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 الملخص:

تناولت الدراسة النشاط االستعماري الصهيوني في الضفة الغربية، وتركزت بشكل أساسي على 

سرائيلي المعايير التي يتبعها االحتالل اإل دراسة ظاهرة البؤر االستعمارية العشوائية، واستكشاف

 عند تحديد موقع أي نشاط استعماري جديد بشكل عام والبؤر االستعمارية العشوائية بشكل خاص.

في الطريق باتجاه محاولة فهم النشاط االستعماري الحالي واتجاهه المستقبلي، عرضت الدراسة 

بشكل عام، ومراجعة الخطط االستعمارية لمحة عن تاريخ النشاط االستعماري في فلسطين 

المختلفة التي تناوبت عبر السنين ليكون لكل خطة نصيبها من نهش األرض الفلسطينية من 

 أصحابها.

واستكماال لفهم اتجاه النشاط االستعماري، تم تحليل اتجاه التوزيع المكاني للثقل السكاني للبؤر 

 ،فة الغربية؛ باإلضافة الى ثالث محافظات مختارةاالستعمارية العشوائية والمستعمرات في الض

 .سهاللمناطق نفومقارنتها مع اتجاه التوزيع المكاني للثقل السكاني للتجمعات الفلسطينية 

يعتمدها االحتالل  نأنباط المعايير التي من الممكن لى استكشاف واستإكما تطلعت الدراسة 

جديد؛ من خالل تحليل االنتشار الحالي لألنشطة اإلسرائيلي عند تحديد موقع أي نشاط استعماري 

االستعمارية المختلفة المتمثلة بالمستعمرات اإلسرائيلية، والبؤر االستعمارية العشوائية، ونقاط 

 التفتيش والحواجز.

ن يعتمد عليها االحتالل اإلسرائيلي في ألى عدد من المعايير التي من الممكن إتوصلت الدراسة 

لى خمسة ة عتم اعتمادها في الدراسة. وبنيت النتيجة النهائيوته االستعمارية، تحديد مواقع أنشط

 .معايير ذات تأثير عال  

كما تبين من النتيجة النهائية ان منطقة القدس تخضع ألنظمة وقوانين خاصة في تحديد حيز النشاط 

ن سياسية ما تكوبعاد مختلفة ربأاالستعماري تختلف عن باقي محافظات الضفة الغربية، وهي ذات 

 ودينية.

راضي البؤر االستعمارية: هي مجموعة من المنازل المتنقلة، توضع فوق مساحات من األ

ارطة رض أو خأالفلسطينية يتم االستيالء عليها دون مصادقة حكومة االحتالل، وال تخصص لها 

 هيكلية تسمح بالبناء فيها.

 



Abstract: 

 

This study has addressed the colonial, Zionist activity in the West 

Bank. It basically focused on the study of colonial outposts that 

spread out all over the governorates of the West Bank. It also aimed 

to recognize the criteria that are followed by the Zionist side when 

identifying the location of any colonial activity in general and the 

Zionist outposts in particular. 

The study aims to understand the present colonial activity and its 

future trend, the study has showed the history of colonial activity in 

Palestine in general, and it revised the various colonial plans that 

implemented over years. every plan Include has its share from the 

Palestinian land from its native owners. 

The study aimed to elicit the standards that the Israeli occupation 

possibly follows in locating any new colonial activity by analyzing the 

current distribution of the various colonial activities represented by 

the Israeli colonies, the colonial outposts, checkpoints, barriers, and 

Israeli military camps. 

The study has also concluded a number of Israeli criteria that may 

be followed by the Israeli occupation in locating its colonial activities, 

Five factors of high weight where used for spatial analysis of the 

Israeli colonial activities. 

The study has revealed that the Jerusalem region undergoes a 

special criteria in determining the range of colonial activity that 

differs from the other of governorates of The West Bank due to it's 

religious and political drivers. 
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 الفصل األول. 1
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 مقدمة: 1.1 

ة. ركيزة والبؤر االستعمارية العشوائية االسرائيلي ،المتمثل بإقامة المستعمرات اإلسرائيلية ،يعتبر النشاط االستعماري

م فت األراضااات الطلساااطينية  با ز تعزيز 1948ال كم منذ  ام  ةأسااااساااية انتالتاا ال كومات التت توالت  ل  سااا   

  ل  مسا ات واسعة من أراضت الطلسطينيين.  اإلسرائيليةفرض السيطرة 

تقام و بشااكل  ام، والضااطة الةربية بشاااكل  ا . كافة   الطلسااطينيةتنتشاار المسااتعمرات اإلساارائيلية فت األراضاات  

المسااتعمرات اإلساارائيلية  ا ل أراضاات الضااطة الةربية  ل  األراضاات العربية بموافقة ال كومة اإلساارائيلية، ويتم 

  بيناا وبين البؤر االستعمارية العشوائية.   الطروق أ ها وفق م ططات هيكلية م ضرة مسبقا وهوؤنشاإ

راضاااات الطلسااااطينية يتم مسااااا ات من األتوضااااق فوق متنقلة، المنازل ملمو ة من الات ف: االسااااتعماريةالبؤر ا أم

 . ارطة هيكلية تسااااامب بالبناه فياا أورض أت صااااا  لاا  وال ون مصاااااا قة  كومة اال تيل، االساااااتييه  لياا 

الاا فة ال  منق قيام ال ولة الطلسااااطينية، وتعمل كافة المؤسااااسااااات  اإلساااارائيليةمن أ طر الممارسااااات  االسااااتعمارو

فت المناطق الطلساااااااطينية، ب ي  تت ول هذ   عمارياإلسااااااارائيلية بالتوازي مق ال كومة  ل    م النشااااااااط االسااااااات

نت، ي)اللااز المركزي لإل صاه الطلسط ل   ائق أمام نمو وتواصل التلمعات الطلسطينية.إوما يرافقاا  عمراتالمست

2011) 

من  يل  راساااة الواقق ال الت لاا،  ،نمو البؤر االساااتيطانية واتلا ل  التعرز  ل  مساااتقبل إوتا ز هذ  ال راساااة 

للبؤر  ال الت والمساااااااتقبلت االتلا تالت تكوين رؤية متكاملة  ول النموهاا  بر الطترات الزمنياة الساااااااابقة، وب وتتبق  

 .عماريةاالست

 

 الدراسة:مشكلة 1.2  

توزيق وتركيبة الاواه الطبيعية، والميا  اللوفية والسط ية، والمشا  الطبيعت، واألراضات الزرا ية، واألثر البيئت، 

اا كانت لميعوالساكان وانتشاارهم، وملكية األراضات. لميعاا تت ثر بالنشااط االساتعماري اإلسرائيلت ومستعمراتاا. 

    . ا ل الضطة الةربية و وافعهلراه البا   ل راسته  ول النشاط االستعماري، وم اولة معرفة اتلاهه إال افق وراه 
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ت ف ل  لانب المساتعمرات المصر  بإقامتاا من قبل ال كومة االسرائيليةإالساتعمارية العشاوائية اتنتشار البؤر  ي  

بلةت مسا ة  مثي  ف  راضات الزرا ية التابعة للطلسطينيينأماكن م تلطة فت الضاطة الةربية، مبتلعة بذل  الع ي  من األ

، فت  ين بلةت م2013، لعام 2كم 100األراضات المزرو ة التابعة للمساتعمرات الصاايونية  ا ل الضطة الةربية 

، وساااااوز يتناول هذا الب   هذ  البؤر من  ي  م2011، لعام 2كم78 نمساااااا ة هذ  األراضااااات ل ي الطلساااااطينيي

ركزي )اللااز الم قامتاا.إل ال يزي واللةرافت لاا  ا ل الضاااطة الةربية وت ليل سااابب ا تيار موقق معيناالنتشاااار 

  (2015 الطلسطينت،لإل صاه 

 

 الدراسة:منطقة  1.3 

 شماال   (زبوبا)لنوبا  ت   (ضايناالرم)والممت ة من  م،1967وتمت  منطقة ال راساة  ل    و  الضاطة الةربية لعام 

 األر ن.ومن اللاة الشاااااارقية نار  1948رض الم تلة  ام وت يط باا من اللاة اللنوبية والةربية والشاااااامالية األ

 بين  طت طول   وتمت   االسااااتواه،شاااامال  ط  رلة  32.32 –31.20 بين  ائرتت  رضوتمت  منطقة ال راسااااة 

  .غرينتششرق  ط  رلة  35.31 –35.00

الصا رة )اليوم  نشرته صاه الطلسطينت، فت الطلسطينيين وفق اللااز المركزي لإل بلغ     سكان الضطة الةربية من

 ن  نشاااارتهفت  الطلسااااطينت( نساااامة، وتشااااير بيانات مركز اال صاااااه 2.513.400(، )2011 العالمت للسااااكان

المساااتوطنات أن      ،(2011اال صاااائت السااانوي  التقرير)الطلساااطينية راضااات فت األ إلسااارائيليةاالمساااتعمرات 

، وأن     المستعمرين فت الضطة 2011مستعمرة وذل   ت  نااية العام  144سرائيلية فت الضطة الةربية ق  بلغ اإل

 .تقريبا مستعمرا   536.900ق  بلغ  2011الةربية  ت  نااية  ام 

تيطانية فت بؤرة اساا 221ما يقارب  2011العشااوائية فق  بلغ    ها  ت  نااية  ام  االسااتعماريةأما بالنساابة للبؤر 

( توضااب توزيق البؤر 1طة رقم )ي، )ال رم(2011اللااز المركزي لإل صاااه الطلسااطينت، )الةربية. أرلاه الضااطة 

 االستعمارية الصايونية  ا ل منطقة ال راسة(
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 العشوائية فت منطقة ال راسة. الستعمارية( البؤر ا1 ارطة رقم )

 

 

 أسئلة الدراسة:1.4  

 بؤر  شوائية  قا؟هل هت  -1

 ما هت المعايير التت تست  م ال تيار مواقق البؤر العشوائية؟ -2

 ما سبب ولو  البؤر االستيطانية فت مناطق معينة  ون غيرها؟ -3

 مستقبلية؟ ا  ما هت المناطق المستا فة لتكون بؤر -4
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 الدراسة:مبررات 1.5  

التت ساااابقة ال ات راساااال القليل منل صاااول  ل   راساااات ساااابقة  ن مشاااكلة ال راساااة ول  البا   اثناه م اولة أ

 بارية، إاقتصرت  ل  مقاالت  والباقتالعشوائية فت الضطة الةربية،  ساتعماريةالبؤر االصاصات بالكامل ل راساة    

ول ة  ب ا  المع   ال راسات واألل  هذ  البؤر بشكل لزئت فت إشاارة أو وصاز لواقق ال ال فت بعض البؤر، أو اإل

 فت الضطة الةربية. عمارستاال

ر  ل  الصااايونت ال يقتصاا االسااتعمارسااباب الرئيسااة التت  فعت البا   للقيام بال راسااة هت  أن ت ثير  ركة من األ

شمل ثار االستعمار الم مرة لتاز ز ة االستقرار السياست واألمنت للمناطق التت تشملاا  ركة االستعمار، بل وتمت  

لسااطينية راضاات الط، وتقطيق أوصااال األأراضاات الضااطة الةربيةالتوازن  االلتما ت واالقتصااا ي والبيئت القائم فت 

ض   نيةم روبه و ميته األللليش اإلسرائيلت فت  انطيقتل  البؤر كقوا    واست  اموسالباا ومصا رة أراضياا، 

ل  إباإلضافة  ،عمريناال ت اهات اليومية التت يتعرض لاا المواطن الطلسطينت من المست ل إ باإلضاافة، الطلساطينيين

 است  ام البؤر االستعمارية كنواة استعمارية فت مناطق ل ي ة لم يصلاا النشاط االستعماري الصايونت سابقا.

  

 :دراسةالأهداف 1.6  

 ا ل   و  الضاااااطة  المقامة  اليا عماريةالبؤر االساااااتساااااباب ا تيار مواقق أل  التعرز  ل  إتا ز هذ  ال راساااااة 

 ،للساااياساااة اإلسااارائيلية فت المرا ل القا مة ا  يكون ه ف نأمن الممكن  ل ي   يز لةرافت توقق أي من أللالةربية، 

والبؤر  ،امبشكل   االستعمارياإلسرائيلت لصالب النشاط  اال تيلن يستولت  لياا أ مكانيةإوم اولة قياساا لمعرفة 

 و تقق ضمن التصنيز السياست )ج(.أكانت هذ  األراضت غير مستةلة  إذا  صوصا  . االستعمارية بشكل  ا 
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 الدراسة:أهمية 1.7  

لطلسطينية، راضت ا، وت تل هذ  البؤر مسا ات واسعة من األارية الصايونية فت الضطة الةربيةتنتشر البؤر االستعم

 الإ)النشااط االساتعماري اإلسرائيلت فت فلسطين( عماروال راساات التت تناولت االسات ب ا و ل  الرغم من كثرة األ

 غلبية  راساااات مركزأمثل  ما زالت قليلة بشاااكل كامل فت البؤر االساااتعمارية العشاااوائية ةمت صاااصاااال  اب األن أ

 .اإل صاه الطلسطينت

التت  بعض األسس ن تتوققأت اول ناا إوتساتم  ال راساة أهميتاا من اإلضافة المعرفية الل ي ة التت تطر اا،  ي   

 ب بعض التقنيات التت من الممكن است  اماا  ن وتوضتوضق بال سبان  ن  ت  ي  موقق أي نشاط استعماري ل ي ، 

ة ها بالتقنيات واألساااليب العلمياوغن لتصاا ي لاا.الطرق ل نساابأل  م اولة تق ير إباإلضااافة  .   ا   راسااات مماثلةإ

 ال  يثة التت ي بذ است  اماا فت ال راسات العلمية.

 

 :الدراسةمنهج 1.8  

المناج الوصاااااطت الت ليلت، بع  ال صاااااول  ل  المعلومات ساااااواه من الكتب  ال راساااااة  ل  تم  البا   فت هذ  ا

ب ا  الساابقة ذات العيقة، والمعلومات المساات رلة بواسااطة ال رائط والصااور اللوية وت ليلاا  بر والمليت واأل

ساااااايل لت م طط توضاااااي تثم ت ليلاا من  ي  الموقق و مل تنبؤ مساااااتقبلت لاا، و مل اللةرافية نظم المعلومات 

 يانية.البزمة والرسوم يالل اول ال وسر ة فام م توي وه ز ال راسة، وت ليل كافة البيانات بع   ملية لمعاا بعمل

است  ام ، وSPSS)ل  النتيلة الناائية مثل برنامج )إكذل  اال تما   ل  تقنيات وبرامج  لمية فت سابيل الوصاول 

و ماال (، Arc / GISباااال تمااا   ل  برنااامج )لبناااه نموذج تنبؤي ، (OLS( ،)GWRاأل وات مثاال، )بعض 

  همية المعايير التت سااوز تبنألل تق ير وزن وأاساتمارة يليب  ناا م تصاون فت ملال النشااط االساتعماري من 

 . (AHP)باال تما   ل  برنامج   لياا ال راسة
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 الدراسة:أدوات 1.9  

المعلومات مناا، وتكون هذ   اسااااااات راج ل  ال رائط ، وصاااااااور لوية لطترات زمنية م تلطة  با ز  اال تما  -1

 صاااه الطلسااطينت، معا  ال راسااات التطبيقية نتاج مؤسااسااات وألازة معتم ة مثل اللااز المركزي لإلإال رائط من 

  .، ولمعية ال راسات العربية )مركز أب ا  األراضت(تسيلمين وبآل رائط الصا رة  ن  ركة السيم اال ،( )أريج

ال رائط اليزماة لمنطقاة ال راساااااااة و مل نمذلة وتنبؤ  إلنتااج اللةرافياةنظم المعلوماات  اال تماا   ل  برامج -2

 ن تنش   لياا بؤر فت المستقبل.أماكن التت من الممكن نمو هذ  البؤر واأل إلمكانيةمستقبلت 

. با ز ا تزال Statistical Package for the Social Sciences ،( SPSSاساااااات  ام برنامج ) -3

 ل  النموذج الناائت.إلل الوصول أالمعايير المست  مة فت الب  ، من 

             لاا ساااااااااااب األولااويااااة Analytic Hierarchy Process   ،( AHPاسااااااااتاا اااا ام باارنااااامااج ) -4

Priority Calculatorل  ال يز المساااااتا ز من قبل إلل الوصاااااول أوزان من . با ز ت ليل اساااااتمارة تق ير األ

 النشاط االستعماري.

 

 )مصادرها(:طرق جمع البيانات 1.10  

ات ال راساااو، و الميا   عيقة م ليا  ال تم  البا    ل  الكتب ذات اال راساااة،  إلتمامزمة يلل صاااول  ل  البيانات ال

ال راسااات التت تع ها مؤسااسااات و(،   كتورا الم لية المع ة  ول مواضاايق ذات صاالة ) رسااائل مالسااتير، رسااائل 

ركة منشورات  وريج(، أالتطبيقية ) ال راساتمعا  و صاائت الطلساطينت المركزي، م تلطة ذات صالة ) المركز اإل

التقارير ذات الصاالة التت تنشاار فت وتساايلم، ومنشااورات مؤسااسااات أ ري ذات صاالة (، يمنشااورات بون، آلالساايم ا

طة برنامج نظم ا ليل الصاااور اللوية بوساااتومة، البيانات المسااات رلة من الصاااور اللوية وال رائط، مليت م ك  

 (.GISالمعلومات اللةرافية )
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 االستعمارية والمستوطناتالهيكل النظري للنموذج التنبؤي لمواقع البؤر 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 الايكل النظري للنموذج التنبؤي لمواقق البؤر االستعمارية والمستعمرات.( 1) رقم شكل

  زل الطلسطينيين

.  زل التلمعات الطلسطينية  ن 

 بعضاا البعض. 

 

.  زل الطلسطينيين  ن المستعمرين 

والسكان العرب  ا ل  اإلسرائيليين

 ال ط اال ضر 

 أه از التما ية

. استقطاب ياو  

 العالم إل  إسرائيل

. إيلا  مناطق سكنية 

ل ي ة للواف ين لتكون 

نواة لقيام  ولة 

 إسرائيل

البؤر 

االستعمارية 

 الصايونية

 أه از سياسية 

. السيطرة  ل  م يط الق س 

با تبارها العصمة األب ية 

 لي تيل، من ولاة نظرهم

. لعل هذ  البؤر م ار الب   

 ل  طاولة المطاوضات لرسم 

 ميمب ال ل الناائت 

. إشةال الرأي العام  ن   وانية 

اال تيل بتوليه النظر لقضايا 

 االستعمار واالستيطان 

 أه از اقتصا ية

 . ا تيار مواقق ذات  ائ  اقتصا ي:

 . أراٍض زرا ية لي ة 

وفرة ميا  )سط ية، لوفية(.   

 

 أهداف أمنية

 المناطق

 ذات االرتطا ات االستراتيلية 

 

  

مناطق مرش ة لتكون 

 بؤرا  مستقبلية
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 السابقة:الدراسات 1.12  

 

سااارائيلية وه م المبانت فت الضااااطة الةربية:  مايساااة راساااام م يت ال ين، الت طيط اإلساااياسااااة  -1

 .1989الق س، اَيار  –كا يمية للشؤون ال ولية اللمعية الطلسطينية األ

ة سرائيلت فت منطقة الضطة الةربيل  تساليط الضاوه  ل  ساياساة الت طيط اإلإال راساة  هذ وتا ز 

 الةربية.ضطة فت ال نالطلسطينييهذ  السياسة المتبعة  ل  المواطنين  وت ثير ل  مستويات م تلطة، 

ت سرائيلت فت الضطة الةربية والت والت التت  صلوتناولت التطور التاري ت لسياسة الت طيط اإل

   ت  صيصا  للضطة الةربية.أ  التت قليمية  لياا، و رض ال طط القطرية واإل

يلية فت سااارائضاااطة الةربية، التت توضاااب طبيعة ال طط اإلتع  ت ال رائط والرساااوم التوضاااي ية لل

اللةرافت لاا  ا ل الضااطة الةربية ومناطق تركزها،  مت ا االوالتت توضااب طبيعة  ال راسااة،منطقة 

ناا أ، ولكن الم  ذ الو ي   ل  هذ  الورقة ئمان ا بذل  ال راساة مزي ا  من القوة وتسايل الطام للقار

 التاري ت بشكل كبير.سلوب السر  أا تم ت  ل  

 اإلضافةب، الةربية التت كانت مطرو ة لمنطقة الضاطة عماريةاالساتن تناول الورقة الب ثية لل طط إ

  راستهت سااسية فأوضاب لبنة  ل  يساا   البا    للمنطقة نطسااا ةاإلسارائيليل  ساياساة الت طيط إ

والتت  "رات فت الضااااطة الةربيةوالمسااااتعم العشااااوائية االسااااتعماريةبعنوان "الت ليل ال يزي للبؤر 

 تقتصر  ل  منطقة الضطة الةربية.

 

ال ولية  كا يمية للشؤون طة الطصال االسرائيلية: اللعبري لوا  سليمان، اللمعية الطلسطينية األ -2

 .1995، الق س –

ل  وضاااق الضاااطة إتا ز  تسااارائيلية، والتت كانلب ال راساااة ي ور  ول  طة الطصااال اإلوكان صااا  

وساكاناا الطلساطينيين فت سالن لما ت، وم اولة ت ليل النتائج المترتبة لتنطيذ  طة الطصل الةربية 

 ال طة. باذ ال براه الطلسطينيين  يأواستطيع رسرائيلية  ل  اللانب الطلسطينت، اإل
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 تسرائيلية،  ي  اشتملاإل ة وت  ي ا   رض المعلومات من مصا رها الرئيسز هذ  الورقة ين ما يمإ

 نوالمساااااااؤوليسااااااارائيلية م تلطة إ زاب أفت  ل  مقتططات من  طابات ومقابيت لز ماه الورقة 

 هذ راه فت ي بعض ال بأل  رإ باإلضافة المتتالية،سرائيلية فت ال كومات اإل اتوالوالم تلطين الذين 

 سرائيلت.ال طة من اللانب الطلسطينت واإل

طة وطبيعة ولو ها فت الضاا الةربية،المنتشاارة فت الضااطة  عماريةل  الكتل االسااتإوتطرقت ال راسااة 

 ل إل  مشاااااااروع الق س الكبري ومساااااااتقبل هذا المقتر ، وتم التعرز إكاذلا  تم التطرق  الةربياة،

ة سلوب المتبق فت فصل الم ن الطلسطينيسرائيلية واألساباب وال وافق وراه طر   طة الطصال اإلاأل

  فت مر الذي يسا   البا األ ،ةالطلسطينيراضات  ل  األ هييليساتوالمساميات الم تلطة المساتعملة 

راضااااات التت يمكن االساااااتييه  لياا فت  ل  األ  يلهالذي ي اول التعرز من و ب ثه،موضاااااوع 

 المستقبل لصالب المستوطنات.

 

 م.2000 سان، إفت اللةرافيا السياسية لطلسطين: مصطط   -3

ة، وهت: النظرات التوساااعية واالساااتيطان، الصاااراع يثة مواضااايق رئيساااواشاااتملت ال راساااة  ل  ث

ل     راساااةتالت تركز الالثارها. وبآو ال  يثة، هلرة الياو  الروس الميا العربت االسااارائيلت  ل  

 سرائيل.إساسية لمستقبل الضطة الةربية الم تلة من قبل المشاريق السياسية األ

ال   فةباإلضاالمقالة  هذ   امات  أكبرة الثيثة من ضيق الرئيسوتعتبر شامولية ال راسة ضمن الموا

اذ  فضلية لأمر الذي يعطت يضاا  بين  رائط ول اول ورسوم مرفقة، األسااليب الشار  واإلأتنوع 

 . راسةال

يب   فت تاريخ وتطور المستوطنات فت  اامن ا  لزه أن  راساةتبلغ الطائ ة الكبري للبا   من هذ  ال

فت مرا اال متقاا مااة من الب اا   ناا   فااائاا تااهمر الااذي تظار  ياا ا. وهو األمنطقااة ال لياال ونااابلس ت اا

 البؤر العشوائية المقامة.مستقبل م اولة ت  ي  
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غركويست ، : بيتر السرائيلتلسطين بع  "ل ار الطصل" اإل يرة: التنقيب  ن فتسييج السماه األ -4

 م.2004مللة ال راسات الطلسطينية ، 

 قامهإساارائيلية المؤثرة التت كانت ال افق الرئيس وراه هم القوي اإلأوتناول الكاتب فت هذ  ال راسااة 

ثرت فت ت  ي  مسااااار هذا الل ار أل ار الضاااام والتوسااااق فت الضااااطة الةربية، وب   العوامل التت 

 ثار المترتبة  ل  ذل .آلل  مرا ل انشاه هذا الل ار واإوالا ز مناا، كما تطرق 

 عبتهلزاه ل ار الضاام والتوسااق، وال ور الذي إقش البا   ر ة فعل اللانب الطلسااطينت الرساامت ونا

 وروبت فت  وارات السيم بين الطرفين.األ ت ا واال مريكية،األكل من الواليات المت  ة 

  سااس ومعايير ت  يأساااسااية تشااتمل  ل  أال راسااة للبا   فت كوناا تمثل قا  ة  هذ وتكمن فائ ة 

 عمراتوالا ز والةاية المعلنة وال طية من هذا المساار، ومصير المست والتوساق،مساار ل ار الضام 

 سرائيلية فت الضطة الةربية.والبؤر اإل

 

ق  لق وقائ وألساالوبساارائيلية : نموذج للسااياسااة العنصاارية اإل وام  ل  ل ار الطصاالأ شاارة  -5

  .2011:  ي ر، رن ة، مؤسسة ال راسات الطلسطينية، يةتسوية مستقبل أليرض منعا  ل  األ

 هم المعاييرأل ار الضاام والتوسااق،  ي  تبين ساابب اقامة هذا الل ار، و ال راسااة تاريختعرض هذ  

 بعت لت  ي  مسار هذا الل ار.ت  أالتت 

نسانية واالقتصا ية لل ار الطصل  ل   ياة الطلسطينيين، وركز هم االنعكاسات اإلأكما تناول الب   

ل  ولاة إطرق  ل  المق ساايين، كما ت  ثارآساااساات  ل  معاناة المزار ين بلانب الل ار وأبشااكل 

 ل ار الضم والتوسق. ن سرائيلية النظر اإل

لل أسااات  اماا من المعايير التت تم ا سااالوب ت  ي أن الملطت فت هذ  ال راساااة بالنسااابة للبا   هو إ

 تعمرا ن هذا المسااار المتبق سااواه  ل  المسااتثار الناتلة آلوامسااار ل ار الضاام والتوسااق،  ت  ي 

 و البؤر االستعمارية ال الية والمستقبلية.أالمقامة 
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رساااالة مالساااتير، لامعة النلا   :2000 – 1967الصاااايونت فت منطقة ال ليل  االساااتيطان -6

 .2005بو الرب صي  م مو   سن، أالوطنية، 

وضاع اللةرافية لمنطقة ال ليل، وظروفاا ول األتناول القسم األ :مت ال راسة ال   مسة فصولس  وق  

ق ما الطصاال الثانت فتطرأوضااا اا ال يموغرافية والسااياسااية. أل  إ باإلضااافة ارية واالقتصااا ية، اإل

 ، والمنظمات الصايونيةعماريةفت منطقة ال ليل وذكر اهم المشاريق االست عمارهم  وافق االستأل  إ

 التت تقز  لز هذ  المشاريق.

. وفت فت منطقة ال ليل عمراتوتطور المست ة ونشم  ن تاريخ ما الطصل الثال  من ال راسة فق  تكل  أ

كن ال ليل واما الطصاااال الرابق تكلمت ال راسااااة  ن المسااااتوطنات االساااارائيلية المنتشاااارة فت منطقة

 مارعوفت الطصال اال ير تناول البا   الطرق المتبعة فت منطقة ال ليل فت مقاومة االست انتشاارها.

 الصايونت.

الع ي  من النقاط المطصلية فت موضوع البا  ، فق  شملت  ل  تعتبر هذ  ال راساة مامة الشاتمالاا 

ور تطوراضت لصالب المستوطنات، األ ، طرق االستييه  ل عمار، مشاريق االست ل  هذ  ال راسة

 ذات صلة كبيرة بموضوع البا  . ته، وطرق مقاومتاا، وعمراتالمست ة نش

 

غوار:  . لا  أسااا اق و لولييت بنورة ، معا  راضااات فت األاأل تلا الساااياساااات اإلسااارائيلية  -7

 . 2010الق س )أريج(  –األب ا  التطبيقية 

أوساااالو األول   اتطاقيةوتضاااامنت ال راسااااة التعريز بمنطقة ال راسااااة )منطقة األغوار( و رضاااات 

زت ال راساااااااة  ل  منطقة العزل الشااااااارقية )األغوار( ، ورك  االتطاقيتيننتج  ن هاتين  والثانية وما

 يه الصااااااا رة ب ق المنتشاااااارة فياا، وم ططات الا م واإل عماريةوالبؤر االساااااات عمراتوالمساااااات

فت منطقة العزل الشاااااارقت وبعض القري وال رب المنتشااااااارة فت منطقة  ينالطلساااااااطيني نينالمواط

ساااارائيلية والتلمعات الطلسااااطينية فت اإل عمراتال راسااااة، والمقارنة بين الم ططات الايكلية للمساااات

ت فت راضالمتبعة للسيطرة  ل  األ اإلسارائيليةمنطقة العزل الشارقت، ثم تعرضات ال  الم ططات 

 فت منطقة ال راسة. االلتطافية وض الب ر الميت، والشوارع 
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من المساااات يل أن تت ل  إساااارائيل  ن منطقة األغوار وذل  ألهميتاا  أنهوتوصاااالت ال راسااااة ال  

أمام  يةائيلسراال تيل اإلأناا تقق فت منطقة  فاع متق م  ن  ولة  االستراتيلية بالنسبة لاا  صوصا  

الشاارقية، و ززت ال راسااة نتائلاا ببعض البنو  التت تضاامنتاا بعض ال راسااات ما يساام  اللباة 

 اإلسرائيلية  ن منطقة االغوار.

ؤر الب قامهإو الطلساااطينية،راضااات اال تيل  ل  األ اساااتييه إل بشاااكل أسااااسااات  طرقتال راساااة ت

وهت  ل،اال تييش القائمة وأنشااه المواقق العسكرية التابعة لل عمراتأو توسايق المسات عماريةاالسات

 العشوائية المنتشرة فت الضطة الةربية. عماريةت  م  راسة البا   ال الية  ول البؤر االست

 

للمساااتعمرات اإلسااارائيلية فت الضاااطة الةربية، نعمان كنطانت، وزيا  غي ،  االقتصاااا يةالايكلية  -8

 م.2012 ،( الطلسطينت )ماس االقتصا يةمعا  أب ا  السياسات 

 عمراتالمساااااات انتشااااااار إل - ال راسااااااةالضااااااطة الةربية مي ان  ا تبرتالتت -ال راسااااااة  تطرقت 

لامااا، وتناااولاات قوة العماال فت هااذ   تاألياا يولولفت الضاااااااطااة الةربيااة واالنتماااه  عمرينوالمسااااااات

ائ   ا ل هذ  الس االقتصا يال  طبيعة النشاط  تطرقهوالعاملين الطلسطينيين  ا لاا، ثم  عمراتالمست

والتسااااااييت التت تق م لاا من قبل سااااالطات  عمرات، وتناولت مصاااااا ر   م المساااااتعمراتالمسااااات

 اإلسرائيلت. ليقتصا فت الناتج الكلت  عمراتاال تيل، وتعرضت بع  ذل  ال   ور المست

و ، بع  ال  أل  إل  أن قوات اال تيل تسااتةل المصااا ر والموار  الطلسااطينية إوتوصاالت ال راسااة 

الق السط ية، استةيل المق والميا اللوفية  الميا  استةيل :لباات أربق ل  ساتةيل ويتركز هذا اال

وثروات الب ر الميت، االسااتةيل الساايا ت، اساااتةيل االراضاات واقتطا اا واسااات  اماا فت ملال 

 السكن والزرا ة.

ت تكلم ف ان البا  فمثي  ل  الرغم من  ال راسة، بعض لوانب الضاعز فتأن هنا  البا   يري 

لم يرفقه  انه ال  إوالمناطق الصاااانا ية ومسااااا ات كل مناا  عمرات يزي للمساااات انتشااااارالب اية  ن 

ن  راسااااة تتناول فت بعض لوانباا انتشااااار  يزي لظواهر ي رساااااا وال أيعقل ي ت  ماا ف رائطب 

 ترفق ال راسة  ت  ب ارطة وا  ة.
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فت الضاااطة الةربية ومن بين العناوين الطر ية العنوان الرئيس لل راساااة  ن المساااتعمرات المنتشااارة 

 يلستةواالراضت وتطرق لموضوع االستييه  ل  األ ةتعمارياالسالبؤر  نوان  ن  ا ل ال راسة 

سااااااابااب المعتم ة من ألل ت  ي  مكان بؤرة ما، وهو موضاااااااوع البا   أ ا  األ ووه الااالزرا ت 

 الرئيس.

 

، 2011المساااااتعمرات اإلسااااارائيلية فت األراضااااات الطلساااااطينية التقرير اإل صاااااائت السااااانوي  -9

 فلسطين.  –، اللااز المركزي لأل صاه الطلسطينت. رام هللا 2012اب/اغسطس، 

 ةالمولو ين فياا وطبيع عمرينالمنتشااارة فت الضاااطة وأ  ا  المساااتعمرات ال راساااة المسااات توأور 

 وقساامت وانتشااارها عمرات ن توزيق المساات ال راسااة فصااي   تضاامنت، كما عمرةأي ولولية كل مساات

هت النطاق الشرقت والنطاق اللبلت ونطاق السطو  الةربية ونطاق  :الضطة الةربية ال  أربق نطاقات

ساااار  مطصاااال للمطاهيم والمصااااطل ات ال اصااااة ب سااااماه ل  إ وتطرقت ال راسااااةالق س الكبري، 

 .عمرةالمستوفق نو ية وأي ولولية  عمراتالمست

ت فن وفت الضااااطة الةربية،  عمراتالوصااااطية الت ليلية لواقق المساااات اتتعتبر ال راسااااة من ال راساااا

 فياا. عمرينو    المست تي يولولاألواالنتماه  الموققمن  ي   عمراتالمستال راسة 

بشاااااكل  ام وبلميق أنوا اا  عمراتتناولت المسااااات   إذلكن هذ  ال راساااااة فياا شاااااته من العمومية

ل  ا ، باإلضاااافةعمراتالمساااتتناولت بطريقة م تلطة  رض واقق وساااااب، إوت  ثت  ن كل مناا ب

ت تاج ال  مزي  من التعمق والتطصااااااايل فت  اا ل  بيااناات  ا يثاة تعكس واقق ال اال، لكن ائاااا تو

 بعض لوانباا.

بشااكل سااط ت  عمراتأنواع هذ  المساات بشااكل  ام، وتناولت عمراتركزت ال راسااة  ل  المسااتكما 

ضاات المقيمين فياا  ولم تذكر ما عمرينل  تقسايم لةرافت لمواقعاا وتساامياتاا و    المسااتإ تفتطرق

ويمكن أن يعتم ها البا   ك ط ب اية  ذا ،نشائاا فت هذا المكان أو إأو الا ز من  عمراتهذ  المست

 ت هت ملال  راسة البا  .والت عماريةفت ملال البؤر االست لينطلق متعمقا  
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10 - Comparison of Ordinary Least Square Regression, Spatial 

Autoregression, and Geographically Weighted Regression for   

Modeling Forest Structural Attributes Using a Geographical 

Information System (GIS)/Remote Sensing (RS) Approach 

، لامعة كاللاري، قساااام اللةرافيا، Prasanna Man Shresthaرسااااالة مالسااااتير للبا  ، 

 م.2006

 

 OLS/ Ordinary Least Squareتم  راساااااااة بنياة غااباة بااال تماا   ل   ا ة طرق هت )

Regression)( و ،GWR/ Geographically Weighted Regression( و ،)SAR/ 

Spatial Autoregression)   با ز مقارنة نتيلة كل أ اة من األ وات المساات  مة مق بعضاااا

 وم اولة ت  ي  م ي فعالية كل أ اة من هذ  األ وات فت سبيل الوصول ال  النتيلة الناائية. البعض.

لل  راسااة بنية أن األساالوب اللةرافت الموزون هو الطريقة األفضاال من إل  أ وتوصاالت ال راسااة

 المشا  الطبيعت  من بين باقت األ وات التت تم مقارنتاا.الةابات والةطاه النباتت و

ل  النتيلة إلل الوصااااول أالمامة التت ا تم   لياا البا   من  تتعتبر هذ  ال راسااااة من ال ارسااااا

ن  راساااته ا تم ت  ل  اثنتين من التقنيات التت قامت ال راساااة بمقارنتاا مق أالناائية،  صاااوصاااا 

 ل  النتيلة الناائية.إفت سبيل الوصول  يمكن اال تما   ليه بعضاا البعض. لتشكل مسارا  
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11- Geographically Weighted Regression ،National University of 

Ireland Maynooth ،Department of Geography ،University of Leicester  

2006.،Martin Charlton ،Chris Brunsdon 

يرلن ا الوطنية ولامعة ليستر فت المملكة المت  ة بعنوان إتمت هذ  ال راسة بالتعاون بين لامعة 

وال راسة كانت  ول المطاهيم األساسية لين  ار اللةرافت الموزون،  (،االن  ار اللةرافت الموزون)

  ارتاا.إوكيطية تشةيل هذ  األ اة و

إلضافة من لامعة، با أكثرتمثلت نقاط القوة فت هذ  ال راسة بكوناا نتاج فكر ونقاش لاات م تلطة من 

وتشكل هذ  ال راسة نقطة  شكال التت تسال الطام وسر ة االستيعاب،ل  ت  يماا بالرسومات واألإ

ول األنشطة    ثهبانطيق مامة للبا   ينطلق من  يلاا بالعمل التطبيقت  ل  هذ  التقنية فت طريق 

 االستعمارية اإلسرائيلية  ا ل منطقة ال راسة.
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 .ةللدراسات السابقة بطريقة مجدول تلخيص 1.13

 (: ال راسات السابقة.1ل ول رقم )

نقاط  نقاط القوة صلتاا بموضوع الب   اسم ال راسة الرقم

 الضعز

 

1- 

 

 

 

سااااااياسااااااة الت طيط 

سااااااارائيليااة وهاا م اإل

الضاااااااطة المبانت فت 

 الةربية

 

 يةعمارتناولت ال راسة ال طط االست

المطرو اااة لمنطقاااة الااا راساااااااااة، 

سااااااارائيلياااة للضاااااااطاااة وال طط اإل

مر الذي يسااا   البا   الةربية. األ

ة ساااااليب المتبعت التعرز  ل  األف

 تعمراتفت ت ااا يااا  مواقق المسااااااا

راضاااااااات واالسااااااااتااياايه  االاا  األ

 الطلسطينية.

 

اسااااااااتاا اااا ام  اارائااط 

ماتاعاااا  ة تاااا  م فكرة 

الااابااااا اااا ، و ااارض 

النتائج بشاااكل واضاااب 

وبسااااااايااط ماان  اايل 

الل اول والرسااااومات 

 التوضي ية.

 

المبااالةااة فت 

اال ااااتاااامااااا  

 ل  الساااار  

 التاري ت.

 

2- 

 

 اااطااااة الاااطصاااااااااال 

 سرائيليةاإل

ل  الكتاااال إتطرقاااات الاااا راسااااااااااة 

فت الضاااااطة الةربية،  تعماريةسااااااال

ل مث عماريةوبعض المشاااريق االساات

 سلوبمشاروع الق س الكبري، واأل

المتبق فت  زل الم ن الطلساااااااطينية 

والمساااميات الم تلطة فت االساااتييه 

راضت الطلسطينية، وبالتالت  ل  األ

ال راساااااااة موضاااااااوع  هاذ تيمس 

البااا اا  من  يل م اااولتااه ت اا ياا  

 هاالسااااااتيياالراضاااااات التت يمكن 

 .عمرات لياا لصالب المست

 

 اارض الاامااعاالااومااااات 

 صلت كما تمبشكلاا األ

ها ؤو القااأ رضاااااااااا 

ططين  قاباااال الم مان

 والمطكرينوالز مااااه 

،  ون اإلسااااااارائاايليين

تعا يال. وت ليل بعض 

فكار والتصااري ات األ

 والتعليق  لياا.
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3- 

 

فااات الااالاااةااارافااايااااا 

 السياسية لطلسطين

 

 ملت ال راسااااة  ل  مراقبة تطور 

  هذ،  ي  تظار فائ ة عمراتالمست

اللزئياااة فت مرا ااال متقااا ماااة من 

  ي  الب ا   نا  م ااولاة الباا   ت

أي من البؤر العشااوائية المقامة من 

ن تااتااطااور وتصاااااااابااب أالااماامااكاان 

 .عمراتمست

 

لاااامااااام الااااطااااعااااال اإل

ساااسااية بالمواضاايق األ

المشاااااااار لاا فت ب اية 

الب ااا  ضااااااامن متن 

ال راسة، وتنوع وتع   

الاا اارائااط الااماارفااقااااة 

 والل اول.

 

التكلم بشااكل 

 ااااااام  ون 

ل  إالتطرق 

التطاااصااااااايل 

فاات بااعااض 

لاااازئاااايااااات 

الااا راساااااااااة 

  صااااوصااااا  

فاات الاالاازه 

 االول.

 

4-  

 

تساااااااييج الساااااااماااااه 

اال يرة: التنقيب  ن 

فلسااطين بع  " ل ار 

 الطصل " االسرائيلت

 

تناولت ال راسة فت بعض لزئياتاا 

ساااارائيلية المتبعة فت اإل اإللراهات

 راضت الطلسطينيةالسايطرة  ل  األ

 لصالب ل ار الضم والتوسق.

ل  التسااااااااييت إكمااا لطتاات النظر 

ل  إيش اال تيل الاتت قاااا ماااااا ل

فت فترة من الطترات  عمرينالمساااااات

 .عماريةالبؤر االست إلقامة

 

االساااااااتنااا  ال  قااا اا ة 

صلبة وكبيرة ومتع  ة 

ماااااان الااااااماااااارالااااااق 

 والمصا ر.

 

المبااالةااة فت 

 ااااااااااااارض 

التطاااصااااااايل 

الااااكااااثااااياااارة 

الاماملااااة فت 

بااااااااعااااااااض 

فااااااااقاااااااارات 

 ال راسة.
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 وام  ل  أ شااااااارة 

نموذج  الطصل:ل ار 

للسااياسااة العنصاارية 

ساااااااااارائااااياااالاااايااااة اإل

 االااق  ألساااااااالااوباو

رض وقاااائق  ل  األ

تساااااااويااة  ألي منعااا  

 مستقبلية

 

المعاايير المتبعة فت ت  ي  مساااااااار 

ل ار الضم والتوسق، وما ينتج  ن 

هااذا المسااااااااار المتبق ساااااااواه  ل  

و البؤر أالمقااااماااة  عمراتالمسااااااات

سااااتعمارية ال الية والمسااااتقبلية، اال

راضات الطلسطينية التت ومصاير األ

 الل ار.تقق  لز 

 

نشرت فت مللة ب ثية 

من قباال مؤساااااااسااااااااة 

 ةالطلسااطينيال راسااات 

 هلةتاان أ باااإلضاااااااافااة

 مطاومة سالة.

 

الااااتااااوثاااايااااق 

 ا لت فقط، 

وال يااااولاااا  

ماارالااق فاات 

ناااااااااااااايااااااة 

 الب  .
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االساااااااااااتاااااياااااطاااااان 

الصااااااااااايااوناات فاات 

ماانااطااقااااة الاا االااياااال 

1967 – 2000 

 

اشااااتملت هذ  ال راسااااة  ل  بعض 

  البا  بهركاائز الب ا  الذي يقوم 

 ياا  اشاااااااتملاات  ل  المشاااااااااريق 

  ةالصاااااايونية ونشااااا عماريةاالسااااات

، والطرق التت عمراتوتطور المست

 تيل فت السااااايطرة  ل  يتبعاا األ

 .عمراتاالراضت لصالب المست

 

هاااا باااالمعلوماااات ؤثرا

النو ياة والكمياة  ول 

ن بي عمارتاريخ االساااات

 2000-1967 الطترة

فات ماناطاقااااة ال لياااال 

 .ت  ي ا  

  

كاااااان مااااان 

الااااماااامااااكاااان 

ايصااااااااااااااال 

الااا راساااااااااة 

ل رلة  الية 

من المثاااليااة 

فت  اااال تم 

ضاااااااااااافااااة إ

بااااااااعااااااااض 

الاااا اااارائااااط 

التوضااااي ية 

لاااتاااكاااتاااماااال 

الصاااااااااااورة 

 .ئل ي القار
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السااااااااااايااااااسااااااااااااات 

 تلاااا اإلسااااااارائيلياااة 

االراضااااااااااات فااااات 

 غوار.األ

 

 اسااتييهتكلمت بشااكل أساااساات  ن 

راضااااااااااات اال ااااتاااايل  اااالاااا  األ

الاابااؤر  قااااامااااهإو الااطاالساااااااطاايااناايااااة،

 راتعمأو توسيق المست عماريةستاال

نشاااااه المواقق العسااااكرية إالقائمة و

 .التابعة لليش اال تيل

 

موضاااااااو يااااة وثراه 

الاورقااااة الب ثيااااة فت 

بعض لوانباااااا فيمااااا 

 .عمراتيتعلق بالمست

 

اال ااااتاااامااااا  

 الا  طارق 

بساااااايطة فت 

ا ااااااااااااااااا ا  

الاااااااورقااااااااة 

 الب ثية.
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 االقتصا يةالايكلية 

 للمستعمرات

اإلسرائيلية فت 

 الةربيةالضطة 

 

تناولت ال راسة فت بعض لزئياتاا 

 وطرق االستييه عماريةالبؤر االست

راضااااااات واالساااااااتااةاايل  االاا  األ

أ اا  االساااااااباااب  وه الاااالزرا ت 

المعتما ة من ألل ت  ي  مكان بؤرة 

 ما.

 

 ساسيةأتناول مطاصاال 

 عمارفت قضاااية االسااات

 وهت:

ية اللوف الميا  استةيل

الساااااااط ياااة،  والمياااا 

ق اساااااااتااةاايل الاامااقااااالاا

وثروات الب ر الميت، 

االساااتةيل السااايا ت، 

راضااااات اساااااتةيل األ

واقااااااتااااااطااااااا اااااااااااااا 

واساات  اماا فت ملال 

 السكن والزرا ة.

 

 

هنااا  بعض 

ت ف سلبياتال

 ،الاا راسااااااااة

 الا  الرغم 

من  ااا يثااااا 

بشكل  يزي 

ال ناااااااا أال إ

  ل  يت تو

 اااااااارطاااااااة 

 وا  ة.
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الااامساااااااااتاااعااامااارات 

اإلسااااااارائااياالاايااااة فت 

األراضت الطلسطينية 

التقرير اإل صااااااائت 

 .2011السنوي 

 

يمكن أن يعتمااا هاااا الباااا ااا  ك ط 

ب اية لينطلق متعمقا فت ملال البؤر 

، كونااااا تنااااولااات عماااارياااةاالسااااااات

بشااكل  ام فت الضااطة  عمراتالمساات

الةربيااة  ون تعمق فت موضاااااااوع 

 .تعماريةالبؤر االس

 

تناولت بطريقة م تلطة 

 ااااااااارض واقاااااااااق 

، عاااماااراتالااامسااااااااااتااا

 اائاا تول  إ باإلضافة

 ل  بيااااناااات  ااا يثاااة 

 تعكس واقق ال ال.

 

ل  إت تاااااج 

مااازياااا  مااان 

الااااتااااعاااامااااق 

والتطصااااااايل 

فاات بااعااض 

 لوانباا.
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Comparison 
of(OLS),(ASR

), 

(GWR) 

 

لل أا تم   لياا البا   من 

ل  النتيلة الناائية، إالوصول 

ن  راسته ا تم ت  ل  أ  صوصا  

اثنتين من التقنيات التت قامت 

ال راسة بمقارنتاا مق بعضاا 

 البعض.

 

لال المقاارنة بين أمن 

التقنيات المسااااااات  مة 

فاات الاااا راسااااااااااة تاام 

ا ااتاامااااا هااااا لااماايااعااااا 

 ل راسااااااة الموضااااااوع

والمقارنة بين  نطساااااااه

 .نتيلة كل تقنية
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Geographicall

y 

Weighted 
Regression 

 

 

نقطة انطيق مامة للبا   ينطلق 

من  يلاا بالعمل التطبيقت  ل  هذ  

 ول  ب ثهالتقنية فت طريق 

األنشطة االستعمارية اإلسرائيلية 

  ا ل منطقة ال راسة.

 

 

تمثلاات نقاااط القوة فت 

هذ  ال راساااااااة بكوناا 

نااتاااااج فااكاار ونااقاااااش 

لااااااات ما تلطااااة من 

ماان لااااامااعااااة،  أكااثاار

باإلضافة ال  ت  يماا 

شكال بالرساومات واأل

الاتات تساااااااااااال الاطام 

 .وسر ة االستيعاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
23 

 

 قوة البحث: أسباب   1.14

ليس  تمت  راسته بشكلهو موضوع  ،فت الضطة الةربية بشكل  ام اإلسرائيلتالنشاط االستعماري 

 ات اولا تمو ام، التت تم كتابتاا  ول الموضوع بشكل  واألب ا . فانا  الع ي  من ال راسات بسيطا  

بين م تلز البا ثين من النوا ت االقتصا ية والسياسية والبيئية وغيرها، لكن الكثير من  كثيرا  

ن تناولت الت ثير المستقبلت للنشاط االستعماري بشكل  ام ومن نوا ت م تلطة فان نسبة إال راسات و

 بل النشاط االستعماري  ا ل الضطة الةربية.ال باس باا لم تتطرق لمستق

ضطة الةربية  ا ل ال اإلسرائيلتيستم  هذا الب   أهميته بين الب و  التت تناولت النشاط االستعماري 

 ركز  ل  األساس  ا  ال راسة، فاو فت إا تم   البا   فت  الذي األسلوببسبب   ا  بشكل 

نشاط االستعماري ال ولم ينظر ال  ت ثير . ا ل الضطة الةربية اتلا  النمو المستقبلت للنشاط االستعماري

 الطلسطينية. األرضو أسواه  ل  المواطن الطلسطينت  ال راسات، ل  غرار الع ي  من 

ا يصر  و مأالسر  التاري ت،  ب سلوب صل ال  النتيلة الناائية لم يكتز  ن يألل أن البا   من أكما 

 يضاأوما ينشر  ول النشاط االستعماري  ا ل   و  الضطة  بل ا تم   نواإلسرائيلين وبه المسؤول

 ل   راسة الواقق ال الت ليستعمار وترلمته ال  طبقات وبيانات م تلطة  ا ل بيئة نظم المعلومات 

 .ال راسة أهميةبذل  توضيب م ي  ، مستكمي  (GISاللةرافية )

لل أاقق ال الت المي انت للنشاط االستعماري  من البا    ل  الو ا تما قوة ال راسة  ومما يزي  من

ق وتولاه  ن طريق بناه نموذج تنبؤي، مبنت  ل  واق اإلسرائيلتتكوين رؤية مستقبلية ليستعماري 

و  م االكتطاه بال  ي   ول هذا النشاط سواه كان هذا ال  ي   تطور االستعمار  بر السنوات السابقة.

 لاذا النشاط. ا  و معارضأ ا  مؤي 

ل  النتيلة الناائية  ل  الع ي  من البرامج والتقنيات إ ا تما  البا   فت سبيل وصولهن إفكذل  

ساهم فت ال صول  ل  نتيلة أكثر  قة تعتم   ل     ن الطرق التقلي ية ال  يثة، بعي ا   واأل وات

 ثراهإالب   و أهميةزيا ة  سا   فتمما  ن ت  ل اهواه البا     رياضية بعي ا   وأساليبمعا الت 

 ل ي ة.  وأ وات ملية الب   بشكل  ام ب ساليب 
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 الفصل الثاني. 2  

 

 النظري لموضوع الدراسة اإلطار
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 البشرية واالستقرار:2.1  

ا  ل  هذ ب ايتهنسان منذ السمات التت تميز باا اإل أبرزوالب    ن األمان  وا  ة من االستقرار 

  ترافق ذل ه  ن الةذاه وكيطية لمعه ل  كوكب األرض وب ث و ركته نشاطه أن ب أالكون، فمنذ 

 .من الم اطر الم يطة وتقلبات الطبيعة القوية و وفا   لألمان  ن المسكن طلبا   ال ؤوب بب ثه

 لملل اكوناا توفر  بهللم اطر الم يطة  إل  سكن الكاوز فت ب اية مقاومتهنسان الب ائت اإل اتله

ها  مساكن انش  ياته، وسكن فتالزمن تطور أسلوب  من من شت  الم اطر الم يطة، و ل  مر  آلا

 لهلما   ل  العيش فت لما اتإ يتله استقرار  يةب نسان الق يم فت اإل اتبعه، وكان األسلوب الذي بي  

 سية لضمان استمرارية ال ياة.األسا قيامام بالمتطلباتو أفرا  من  ور كبير فت  ملية تكامل 

من ير األتوف فرا  اللما ة الوا  ة تتنوع بتنوع وتع   متطلبات تل  الطترة  و صوصا  أوكانت ماام 

  لإو القبيلة و مايتاا من الم اطر ال ارلية، ولمق الةذاه وصي  ال يوانات باإلضافة ألللما ة 

 .ألفرا ها كافة الم ويتوفير 

تطور فت األ وات التت  والذي واكبهنسان  ل  سطب األرض اإل ياة مق مرور الوقت وتطور 

المرافقين  زوأبرول أالتت تع  ت وا تلطت  كان من  اايعيشاا ومتطلبات تتال  ياتهيستعملاا وأسلوب 

 واألنظمة والقوانين التت تنظم السكن هلاذا التطور هو التطور فت المسكن وأسلوب السكن ومواصطات

  ا ل الملتمق والملتمعات األ ري. تهو يقوالملتمق 

ن و إقامة القيع وال صون،  وتولهمق مرور الوقت تطور أسلوب السكن واالستقرار البشري و

وانتشر نظام الم ينة ال ولة، وكان انتشار هذ  الم ن مرتبط بشكل كبير بطبيعة الموار  الطبيعية 

م ن بالقرب من الساول ال صبة وملاري وتوزيعاا  ل  سطب األرض، فتم بناه الع ي  من هذ  ال

    مكان اقامتاا بناه  ل  معايير م تلطة  األناار وغيرها من الموار  الطبيعية، وكانت كل م ينة ي  

 .خ.... الو لكوناا تقق  ل  طرق المواصيتأواالقتصا ية   ينيةالمنية وفمناا األ
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ال ول وظار مطاوم الم ينة.  ي  أصب ت مق االز يا  فت تطور البشر وتطور أسلوب السكن ظارت 

االستقرار زيا ة التركز السكانت فت هذ  الم ن،  ورافق هذا ،الم ينة تشكل مركز استقرار بشري

  ا  ونوع الوظائز السائ ة، وطبيعة ال  مات التت تق م أورافق النمو السكانت فت الم ينة النمو فت 

         . بيعة المسا ات المست  مة  ا ل الم ينة، ونو ية وسائل وطرق النقل وطفت هذ  الم ن

 (2004 ،)شواورة

باا ا توت  ل  مرافق   ماتية م تلطة لتلبت ا تيالات سكاناا،   اصا   معماريا   ا  الم ينة طراز توات ذ

زيا ة وتم   فت المسا ة المسكونة وطبيعة  المطر  فت كافة الم ن الذي رافقه   ونظرا للتزاي  السكانت

 ن تطسر طبيعةأالمولو ة  ا ل أراضت الم ينة  ظارت نظريات م تلطة ت اول  المسا اتاستةيل 

  نمو الم ن. واتلا وشكل 

 

 نظريات النمو الحضري: 2.2 

ن لم إمكان ت صل  ل  نتيلة متقاربة أي و نظريات يتم تطبيقاا فت أن هنا  قوا   ألرت العا ة 

و العرق. أو ال ين أون ل، وتطبق هذ  القا  ة  ل  لميق البشر بةض النظر  ن الالنتيلة نطسااتكن 

فانا  نظريات تطبق  ل  اللميق فت أي مكان لتكون النتيلة متشاباة سواه كانت هذ  النظريات فت 

 وم.الطب او الرياضيات او الكيمياه وغيرها من العل

  اها تست  م غيرها فت لميق  ول العالم إن لم تست  م إكذل  هنا  نظريات  اصة بالنمو ال ضري 

وهذ  النظريات ال ضرية تنطبق  ل  أسلوب النمو ال ضري فت معظم  ول العالم، وأصب ت نقاط 

 و م اولة فام النمو ال ضري ألي م ينة او تلمق بشري.أارتكاز و ط ب اية  ن   راسة 

  لإمن المطترض العو ة  االستعمارية االسرائيلية لل فام كيطية نمو وتطور هذ  التلمعاتأمن 

 ولو نظريات النمو ال ضري ومعرفة أي أسلوب متبق فياا. وم اولة معرفة إذا كان من الممكن 

 و  ت  تقارب بين النمط ال ضري اإلسرائيلت  ا ل الضطة الةربية ونظريات النمو ال ضري.أتطابق 
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 الدوائر المرتكزة:  نظرية 2.2.1

ن ي  ب شيكاغوفت كتابة "نمو الم ينة" فت  الة  راسية لم ينة 1925 ام برلس  أرنست ي  بين 

األطراز، و امل ساولة  باتلا  وان طاضه امل ارتطاع أسعار األراضت فت مركز الم ينة  ن  أ

 ينة ضمن  مس نطاقات  ائرية ذات مركز مو  ، وكانت مالوصول ال  الم ينة. ساهما فت نمو ال

 :(2009 ،)وناست األتتالنطاقات ال مسة  ل  الن و 

 .)المنطقة المركزية )مركز الم ينة 

  الت ول(. )منطقةالمنطقة االنتقالية 

 .منطقة سكن العمال 

 . منطقة السكن اللي 

 ل  الم ينة(.إالضوا ت )السطر اليومت من و 

 

 

 : اتالقطاع نظرية 2.2.2

ساسين، األساس األول: أينة يقوم  ل   توسق الم ن  إ )هومر هويت(:ويقول صا ب هذ  النظرية 

ساس الثانت: توسق األطراز. واأل باتلا توسق الم ينة  ل  طول  طوط المواصيت من المركز 

 .(2015 ،) ثمان فت مركز الم ينة وزيا تهالنشاط العمرانت 

 

 :تثالثة قطاعاوقسمت المدينة بناء على هذه النظرية الى 

 يلار المن طض لذوي ال  ل المن طض.قطاع اإل 

 ل المتوسط. يلار المتوسط لذوي القطاع اإل  

 يلار المرتطق لذوي ال  ل المرتطق.قطاع اإل 
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 نظرية النوى المتعددة:    2.2.3

ن الم ينة أ، والتت تذكر 1945 ام  (مكنزي)وهت تطوير وتع يل للنظريتين السابقتين من قبل 

ط نوع معين من ينش   ،من مركز أكثر ل  مركز  يوي وا   فقط، بل ت توي  ل   يال ت تو

 .(2015 ،) ثمان  رآلال  مات واألنشطة فت كل مركز ي تلز  ن ا

هاريس ) لم الم ينة ومسا تاا ال يزية ونمطاا ال ضري، وبين  تؤثر هذ  االنويه  ل و

 :(2009 ،)وناست :ل إن سبب تع   النوي  ا ل الم ينة الوا  ة يعو  أ (وألمان

  ولو  أنواع م   ة من األنشطة تتطلب معايير  اصة ق  تتوال  فت مناطق    

 م صورة من الم ينة.

 .زيا ة المنطعة فت بعض األنشطة  ن  تلاورها وقرباا مق بعضاا البعض 

 ركز  ن مركز الم ينة والت  االبتعايلار لبعض األنشطة ي فعاا ال  اإل زارتطاع تكالي

 فت منطقة ذات سعر مناسب.

  معزل وب بعضاا البعض مما يلعل كل نشاط يتركز بعي ا    نتنافر بعض األنشطة

 و المستشطيات.أ ر، مثل تلاور المصانق بالقرب من الم ارس  ن اآل

 

 منطقة الدراسة:خصائص  2.3 

 التضاريس:2.3.1  

 لقص  لنوب م افظة ال ليأل  إقص  شمال م افظة لنين أقص  امت ا  للضطة الةربية من أيصل 

 5651كم، وتق ر مسا تاا ب  55 ال  ما يقارب قص   رض للضطة الةربيةأويصل  ،كم 133

الاا  ل  قمم لبأو ومنطقة ال راسة  بارة  ن سلسلة لبلية تمت  من سلسلة لبال نابلس شماال   .2كم

م، وتصل  ت  سلسلة لبال ال ليل لنوبا وا ل  قمماا قمة النبت يونس  940بارتطاع  يبال لبل 

م 1016قص  ارتطاع فت المنطقة الوسط  ال  أفت  ين يصل  ،م 1020التت يصل ارتطا اا  ت  

 (،1المل ق رقم )نموذج االرتطاع الرقمت رالق  ارطة . فت شمال رام هللا ت  ي ا قمة تل العاصور

 (2006)سلمية،  .(GIS)القياسات من  مل البا   باال تما   ل  برنامج )
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لشمالية ب ناا السطو  ا من الضطة الةربية  ن  نااية سلسلة لبال نابلس ت  ي ا   تتميز المنطقة الشمالية

تطل  ل  منطقة سالية ممت ة  وهت لزه من امت ا  سال مرج بن  امر، وهت منطقة تمتاز ب صوبة 

االو ية المنتشرة فت تل  المنطقة: وا   أشارل  كثرة او يتاا، ومن إتربتاا ووفرة مياهاا باإلضافة 

ر وسال  رابة وسال لنين وسال ساولاا سال صانو أشارلزلة ووا  المالب ووا  الطار ة، ومن 

 .(1990) اب    وارة وسال ف مة

غوار وتتميز هذ  المن  رات بش تاا، وتن  ر سلسلة اللبال السابقة باتلا  الشرق ن و منطقة األ

م ت ت مستوي 420 ت   صوصا اناا تمت  لتصل الشواطئ الةربية للب ر الميت الذي ين طض 

السكانت  مر الذي أثر فت التركزالةربية با ت ال ان  ارها وقلته األسطب الب ر. فت  ين تمتاز السطو  

 لسكان الضطة الةربية.

 

 المناخ: 2.3.2 

المتوسط، والذي يسو  فياا شتاه ماطر معت ل   وض الب رتقق منطقة ال راسة ضمن مناخ منطقة 

 رلة مئوية،  17-20  يل العام . يبلغ متوسط  رلات ال رارةال رارة، وفصل صيز لاز  ار

  . (1990) اب   ملم سنويا 300-700ويبلغ متوسط كمية االمطار الساقطة  ل  منطقة ال راسة 

ز بقلة غوار، التت تتميينطبق المناخ السابق  ل  معظم أراضت الضطة الةربية  باستثناه منطقة األ

اا  ن مستوي سطب ل  ان طاضإمطار الساقطة  لياا وارتطاع  رلة  رارتاا  ويعو  ذل  كمية األ

 طاهل  قلة كثافة الةإمر الذي أ ي الب ر، ووقو اا فت منطقة ظل المطر شرقت منطقة ال راسة األ

 ل  النباتات التت تت مل اللطاز و رلات ال رارة العالية مثل نبات  النباتت وقلة تنو ه واقتصارها

 فت هذ  المناطق. قليي   ا  سكاني ا  ن هنا  تركزأمتطرز نل   شبهوبسبب المناخ  ثل والشيب.األ

بينما ينطبق المناخ السابق بشكل كبير  ل  السطو  الةربية للبال الضطة الةربية،  ي  تتميز بتنوع 

اإلضافة ب لوقو اا فت المنطقة الموالاة لسقوط المطر مطاروكثافة نباتية طبيعية  الية بسبب وفرة األ

 ، وبسبب المناخ المعت ل وقلة االن  ارطو  قليلة االن  اروالسو ية ل   صوبة التربة فت مراو  األإ

 فت هذ  المناطق. ا  سكاني ا  ن هنا  تركزأنل  
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 السكان:2.3.3  

مليون نسمة،  2.72سكان الضطة الةربية م افظة، بلغ      إ  ي  شرةت توي الضطة الةربية  ل  

وذل  وفق كتاب م افظات شمال ووسط ولنوب الضطة الةربية الصا ر  ن اللااز المركزي 

وأبرز التلمعات السكنية  ا ل الضطة الةربية م ينة ال ليل وم ينة  م.2011الطلسطينت للعام  لأل صاه

 نابلس وم ينة رام هللا. 

يعية لضطة الةربية للظروز المنا ية والطبويتركز السكان بشكل كبير فت السطو  الةربية للبال ا

المعت لة، ويقل التركز السكانت بشكل مل وظ فت المناطق ذات المناخ ال ار وشبة ال ار والمناطق 

( التت تبين   و  2طة رقم )يرالق ال ر غوار.اللافة والشبة لافة  وهو ما ينطبق  ل  منطقة األ

 منطقة ال راسة

م، ما يقارب 2010فت  ين بلغ     التلمعات االستعمارية  ا ل الضطة الةربية  ت  منتصز  ام 

التت  المواقق أبرزمستعمر صايونت، ومن  536,900مستعمرة إسرائيلية، يسكناا ما يقارب  145

 ل، وغيرها.يإ وميم، وتكتل بيت أيل، معالت رئأ، تكتل غوش  تصيون، تلمق ونيتلمق باا المستعمر

    ممكن من مستعمريه  ل  طول  أكبرل  التكتيت السابقة ي اول اال تيل تركيز إباإلضافة 

ه ال يموغرافية واألمنية باإلضافة أله اف ية للضطة الةربية بما ي  م مصال هال  و  الةربية والشرق

)اللااز المركزي  منطقة الةور. االقتصا ية المتمثلة بالسيطرة  ل  األراضت الزرا ية ت  ي ا  

 م(2010لإل صاه الطلسطينت، 
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 منطقة ال راسة.   و ( 2 ارطة رقم )
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 :وتأثيرها على منطقة الدراسة المستعمرات2.4  

راضت فت ساسية فت  ملية ت  ي  وتنظيم استعماالت األالت طيط الطيزيائت وا   من أهم الوسائل األ

ةيل ل  ت قيق االستإمنطقة لةرافية م   ة وضمن فترة زمنية معلومة، ويا ز الت طيط الطيزيائت 

ن مساااتوي معيشاااة للساااكان الذي أفضااالمكانيات الطبيعية المتوفرة  با ز ت قيق مثل للموار  واإلاأل

 مكاهلال  ة الواقعة   باه االقتصا ييتوال ون فت منطقة ما وتلبية كافة ا تيالاتام والت طيز من األ

 .        الساااااااكااان فت مكااان م اا   أل اا ا وتقليال  اا ة المشاااااااكيت االلتمااا ياة  بطعال التزاياا  المساااااااتمر 

 .(2011)اللااز المركزي لإل صاه الطلسطينت،

ووظيطة الت طيط تتمثل فت االست  ام االمثل للموار  واالمكانيات البشرية والطبيعية المتوفرة، لت قيق 

و  ل  المستوي البعي ، ي   ها أأه از سياسية واقتصا ية والتما ية سواه  ل  الم ي القصير 

 .الم تلطةالملتمق من  يل مؤسساته 

 ا  وا   م تلطة.  ي  يعتبر الت طيط االسرائيلت بعا ا  أ ن الت طيط ي  ذإف الطلسطينت،لكن فت الواقق 

 فت الضطة الةربية فت سبيل السيطرة  لياا وتضييق ال ناق عمارساسية لتعميق االستمن الوسائل األ

زيائت مطاوم الت طيط الطي تشويهمر أ ي ال   ل  القري والم ن الطلسطينية وال   من انتشارها. هذا األ

زمة سكن فياا بطعل منق التطور العمرانت للقري العربية ومنعاا من التم    أرض الواقق، و لق أ ل  

 منزل  ربت ب ون تر ي . (11.000) ألزل  ولو  ما يزي   ن ا    شر إمر الذي أ ي األ

 (2011)اللااز المركزي لإل صاه الطلسطينت، 

المبانت السكنية ومنق تطور الم ن والقري ل  ه م إسلوب المستعمل  ل  الن و السابق يؤ ي ن األإ

 .               سرائيلية  ليااالمستعمرات اإل إلقامةراضت الطلسطينية الطلسطينية، ومصا رة األ

 (1989 ،) مايسة
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 :في الضفة الغربية االستعمار نشأة مراحل2.5  

ووفق   ة  طط تم أ  ا ها  مرا ل،راضت الطلسطينية،  ل    ة تم اقامة المستعمرات  ل  األ

اإلسرائيلية فت اغلب األوقات يمثلون أ زاب سياسية من قبل ش صيات متنطذة فت السياسة وطر اا 

سوز يتم سر  هذ  ال طط  –، ومن قبل لاات م تصة م تلطة  ا ل  ولة اال تيل االسرائيلت

اه ية انشلمالتت مرت باا   هم المرا لأتل ر االشارة ال   ، ولكن- الب   يل  بالتطصيل ال قا  

 (2011)اللااز المركزي لإل صاه الطلسطينت،  :اآلتت ل  الشكل  كانتالمستعمرات، 

بشكل  عمراتقامة الع ي  من المستإ، وتم 1976 – 1967وتمت  من  ام المرحلة االولى: 1.5.1- 

ة االرتطاع و صوب ةتم مرا ا موزع وانتقائت يعتم   ل  طبيعة المنطقة المقامة  لياا المستعمرة،

 .(الون)وكانت  ملية االستعمار فت هذ  المر لة تتم وفق  طة  األرض بشكل أساست،

قطزة  عمراتقامة المستإ، فت هذ  الطترة شا ت  ملية 1984 – 1977 المرحلة الثاني:1.5.2- 

وفق  تعمراهذ  المست، وتم انشاه نالطلسطينييراضت أنو ية من  ي      المستعمرات المقامة  ل  

 هماا:أالتت كانت نشطة فت تل  الطترة، ومن  عمارية    من ال طط االست

نشاه المستعمرات إن و  تتله: وب سب هذ  ال ركة االستعمارية، فان  طتاا يمونيما طة غوش  -

 ،تلمعات الطلسطينية فت المرتطعات ول ال  ري،  صوصا  فت المناطق التت تتلنباا المشاريق األ

 .التت كانت تركز  ل  انشاه البؤر االستعمارية العشوائية عماريةال طط االست أكثروهت 

مستعمر،  ألز 120.000، هما: توطين نلوهريتي طة  روبلس: وتتضمن هذ  ال طة،  طوتين  -

 راضت الطلسطينية.مستعمرة، تقام فت المناطق االستراتيلية  ا ل األ 50قامة وإ

الضطة الةربية من الشمال ق ياو ي يقطعماري نشاه تكتل استإ طة شارون: وتتضمن هذ  ال طة  -

 شرق للةرب يصل بين هذ  التكتيت.فقت من الأبشكل  تقطعهل  اللنوب، مق قطا ات واسعة إ

نشاه واقامة إ، وفت هذ  المر لة ترالعت وتيرة 1990 – 1985 المرحلة الثالثة:1.5.3- 

مستعمرات  إلقامةول ، وذل  لع م ولو  مناطق مناسبة الل ي ة كما فت المر لة األالمستعمرات 

 سباب.أل ي ة لع ة 
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، وفت هذ  الطترة ان طضت وتيرة انشاه مستعمرات 2011 – 1991 المرحلة الرابعة:1.5.4- 

مستعمرة ل ي ة، وذل  بطعل  ةنشاه أيإبعض سنوات لم يتم  يلاا  تل ي ة بشكل مل وظ، ومر

 ذ  الطترة.هفت و ملية السيم التت كانت نشطة  تاإلسرائيلالواقعة  ل  اللانب السياسية الضةوطات 

ل  تسمين المستعمرات المقامة إسرائيلية الل ي ة السياسة اإل اتلاتلل تلاوز هذ  المشكلة أومن 

 نشاه البؤر االستعماريةإسرائيلية من  يل سابقا. وتزاي ت وتيرة هلمة ال ركات االستعمارية اال

المركزي لإل صاه  )اللااز م2010بؤرة، وذل   ت  نااية  ام  221 ي  بلغ    ها  العشوائية،

 .(2011الطلسطينت، 

، فت م2011مستعمرة  ام  144م، ال  1967وتطور     المستعمرات من مستعمرة وا  ة  ام 

 .بؤرة  شوائية  185، ما يقارب 2011 ين بلغ     البؤر االستعمارية العشوائية  ت  نااية  ام 

 

وفت لميق األوقات هت البؤر االستيطانية العشوائية  عماريةلميق ال طط االست تت الزمتن المرافق الإ

تلق لصالب بفلسطينية ت   ل أراضت الضطة الةربية و ل  أراٍض التت كانت تنتشر بشكل متزاي   ا 

 نية.إسرائيلية  ل  األراضت الطلسطي والتت كانت تقام لت  م مصالب استعمارية، عماريالنشاط االست

بشكل م الز لكافة القوانين واأل راز العالمية والم لية، لكن السياسة  تبن  عماريةلميق البؤر االست

لبت وت  م كانت ت إذاشر ية  ل  بعض هذ  البؤر اإلسرائيلية المتمثلة ب كومة اال تيل  ق  تضطت ال

ا ل   عمرينوال ركة العسكرية وال ركة اليومية للمست االستعماري ليا لاا  يقة بالنشاط  ا  ه افأ

نطعة االقتصا ية، وغيرها الكثير  من  يل منب الترا ي  لاذ  البؤر االستعمارية الضطة والم

 والسما  بعملية البناه  ا لاا.
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 سرائيلية:أهم الخطط االستعمارية اإل2.6  

 -(: 1970ألون ) خطة 2.6.1

 ائيلتاالسر- الع ل وزير -الذي يطلق  لية كما ي  ون  (لونأيةئال )صا ب الطكرة بشكل رئيس هو 

ال طة ين   ل  تكثيز بناه المستعمرات  ل  طول ال  و  الشرقية فت  هذ فت  ينة، وكان لوهر 

يل طراز اللنوبية الشرقية لل لمنطقة الةور، وذل  ضمن شريط طولت يمت  من لنوب بيسان  ت  األ

( توضب 3، ال ارطة رقم )كم20وبعرض كم، 115)لنوب الضطة الةربية( ويمت  هذا الشريط بطول 

 (2000)المصري  .(لون)أاالمت ا  ال يزي ل طة 

  ،  ل  ي  سي(لون)أر وفق  طة اغولق  ب أت  ملية بناه المستعمرات االسرائيلية فت منطقة األ

لة طول ال  و  الشرقية ب مواقق متق مة  ل   تالطليعة المقاتلة(. وبني )شبيبةو ما يسم  أالنا ل 

النا ل، وكان سكاناا  عمراتمست تم. وسمي7691ال طر والتا ي  القا م من الشرق  قب  رب 

عمرات مست ت وت ولت منن تطورأوما لبثت  ل ولة اال تيلبمثابة الليش ال ارس لل  و  الشرقية 

 .           منية ذات ماام متع  ة و    سكان متزاي أزرا ية  عمراتل  مستإمنية ب تة أ سكرية مامتاا 

(Wafa ،2014 ) 

زت  ل  إقامة المستعمرات اإلسرائيلية  ل  طول ال  و  الشرقية رك   (ألون)الطكرة األساسية ل طة 

لبت لت ا  لنوبي ا  ل  الةرب من نار األر ن  ي  يكون امت ا  هذ  التلمعات شماليإللضطة الةربية، 

أه افاا العسكرية المتمثلة ب ماية ال  و  الشرقية ل ولة اال تيل ولتكون  ط ال فاع األول لاا. و  مة 

قتصا ية المتمثلة بالسيطرة  ل  األراضت ال صبة المولو ة فت منطقة غور األر ن وتكون أه افاا اال

 مزارع تابعة ل ولة اال تيل.

عمرين   ا  المستألراه ت ليل لنمط انتشار التلمعات االستعمارية اإلسرائيلية باال تما   ل  إ ن  

ر التلمعات االستعمارية فت منطقة  ل  نمط انتشا (لون)أالذين يقطنوناا، ظار لليا ت ثير  طة 

 ( يوضب نمط انتشار التلمعات االستعمارية فت م افظة طوباس.12طوباس، وال ارطة رقم )

 

 



 
 

 
36 

 

 

 

 م(2012تطكلت، بالتالت فان تنطيذ هذ  ال طة يضمن ل ولة اال تيل   ة أمور: )

 غوار.اللوفية فت منطقة األ الميا السيطرة  ل   – 1

 القضاه  ل  إمكانية التواصل اللةرافت بين فلسطين واألر ن. – 2

 اضعاز ال ولة الطلسطينية المستقبلية. – 3

 ال   ومنق التوسق الزرا ت والصنا ت والسكنت الطلسطينت فت تل  المنطقة. – 4

 لب ر الميت.و االستطا ة من اأ رمان الطلسطينيين من إمكانية الوصول  – 5

 

 ( الواقق ال يزي ل طة الون.3 ارطة رقم )
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 -(: 1978دروبلس ) خطة 2.6.2

، هفت المنظمة الصايونية فت  ين عمار، رئيس  ائرة االست(متتياهو  روبلس)صا ب هذ  ال طة هو 

سنة  13ن اه الضطة الةربية  يل أ( مستعمرة ملتمعية م نية فت 70قامة )إل  إوتا ز هذ  ال طة 

( تمثل الواقق 4ال ارطة رقم ) القائمة، عمرات(، والعمل  ل  زيا ة توسق المست1993 -1979)

 (2000)المصري،  :ي تتهم مبا ئ هذا المشروع ما أومن  ال يزي ل طة  روبلس،

 سرائيل.إمن، ومن  ق لل األأرلاه ارض "اسرائيل" هو من أفت لميق  عمارن االستإ -7

 مترابطة. عمارية ل  كتل است عماريتم توزيق االست -2

  ول التلمعات الطلسطينية بل بيناا ايضا. عمراتقامة المستإ  م االقتصار  ل   -3

لة ، كتشمرونالتت اشتملاا مشروع  روبلس  هت: كتلة ري ان، كتلة  عماريةهم الكتل االستأومن 

، كتلة ارئيل، كتلة مو  ين، كتلة  تصيون، كتلة  اموس، كتلة ا وميم، شمرونكا وميم، كتلة كارنت 

 .(wafa ،2014) بيت ايل، كتلة افرايم، كتلة الون مورية ةكتل

ن تكون المستعمرات المقامة وفق هذ  ال طة قريبة من بعضاا البعض لتشكل  لقة وصل تم مرا اة أ

فيما بيناا  يل السنوات القا مة، وتقام فت مناطق لم يصلاا النشاط االستعماري سابقا  ت  تةطت 

فقت للتلمعات الضطة الةربية، تعمل  ل  ال   من التوسق األأكبر مسا ة ممكنة من أراضت 

  .الطلسطينية

ويظار ت ثير هذ  ال طة فت نمط انتشار التلمعات االستعمارية فت كل من م افظة ال ليل ورام هللا، 

  وهت بذل  ة ي  تنتشر التلمعات االستعمارية بشكل مل وظ بالقرب من التلمعات السكنية الطلسطيني

فت  عاا االفقت، ويظار ذل  واض ا   ل  م اصرة هذ  التلمعات السكنية وال   من توستعمل 

 (.14( و )13ال ارطتين رقم )
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  -شارون: خطة  2.6.3 

ية  امة والضطة الةرب ةالطلسطينيراضت شارون الع ي  من ال طط االستعمارية فت األ ألرئيلكان 

 تبن  مشروع العمو  الطقري فت  ولة اال تيل منصب وزير الزرا ة ما يسم  هيتول   ف ثناه اصة، 

عا  األستاذ فت م (ابرهام فو مان)ل  إ، نسبة (فو مان)الذي كان يسم  فت ب ايته بمشروع المز وج 

 الان سة التطبيقية فت  يطا.

 ن  ي   بتنطيذ   أمشروع فو من وب   تبن  زب الليكو  ال كم بقيا ة ةس  شارونو ن ما تول  

 ل  طول السا ل الطلسطينت  ل  الب ر االبيض المتوسط  عمراتقامة المستإ ل  تكثيز  المشروع

قص  الشمال الطلسطينت، ويكون العمو  الثانت من مرتطعات اللوالن أ ت  العقبة لنوبا منطلقا من 

 غوار.األ ةبمنطقالعقبة لنوبا مرورا  شماال  ت 

 م ة فقرية أ أربقاقامة  ططه فكار و طط شارون االستعمارية وكان من بين أبع  ذل  تواصلت 

ل  الةرب لتصل بذل  المستوطنات الممت ة  ل  طول غور إتقسم الضطة الةربية، وتمت  من الشرق 

ية قامة الطرق االلتطافإاالر ن والمستوطنات الواقعة  ل  السا ل الطلسطينت ويكون ذل   ن طريق 

 (wafa ،2014) .تعماراالس لااالتت يكثز  و

النلوم السبعة، وتمت  من الشمال الةربت  ألرئيل شارون  طة تعرز باسمستعمارية اال فكارومن األ

م بم اذاة اللانب الةربت لم افظة 1967 ل  طول   و   ام  ل  طولكرم،إوصوال  لم ينة الق س

ض مة  ماريةعاست ت، والتت تن   ل  إقامة سبعة تكتيام هللا وسلطيت وقلقيلية وطولكرمرالق س و

 (2000)المصري،  . ل  غرار تكتل غوش  تصيون
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 الغربية أعداد وتوزيع المستعمرات وقاطنيها: الضفة 2.7

فت  ين بلغ     ، عمرةمست144الةربية بلغ     المستعمرات فت الضطة  2011 ت  نااية  ام 

 :األتتوكانت موز ة  ا ل الضطة الةربية  ل  الن و بؤرة،  185البؤر العشوائية 

 فت كل م افظة  ا ل منطقة ال راسة. اإلسرائيلية،     المستعمرات (2) رقم شكل

 

اللااز المركزي لأل صاه الطلسطينت، المستعمرات االسرائيلية فت االراضت الطلسطينية: التقرير  المص ر: 
 .2011اال صائت السنوي، 

 

تركز للمستعمرات فت الضطة الةربية، كان فت م افظة الق س وم افظة رام هللا  أكبرويتضب ان 

مستعمرة  ل  التوالت. فت  ين كان اقل تركز للمستعمرات فت كل من  24و 26والبيرة بع   بلغ 

  ل  التوالت. مستعمرات 3 و 5م افظتت لنين وطولكرم بع   بلغ 

ل  أهمية الم ينة من النا ية إالمقامة  ا ل م ينة الق س  عمراتويعو  التركز الكبير فت     المست

ئيلت  ين اللانب اإلسراتاا التاري ية والسياسية. وساهم إال ينية فت المقام األول باإلضافة ال  أهمي

ت تالت زيا ة مسا ة األراضت التالالق س  اصمة ل ولتام ال  زيا ة النشاط االستعماري فت الم ينة وب

 تالت     الو  ات السكنية والمستعمرات المقامة  لياا.الم وبت ضق لسيطرتا
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تركز للبؤر العشوائية كان فت م افظة نابلس، فت  ين  لت م افظة رام هللا فت المرتبة الثانية.  أكبرو

وائية ويعو  التركز الكبير للبؤر العش قل تركز للبؤر العشوائية كان فت م افظة طوباس.أن أفت  ين 

نابلس ورام هللا بسبب  ولو  سيسل لبلية معزولة تنتشر بشكل كبير فت هاتين فت م افظتت 

الم افظتين باإلضافة ال  م افظة ال ليل بالمقارنة مق باقت الم افظات،  ي  تميل البؤر العشوائية 

  لية بعض ال طط االستعمارية اإلسرائيلية.   التركز فت هذ  القمم وفق ما نص تال

    البؤر العشوائية فت م افظة طوباس يعو  ال  تركز النشاط االستعماري ن ان طاض أفت  ين 

رات ن أكبر تركز للمستعمألراها البا  ،  ي  أبعي ا  ن التلمعات السكنية وفق  راسة استطي ية 

شرقية باتلا  الشرق  ل  طول امت ا  ال  و  ال ة ن التلمعات السكنية الطلسطيني اإلسرائيلية كان بعي ا  

 فت منطقة االغوار.  

،  ت  نااية  ام مستعمرا   536.900 ما يقارب المستعمرات هذ بلغ     المستعمرين الذين يسكنون 

 :األتت  ا  المستعمرين  ا ل هذ  المستعمرات، فت كل م افظة  ل  الن و أ. وكان توزيق 2011

.)باأللز(الع    .ال راسة منطقة  ا ل م افظة كل فت المستعمرين     ،(3) رقم شكل   

 

 صاه الطلسطينت، المستعمرات االسرائيلية فت االراضت الطلسطينية: التقرير المص ر: اللااز المركزي لإل
 .2011 صائت السنوي، اإل
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    قاطنياا ن أكبر تلمق للمستعمرين كان فت م افظة الق س،  ي  بلغ أويتضب من الشكل السابق 

قل تلمق للمستعمرين فت م افظة طوباس،  ي  بلغ أمستعمر. فت  ين كان  ألز 267 ما يقارب

 مستعمر. و مسمائة ألز تقريبا    هم

ن الق س أويعو  سبب التركز الكبير للمستعمرين اإلسرائيليين فت م افظة الق س ال  ا تبارهم 

بالنسبة لام والع ي  من العوامل األ ري. فت  ين يقل  اصمة ل ولتام باإلضافة ال  أهميتاا ال ينية 

الن المستعمرات فت هذ  المنطقة فت الةالب      هم فت طوباس بسبب ان طاض     مستعمراتاا

عتم  لكون  ولة اال تيل ت    وكيهما ال يتطلب     مستعمرين كبيروأمنتأنشئت لا فين اقتصا ي 

 كثيرة.ي ي  املة أ ل  مع ات وتقنيات   يثة ال تتطلب 
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 :جدار الضم والتوسع     2.8

 

 -تاريخية:  نظرة 2.8.1

ول  بصاااايةة " طة الطصاااال"، وذل  فت ب ايات  ام تم طر  فكرة ل ار الضاااام والتوسااااق للمرة األ

 ل  العمليات المساااال ة التت شااااا تاا بعض الم ن الطلسااااطينية الم تلة  ام  ، وكان ذل  ر ا  1995

، وتم بلورة هذ  همن العام كما يسمونوزير األ (ش ال هموشي). وكان صا ب هذ  الطكرة هو 1948

 .(اس اق رابين)ال طة بناه  ل  تولياات من رئيس ال كومة فت ذل  الوقت 

النقاب  ن المبا ئ العامة ل طة الطصاال أ ا ية اللانب، فت تقرير  هآرتسهذا وق  كشااطت صاا يطة 

)اللعبري،  ، وكاان  ل  الن و التالت2001كاانون الثاانت للعاام  فت ال اامس  شااااااار من نشااااااارتاه

1995):  

 

 سرائيلية، من  يل الطصل ال يموغرافت للطلسطينيين.لوهر ال طة ال طاظ  ل  ياو ية ال ولة اإل -1

 سرائيل ب طوط  فا ية غير ثابتة.إل  إاا المنوي ضم   عمارية اطة الكتل االستإ -2

 .بإسرائيل عماريةستي انية وسياسية لربط الكتل اإللراهات مإات اذ  طوات و -3

 .مناسبا   ترا اا فت الر   ل  قيام  ولة فلسطينية بالشكل التت سرائيل ب ق  إت تطظ  -4

 ية.سرائيلالمعزولة تبق  ت ت السيطرة اإل عماريةالمناطق العسكرية المةلقة والكتل االست -5

سااارائيلت ضااامن قيو ، و  م ات اذ قرارات ق  تعرقل باالقتصاااا  اإلربط االقتصاااا  الطلساااطينت  -6

 .االتطاق المستقبلت بين الطرفين
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 جدار الضم والتوسع: واقع 2.8.2

راضااات الضاااطة أمن مساااار الل ار يقق  ا ل  %92كم، 757يق ر طول ل ار الضااام والتوساااق ب 

، ويمت  ل ار الضاااام والتوسااااق  ا ل أراضاااات الضااااطة الةربية )األراضاااات التت ا تلت  ام الةربية

زرا ية   ل   سااااب أراٍض  م ضااامن أراضااات م هولة بالساااكان الطلساااطينيين، ويمت  أيضاااا  1967

( توضاب مساار ل ار الضاام 5ال ارطة رقم ))، ناا م ميات طبيعيةأو رلية ومناطق صانطت  ل  

 .(اسةوالتوسق  ا ل منطقة ال ر

 مق ار أي ما  ،2كم733 ضر األراضت الواقعة بين المسار ال الت للل ار وال ط وتق ر مسا ة األ 

 تعو  ملكيتاا لطلسطينيين.  زرا ية اراٍض  2كم348من مسا ة الضطة الةربية، مناا  13%

وال ماية من توفير األ ،نشاااااائهإومن األه از المعلنة لل ار الضااااام والتوساااااق  ن ما تم الشاااااروع ب

 ،ها  ا ل   و  الضاااطة الةربيةؤإسااارائيلية تم انشاااا عمراتللمساااتعمرين الياو  الذين يقطنون مسااات

والمواقق  عمراتت  م المست 2كم 110وبلةت مساا ة األراضات الطلسطينية التت تم االستييه  لياا 

 م(2003)مل يس،  العسكرية.

و ير  ليل  ل  ذل   ا  فلساااطيني تلمعا   165، وي اصااار هب ا ل فلساااطينيا   تلمعا   53ويعزل الل ار 

 ل  ماا ا ال البلاا ات  وال والز، ويعمال ليش اال تيل  ل  إقاااماة البوابااات ال ا ياا ة ما يناة قلقيليااة

سطينيين الطلو ي اصرها ل ار الضم والتوسق، ويعمل  ل  تقيي   ركة السكان أوالقري التت يعزلاا 

و  م الساما  لام بالت ر  ب رية ويطرض  ليام امتي  تصااريب  ركة يسمب لام فقط من  يلاا 

و الوصااول ال  أراضاايام التت تقق  لز ل ار الضاام والتوسااق)ل ار أال  ول وال روج من بل اتام 

 .(2012 صائت بمناسبة يوم األرض، إ، )مركز اإل صاه الطلسطينت، بيان الطصل العنصري(
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 ( ل ار الضم والتوسق فت منطقة ال راسة.5 ارطة رقم )
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ذا ل  سل  هإسباب التت  فعت بةض النظر  ن األ والتوسق،وبطعل المسار ال الت لل ار الضم 

الذين يسكنون الضطة الةربية سوز يكونون  ا ل  عمرينمن المست % 99 - %91ف ن  المسار.

 .(2004)بيتر الغركويست،  ل ار الضم والتوسق

 

 -االلتفافية:  الطرق 2.9

ة  ل  لل السيطرة اإلسرائيليأتعتبر الطرق االلتطافية وا  ة من األساليب اإلسرائيلية المتبعة من 

مارية ستعوالبؤر اال عمرات، ولاا  ور أساست ومام فت ربط التلمعات والمستاألراضت الطلسطينية

بعضاا  ن الطلسطينية فت فصل وتطتيت التلمعات  ولذريا   كبيرا   بعضاا ببعض، كما وتلعب  ورا  

  ا ل وبين الم افظات الم تلطة.

صائ    يل ي ة فت موقق لةرافت ذعمارية بؤر است إلقامة ما تماي ا  إتقام  ربما والطرق االلتطافية

 ، وفت أ يانمقامة مسبقا   عمراتمست وأاستعمارية لل   مة بؤر أو من أتتناسب وشروطام،  يزية 

( تبين 6طة رقم )يال ر)،  سكرية لصالب ليش اال تيل اه افأأ ري تقام هذ  الطرق  ت  ت  م 

 م(2011)اللااز المركز لإل صاه الطلسطينت،  .(امت ا  الطرق االلتطافية  ا ل منطقة ال راسة
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 .الطرق االلتطافية االسرائيلية( 6 ارطة رقم )
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السكنية الفلسطينية واإلسرائيلية:ساحة التجمعات م   2.10    

مليون  2.72 ،2013الطلسطينت   صاهلإلبلغ     سكان الضطة الةربية وفق اللااز المركزي 

 التالت:ويمكن المال واقق الضطة الةربية  ل  الن و  نسمة.

( 7طة رقم )يال ر ،2كم 590 ما يقارب تبلغ مسا ة المناطق المبنية الطلسطينية فت الضطة الةربية

 تالت:تظار بالشكل ال ةاإل صائيومن النا ية  توضب انتشار التلمعات السكنية  ا ل منطقة ال راسة،

 

 (، مسا ة التلمعات الطلسطينية )المناطق المبنية( فت منطقة ال راسة.4شكل رقم )

 

 

 المص ر:  مل البا  .
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   92، ضمت 2كم 150بلةت المسا ة المبنية للتلمعات الطلسطينية فت م افظة ال ليل ما يقارب 

المسا ة  :أولامان  يم. ويعو  ذل  ال   املين رئيسيبين م ينة وبل ة وقرية و ربة وم سكنيا   ا  تلمع

: يعو  تالثان . والعاملتقريبا 2كم 997م افظة ال ليل والتت تبلغ  أراضتالواسعة التت تمت   لياا 

)اللااز  نسمة. ألز 620 م،2010ر لسكان الم افظة والذي بلغ  ت   ام يل  التع ا  السكانت الكبإ

 (2011الطلسطينت، كتاب م افظة ال ليل،  لإل صاهالمركزي 

وت رلت مسا ة المناطق المبنية الطلسطينية بع  ذل  فت م افظة رام هللا ويعو  ذل  لتركز كبير 

السياست  بلانال أثرثم الق س الذي الم افظة تلتاا لنين ثم نابلس وبيت ل م  هذ للنشاط السياست فت 

الصارمة فت  ةيلياإلسرائل  القوانين إ باإلضافةبشكل كبير فت طبيعة ونمط انتشار ال يز العمرانت 

كون أن يت من منق البناه وال طوات المعق ة التت ترافق ال صول  ل  ترا ي  البناه، لميعاا     

 ال  التقسيمات السياسية فياا. باإلضافةالم افظة  هذ مت ا  العمرانت فت هنا  مسا ة كبيرة لإل

ري ا، لت تل أم افظة طولكرم، ثم قلقيلية وسلطيت و ت تتبع  ذل  فت ترتيب مسا ة المناطق المبنية 

، يا  بل  كوناا م افظة   يثة نسإمن  ي  المسا ة المبنية ويعو  ذل   األ يرم افظة طوباس المركز 

 و م افظة نابلس.  أري ا ألم افظة  ت ضق إ ارة أراضيااكانت 

، تقريبا   ((536.900ربية فت  ين بلغ     المستعمرين الذين يسكنون فت مستعمرات الضطة الة

 .2011 صاه الطلسطينت للعام وذل   سب بيانات مركز اإل
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( توضب 7طة رقم )يال ر، 2كم( (124فت الضطة الةربية  يةسرائيلبلةت مسا ة المستعمرات اإلو

 تالت:الن و ال  ل  صائية وتظار من النا ية اإل ، ا ل منطقة ال راسة االستعماريةانتشار التلمعات 

 (، مسا ة المستعمرات اإلسرائيلية فت منطقة ال راسة.5شكل رقم )

 

 المص ر:  مل البا  .

انت  ا ل الضطة الةربية ك اإلسرائيلية عمراتمسا ة مبنية للمست أكبرومن الشكل السابق ني ظ ان 

االسرائيليين الق س  اصمة لام  ين إل  إ، ويعو  ذل  2كم  28فت م افظ الق س بمسا ة تق ر ب 

ل ينية ا األهمية ل إ باإلضافةهذا  ل  تركز النشاط االستعماري لام فت م افظة الق سإ أ يمر الذي األ

 .ل  ا لم افظة الق س بشكل  ام وم ينتاا بشك

و  ويع ةاإلسرائيلي عمراتتلت م افظة رام هللا والبيرة م افظة الق س من  ي  المسا ة المبنية للمست

وولو  الع ي  من المناطق المرتطعة المشرفة  األ ضر س والتصاقاا بال ط قذل  لقرباا من م افظة ال

 ل  التلمعات الطلسطينية وتركزها بالقرب من الشوارع االلتطافية وتوفير ال ماية لاا كوناا تربط 

الةربية  راتعمبالمستالشرقية ومنطقة االغوار(  )ال  و الشرقية  اإلسرائيلية عمراتالمست

ل ا ل فت ا اإلسرائيليةالضطة الةربية والم ن  أراضت ا ل  األ ضر ل  امت ا  ال ط  عمرات)المست

 س الق  ليه ل  ما يطلقونإالع ي  من المناطق  ا ل   و  م افظة رام هللا تتبق  وا تبار، الم تل(
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 ( التلمعات السكنية  ا ل منطقة ال راسة.7 ارطة رقم )
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تعمرة ن كل مسأال إسرائيلية فت الضطة الةربية وا  ، ن الا ز العام للمستعمرات اإلأ ل  الرغم من 

تنطر  بصبةة  اصة فياا و صائ  تميزها  ن غيرها  وبالتالت ه ز تنطر  به  ن غيرها. وت تلز 

المستعمرات، ومن التصنيطات المتبعة للمستعمرات المنتشرة فت  هذ ه از با تيز تصنيطات األ هذ 

 :تما يلالضطة الةربية، 

 

 التصنيفات المتبعة للمستعمرات اإلسرائيلية في منطقة الدراسة:2.11    

 المستعمرة: نوع 2.11.1

ر، كل مستعمرة، ومناا:  ض لهنواع التالية التت ت ضق األ ل إتقسم المستعمرات  فت هذا التصنيز

)اللااز المركزي   ري.أموشاز، موشاز لما ت، كيبوتس، مستعمرات لما ية، مستعمرات 

 (2011لإل صاه الطلسطينت، 

 

  المستعمرات اللما ية: هت ملمو ة من المستعمرات التت تتركز فت منطقة م   ة

 مثل تلمق غوش  تصيون.

  االكثر اتسا ا وسكانا، وتتميز بتوفر المستعمرات ال ضرية: هت المستعمرات

 ال  مات بشكل فا ل وكبير.

 ل رضاا بشكأسرة فياا و  ة انتالية ت ير موشاز: هت المستعمرات التت تشكل األ

 ل  الصن وق القومت الياو ي.إرض وتعو  ملكية األ اتمنطصل  ن غيرها من الو  

 انب العمل العسكري.كيبوتس: هت مستعمرة ين رط سكاناا بالعمل الزرا ت ال  ل 

  موشاز لما ت: فت هذا النوع من المستعمرات يكون سكاناا هم لميعام و  ة

رض مملوكة كما فت الموشاز، وتكون األ لو  ها  ة او  سرة و  أكل  وا  ة، وليس

 للصن وق القومت الياو ي.
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 سرائيلية حسب المجلس االقليمي:اإل المستعمرات 2.11.2

رفوت هيا رين )وا ي االر ن(، ماتت بنيامين، ميليليوت، غوش  تصيون، أوتقسم ال : شومرون، 

 هار هيطرون )لبل ال ليل(، غير مبين.

 

 الجغرافي: نتشاراالسرائيلية حسب اإل المستعمرات 2.11.3

نواع التالية: القطاع الشرقت، القطاع اللبلت، قطاع ل  األإوفت هذا التصنيز قسمت المستعمرات 

 الق س الكبري. التيل الةربية،

 

 يديولوجيا السائدة:سرائيلية حسب األالمستعمرات اإل2.11.4  

)اللااز المركزي لإل صاه  انواع، وهت:  لمانية،  ينية، م تلطة، غير مبين. ةأربعوقسمت ال  

 (2011الطلسطينت، 

 

 مقارنة عدد التجمعات الفلسطينية والمستعمرات اإلسرائيلية في كل محافظة:2.12    

قسمت بين م ينة  ا  تلمع 524م، 2010الضطة الةربية  ام  بلغ     التلمعات السكانية الطلسطينية فت

م، 2010وبل ة وقرية وم يم. وكان     المستعمرات االسرائيلية فت الضطة الةربية للعام 

 ( يوضب توزيق     التلمعات الطلسطينية والمستعمرات اإلسرائيلية6، الشكل رقم )مستعمرة144

. وكان توزيق كل من التلمعات الطلسطينية والمستعمرات فت كل م افظة  ا ل منطقة ال راسة

 م(2011)اللااز المركزي لإل صاه الطلسطينت،  :االسرائيلية فت الضطة الةربية  ل  الن و التالت
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 . فت كل م افظة (،     التلمعات الطلسطينية والمستعمرات اإلسرائيلية  ا ل منطقة ال راسة6شكل رقم )

 

 _ النتائج االساسية.2010، مسب التلمعات السكانية 2011الطلسطينت،   صاهلإلاللااز المركزي  -المص ر: 

 

تلمق. ويعو   92    للتلمعات الطلسطينية كان بم افظة ال ليل، بع    أكبرمن الشكل السابق تبين 

     برأكلزاه اللنوبية من الضطة الةربية. وكان ل  االمت ا  ال يزي الواسق للم افظة فت األإذل  

وذل  بطعل  ا  تلمع 26للمستعمرات االسرائيلية فت الضطة الةربية فت م افظة الق س،  ي  بلغ    ها 

 همية القومية وال يموغرافية والسياسية وال ينية لم افظة الق س  امة وم ينة الق س  اصة. األ

سباب أل غوار، ويعو  ذل ري ا واألأقل     للتلمعات السكانية الطلسطينية فت م افظة أفت  ين كان 

سلوب التالير المتبق فت الع ي  من المناطق الر وية فت الم افظة، المسا ات الواسعة أ   ة مناا:

 ،سكريالت ريب الع ومناطقراضت التت سيطر  لياا اال تيل لصالب المستعمرات االسرائيلية من األ

طبيعة المنطقة ومزار ام ال اصة  لياا،  إلقامةن وراضت الزرا ية التت يستعملاا المستعمراأل

قل     للمستعمرات أالصعبة ومنا اا القاست بطعل ان طاضاا  ن مستوي سطب الب ر. وكان 

  مستعمرات اسرائيلية. 3 االسرائيلية فت م افظة طولكرم بواقق 
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 في كل محافظة:ين اإلسرائيلي ينوالمستعمرين الفلسطيني السكانعدد  مقارنة  2.13     

 

. بلغ     2011الطلسطينت،  لأل صاهوفق التقرير اال صائت السنوي الصا ر  ن اللااز المركزي 

 نسمة. 536.900  ما يقارب فت الضطة الةربية ناإلسرائيلييالمستعمرين 

، وذل  وفق كتاب م افظات شمال ووسط تقريبا مليون نسمة 2.72وق  بلغ     سكان الضطة الةربية 

، انظر الشكل م2011الطلسطينت للعام   صاهلإلولنوب الضطة الةربية الصا ر  ن اللااز المركزي 

والمستعمرين اإلسرائيليين فت كل م افظة  ا ل منطقة  ن( الذي يوضب     السكان الطلسطينيي7رقم )

 .ال راسة

العا ات ل  إربما يعو  ذل  نسمة،  641.2000    سكان فت م افظة ال ليل بواقق  أكبروكان 

 267.600    للمستعمرين فت م افظة الق س بواقق  أكبرنلاب. وكان االلتما ية المشلعة  ل  اإل

 لذكر.هميتاا سابقة اأال   باإلضافةل  تع   المستعمرات المقامة فت الم افظة إيعو  ذل  ربما نسمة، و

وق  يعو  ذل  نسمة،  ألز 58.500كان فت م افظة طوباس بواقق ف نطلسطينييالسكان للقل     أما أ

رين كان فت مستعمللقل     أقليلة التت تضماا الم افظة. والالطلسطينية  ةالسكاني    التلمعات ال  

فت هذ  ل  قلة     المستعمرات المقامةإذل  يعو   وق ، مستعمر 1500م افظة طوباس بواقق 

 الم افظة.
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طة ،  ا ل م افظات الضنالطلسطينييوالسكان  ناإلسرائيليي  ا  المستعمرين أكان توزيق كل من 

 الةربية  ل  الن و التالت: 

 (     السكان الطلسطينيين والمستعمرين اإلسرائيليين فت منطقة ال راسة.7شكل رقم )

 

راضت الطلسطينية ، المستعمرات االسرائيلية فت األ2012 صاه الطلسطينت، اللااز المركزي لإل -7 المص ر:
 .2011التقرير     اال صائت السنوي، 

، كتاب م افظات )شمال_ وسط _ لنوب( الضطة الةربية 2012 صاه الطلسطينت، اللااز المركزي لإل -2

 .2011 صاه السنوي، اإل

 .باأللز* الع   
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 الفصل الثالث. 3 

 

 ة استخراج الخصائص الحيزيةلي  آ
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 :تمهيد 3.1

( وكافة م توياته من البرامج المسان ة النظام Arc / GISيتبق برنامج نظم المعلومات اللةرافية )

الرقمت فت التعامل مق م تلز البيانات والمعلومات التت يتم إ  الاا ال  البرنامج، والتت يتم  رضاا 

 بيانات ت توي: ال رائط والل اول والمعلومات الم تلطة  ن ظاهرة ما. فت النااية  ل  صورة قا  ة

 Vector( يتم التعامل مق نو ين من البيانات، هما: )GISو ا ل برنامج نظم المعلومات اللةرافية )

Data( والتت تكون  ل  شكل )Line، Point , Polygon وكل ظاهرة تكون موسومة بالشكل )

( وباإلمكان تعريز ارتطاع كل ظاهرة باال تما   ل   طوط X , Yة فياا )السابق لاا ا  اثيات  اص

 (.Z( والتت يرمز لاا ب )contour Lineتساوي االرتطاع )

( وتكون و  ات المسا ة فت هذا النوع Raster Dataويكون النوع الثانت من البيانات بصيةة )

 لية من ال ييا التت تعكس الظاهرة (، يول  ا  اثيات لكل Pixelsمن البيانات  ل  شكل  ييا )

 وارتطاع  ا  فياا.

( يتم  رض المعلومات ال اصة فياا  ل  GISوكل ظاهرة  ا ل برنامج نظم المعلومات اللةرافية )

تكون  أو( والتت تظار  ل  ال ارطة، Spatial Dataشكلين م تلطين: هت المعلومات ال يزية )

(، وتظار فياا هذ  المعلومات  ا ل ل ول  ا  (Attribute Data ل  شكل معلومات مكانية 

بكل ظاهرة  ل  شكل )أسماه، وأرقام، ونسب مئوية، وتواريخ، ومعلومات م تلطة  ن الظاهرة( وفت 

 (2014)أبو صاع،  معظماا يتم إ  الاا بشكل ي وي.

با تما  األساليب ( GISيتوقز مق ار نلا  و قة الم رلات  ا ل برنامج نظم المعلومات اللةرافية )

ال قيقة والطرق الواض ة الص ي ة فت أ  ال البيانات الم تلطة تماي ا ألقامه قا  ة بيانات ص ي ة 

 الية من األ طاه والمشاكل، تماي ا لعمليات الت ليل وال روج بالنتائج التت ت   ها الم  يت بما 

 ي  م اه از ال راسة.

 ا   راسة وهو المواقق التت من المرلب أن تكون بؤرلل الوصول ال  أ   أبرز أه از الأومن 

لل أنشاه قا  ة بيانات أاستيطانية ل ي ة، الب  من ا تما  برنامج نظم المعلومات اللةرافية من 

 نموذج(، ت توي  ل  كافة المعايير التت يتطلباا بناه Geographic Data Baseلةرافية )

 بالنتائج الناائية المطلوبة.لل ال روج أ(، من Predictive Modelتنبؤي )
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ويوفر برنامج نظم المعلومات اللةرافية الكثير من الوقت واللا  بالمقارنة مق الطرق التقلي ية  ن  

ل  ال قة التت يوفرها البرنامج  ن  معاللة وت ليل وت  ي  إلراه مثل هذ  العمليات، هذا باإلضافة إ

وتمثيل البيانات الم تلطة  بالمقارنة مق الطرق الق يمة. واالستطا ة ق ر المستطاع من التطبيقات 

برقان، ) ل  النتائج الناائية وال قة المثالية.إلل الوصول أالم تلطة والتقنيات ال  يثة لاذا البرنامج من 

2015) 

التنبااااؤي الباااا  ماااان إقامااااة قا اااا ة بيانااااات يتااااوفر فياااااا كافااااة المعلومااااات  نمااااوذجلبناااااه  ياااا ا  تما

(، Coordinate System اااا اثت )إ(، تكااااون مربوطااااة وفااااق نظااااام layersوالطبقااااات )

 اااا اثت الطلسااااطينت الم اااا   وفاااات هااااذ  ال راسااااة تاااام ربااااط لميااااق الطبقااااات وفااااق النظااااام اإل

(Palestine_1923_Palestine_Grid) تلايااااااز هااااااذ  الطبقااااااات للتناسااااااب مااااااق ، وتاااااام

وب قااااة  يزيااااة  2010( للضااااطة الةربيااااة لعااااام Aerial Photographالصااااورة اللويااااة )

(0.50 ، 0.50 )m. 

 

 الطبقات إلدخالها الى النموذج التنبؤي: تجهيز 2.3

ن البيانات الم تلطة التت تم تلميعاا با ز ال صول  ل  النتيلة الناائية ال يمكن است  اماا بصورتاا إ

ل  صيةة تمكن برنامج نظم المعلومات اللةرافية إاألولية التت تم ال صول  لياا، والب  من ت ويلاا 

 ،Rasterبصيةة )( Layersمن التعامل معاا، وتم ت ويل كافة هذ  المعلومات  ل  شكل طبقات )

Vector.) 

 

 بناء على المعايير المحددة: الطبقات 3.3

  ل  الطبقات التالية: النموذجا توي 

  طبقااااااة  اصااااااة باالرتطاااااااع، وهاااااات طبقااااااة  طااااااوط تساااااااوي االرتطاااااااع وسااااااميت ب                          -7

(Contour وكانااات طبقاااة الكنتاااور تةطااات االرتطا اااات  ا ااال الضاااطة الةربياااة ب قاااة ،)م،5 

 وتم ال صول  ل  هذ  الطبقة من مركز أب ا  األراضت.
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هذ   ت، وسمي2002طبقة  اصة بل ار الضم والتوسق الذي ب أ بنا  فت  زيران/ يونيو -2

 (، وتم ال صول  ل  هذ  الطبقة من وزارة الل ار واالستيطان.Separation Wallالطبقة )

( وتم Colonyاإلسرائيلية  ا ل الضطة الةربية وسميت ) عمراتطبقة  اصة بالمست -3

 ال صول  لياا من مركز أب ا  األراضت.

 Built) تمن وزارة ال كم الم لت وسمي تم ال صول  ليااطبقة التلمعات الطلسطينية المبنية  -4

Up_palestine.) 

ذ  الطبقة ه ضت الضطة الةربية وبنيتارأطبقة  اصة بالطرق االلتطافية اإلسرائيلية  ا ل  -5

بتصرز من البا   باال تما   ل  ال ارطة الصا رة  ن معا  األب ا  التطبيقية الق س )اريج( 

( بتمويل من االت ا  األوروبت والوكالة السويسرية للتنمية LRCومركز أب ا  األراضت )

 م، بعنوان الوضق الليوسياست فت األراضت الطلسطينية.2010والتعاون، وصا رة بتاريخ 

، وهت انعكاس للطكر وال طط الصايونية المتي قة عمارية اصة بالم ططات االستات طبق -9

الاا فة للسيطرة  ل  األراضت الطلسطينية، وبنيت بتصرز من البا   باال تما   ل  ال طط 

 .(Colonyاالستيطانية التت تم اإل ين  ناا، وسميت )

ت صنطت األراضت لةربية، والتطبقة لتصنيز األراضت الزرا ية  ا ل   و  الضطة ا -1

ل  الةابات وتم إمرتطعة ومتوسطة ومن طضة القيمة الزرا ية باإلضافة  ل  أراٍض إب ا لاا 

، (Agricultural Land Classficationال صول  لياا من وزارة ال كم الم لت وسميت )

 .م2015والبيانات تعو  لعام 

( وتم ال صول Israel Water Wells)( وسميت لوفيةطبقة لمصا ر الميا  اللوفية )أبار  -8

  لياا من وزارة الل ار واالستيطان.

طبقة  اصة بنقاط التطتيش وال والز الموز ة  ا ل الضطة الةربية وسميت  -6

(Chekpoints وتم ،)باال تما   ل   ارطة الوضق الليوسياست فت األراضت  ال صول  لياا

 .2010الطلسطينية، لعام 

هذ  الطبقة بتصرز البا    ئتنش  أ  ( وOutpostsالعشوائية وسميت ) عماريةالبؤر االست -71

، الصا رة  ن معا  2010بناه  ل   ارطة الوضق الليوسياست فت األراضت الطلسطينية،  ام 

 ريج( ومركز أب ا  األراضت.أاألب ا  التطبيقية _ الق س )



 
 

 
61 

 

ولة اإلسرائيلت لتصبب أراضت  طبقة  اصة باألراضت الطلسطينية التت يصا رها اال تيل  -77

 وهت التسمية – (State Land، سميت )تابعة لي تيل وفق معطياته ويرسماا  ل   رائطه

و يصا رها من أص اباا الطلسطينيين وليس أت ضق لسيطرته  التت يطلقاا ليش اال تيل أراٍض 

م ال صول ، ت- الطلسطينيةو ملكيتاا مق سليت سلطة األراضت أتتوافق تسميتاا  أالبالضرورة 

 .م2015ب ا  األراضت، والبيانات تعو  لعام أ لياا من مركز 

 

 .، مص رها وتاري اا( الطبقات المست  مة فت ال راسة2ل ول رقم )

No Layers Source Date 

 2015 مركز أب ا  االراضت  طوط الكنتور 1

 2014 وزارة الل ار واالستيطان ل ار الضم والتوسق 2

 2015 مركز أب ا  االراضت المستعمرات االسرائيلية 3

 2015 وزارة ال كم الم لت التلمعات الطلسطينية 4

 ارطة الوضق الليوسياست فت  الطرق االلتطافية 5

 األراضت الطلسطينية

2010 

 2015 بتصرز البا   ال طط االستعمارية 6

 2015 وزارة ال كم الم لت تصنيز األراضت الزرا ية 7

 2014 وزارة الل ار واالستيطان االبار اللوفية 8

 ارطة الوضق الليوسياست فت  نقاط التطتيش وال والز 9

 األراضت الطلسطينية

2010 

 ارطة الوضق الليوسياست فت  البؤر العشوائية 10

 األراضت الطلسطينية

2010 

)ت ضق لسيطرة  أراضت ال ولة 11

 اال تيل(

 2015 مركز أب ا  االراضت
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 المساحات والمسافات: حساب 4.3

ل  النتيلة الناائية الب  من التعرز  ل  ال صائ  ال يزية لكافة المسا ات  ا ل إلل الوصول أمن 

  تما االبنقطة  ا ل الضطة الةربية التالت الب  من معرفة  صائ  ال  و  أراضت الضطة الةربية، وب

 ل برنامج نظم المعلومات اللةرافية. ل  المعايير التت تم ا تما ها وا  لت كطبقات  ا 

( المسافة GIS(  ا ل برنامج )Euclidean Distance، )تم ا تما تق ير هذ  المسا ات لل أمن 

 قلي ية.اإل

 

نقطتين يتم ت ويلاا من الطضاه  ةهت المسافة بين أي( Euclidean Distance)قلي ية والمسافة اإل

ل  الطضاه المتري يمكن قياساا بو  ات قياس المسافة المتعارز  لياا، تقاس المسافة بثيثة إ قلي ياإل

 ثباتاا من  يل نظرية فيثاغورس. إبعا ، ويطلق  لياا أيضا المسافة الطيثاغورسية، ويمكن أ

 ه أيا  لالم رج من هذ  العملية يكون المسافة بين أي نقطة  ا ل الضطة الةربية والمص ر الذي تم إ  ا

فت هذ  ال الة المقامة، ل ار الضم والتوسق، الشوارع االلتطافية، ...... الخ(،  تعمرات)المس  كان

ا بالنشاط لياإا تمالية ت ثر المناطق القريبة من النقاط التت تم  مل المسا ات والمسافات باالستنا  

(، وو  ت ابعا  ال ييا Pixels(  ل  شكل  ييا )GISويكون  ا ل برنامج )االستعماري  الية، 

 (.10mفت كافة طبقات العمل ب )

 

 الحصول على نموذج االرتفاع الرقمي:  5.3

موذج نالست راج وت ضير البيانات بالشكل المطلوب إل  الاا فت العملية التنبؤية )بناه ال تماي ا  

ض فت  ملية السيطرة وفر ا  واساسي ا  مام ا  (، ولكون مستوي االرتطاع  ن سطب الب ر  نصرالتنبؤي

الصايونت  ا ل األراضت  عمار ا  تز ا  أهميته فت  الة االست القوة بشكل  ام، وبشكل

السطب  ال ب  من  مل نموذج ي اكت .طلسطينيينمام السكان الأالطلسطينية  با ز إكساباا القوة والمنعة 

انظر ال ارطة  ،الرقمت رتطاعاالنموذج رالق  ارطة )لألراضت  ا ل منطقة ال راسة،  الطبوغرافت

 .((1( فت المل ق رقم )1رقم )
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ل  النتيلة إلل الوصول أ نصر مام من  التعرز  ل  واقق ومناسيب ارتطا ات منطقة ال راسةو

ا افرض سيطرتاا  ل  المناطق المرتطعة وقمم اللبال لةايات عماريةوم اولة القوة االست ،الناائية

برزت أهمية وضرورة بناه نموذج االرتطاع    صوصا األمنية مناا وأه افاا المتنو ة والمتع  ة

 .(8طة رقم )ي، انظر ال رضت الضطة الةربيةارأالرقمت  ا ل 

تتم  ملية بناه نموذج االرتطاع الرقمت بع  ال صول  ل  البيانات المطلوبة، ويمكن ال صول  ل  

 المية مت صصة بنماذج االرتطاع الرقمت، زمة بطرق م تلطة ومصا ر   ة  مثل: مواقق يالبيانات ال

)برقان، (. Levelقياس المسا ة األرضية ) ة(، وألازGPSوألازة نظام التموضق العالمت )

2015) 

لل بناه أ( من Contour Lineفت هذ  ال راسااااااة ا تم  البا    ل   طوط تساااااااوي االرتطاع )

قة رتطاع فت منطت ويل  طوط تساااوي األ،  ي  تم )السااطب الطبوغرافت( نموذج االرتطاع الرقمت

 .(Arc GIS 10.2) ا ل برنامج ال  سطب طوبوغرافت  5mال راسة والتت كانت بطاصل 

تم ت ويل نموذج االرتطاع  رتطا اتااللل تسايل است راج المعلومات والتعامل مق أمن 

 10m xب بعا  )ل   ييا إ(  TIN)شبكة المثلثات الةير منتظمة الرقمت المعمول بناه  ل  

10m( )raster.) 

 :مثل   صائ  السطب الطبوغرافتمن  يل م رج العملية السابقة يتم التعرز  ل  

، و رلة االن  ار (1( فت المل ق رقم )3طة رقم )ير، انظر ال (Aspect)اتلا  االن  ار 

(Slope)  بين  ، وم اولة التعرز  ل  العيقة(1( فت المل ق رقم )2طة رقم )يرانظر ال

 وال صائ  ال يزية السابقة. تعمراتاالنتشار ال يزي للمس
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  .رتطاع  ن سطب الب ر لمنطقة ال راسة(، األ8رطة رقم )ا 

 

 

  

 

 
     الدراسة لمنطقة االنحدار درجة
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 :يرالمعايحساب كثافة    6.3

ات  ا ل برنامج نظم المعلوم النموذج التنبؤيالمعايير المست  مة فت بناه  بعضوتم  ساب كثافة 

، والكثافة  سبت بطريقتين بناه  ل  طبيعة كل  ( كل  ل    Densityاللةرافية ب ساب الكثافة )

معيار  فالمعايير ذات االمت ا  ال طت  سبت كثافتاا ال طية )الطولية(، بقياس الكتلة فت و  ة الطول 

و النقطت  سبت كثافتاا النقطية أمسا ت ( والمعايير ذات االمت ا  الLine Densityبا تما  )

 (.Point Densityباست  ام )

فت هذ  اللزئية من الب   تم  ساب كثافة التلمعات الطلسطينية والمستعمرات اإلسرائيلية باالستنا  

 ل      السكان. با ز معرفة مواقق التركز السكانت الطلسطينت واإلسرائيلت، ومعرفة مق ار ومواقق 

سا   البا   فت معرفة نمط انتشار المستعمرين اإلسرائيليين  ا ل الضطة الةربية  وم اولة الكثافة  ي

 توقق نمط االنتشار المستقبلت لام.

( مق Line Density( للتعامل مق الطبقات ذات االمت ا  النقطت، و )Point Densityتست  م )

ية والتلمعات السكن تعمراتطية للمسلل است راج الكثافة النقأالطبقات ذات االمت ا  ال طت. ومن 

 (.polygon to pointل  النقطية )إالطلسطينية يلب ت ويلاا من الصيةة المسا ية 

التت توضب الكثافة السكانية للتلمعات الطلسطينية  ا ل  9)رقم ) طةيال ر وكانت  ل  الن و التالت: 

قة  ا ل منط المناطق األكثر تركز سكانيا  المناطق التت تظار باللون األزرق هت  ،الضطة الةربية

ل  المناطق التت تظار باللون األ ضر ثم األصطر، فت  ين إيقل هذا التركز كلما اتلانا وال راسة. 

 فت المناطق التت تظار باللون األ مر. أ  ا  السكان نا رةن أ

ظة لنين ومركز م اف ن أكبر تركز للسكان الطلسطينيين كان فت م افظة ال ليل وبيت ل م ونابلسإ

فت المناطق الشرقية من منطقة ال راسة وذل     ا  السكان تقل ل ا  أن أوطولكرم وقلقيلية. ونري 

فت  تالتطرز المنا ف ن ل   رلة االن  ار المرتطعة، كذل  إبسب طبيعة التضاريس التت تميل 

 منطقة االغوار.  ا  السكان  ل  طول امت ا  أالمناطق الشرقية  امل مام فت ان طاض 

 ،التت توضب الكثافة السكانية للمستعمرين اإلسرائيليين  ا ل الضطة الةربية (10) طة رقميروال 

ركز لام قل تأ ي  التركز االستعماري اإلسرائيلت يبلغ أوله فت م افظة الق س ورام هللا ونابلس، و

 ل  م افظة لنين وطولكرم. إوار باإلضافة غري ا واألأفت م افظة 
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(، ان أكبر تركز سكانت  ول م ينة الق س، وهو ما يتوافق مق الع ي  10ويظار من ال ارطة رقم )

من ال طط االستيطانية اإلسرائيلية التت تم طر اا من قبل الع ي  من أص اب النطوذ فت  ولة اال تيل 

ل  ال  ذ اإلسرائيلت التت كانت تن   ل  تعزيز االستعمار فت م ينة الق س بشكل  ا   ويعو 

 األهمية ال ينية والسياسية والتاري ية لم ينة الق س بناه  ل  ا  اهات اال تيل اإلسرائيلت.

(  فت مراكز الم ن 9تركز سكانت للطلسطينيين كما يظار فت ال ارطة رقم ) أكبرن أفت  ين 

ام هللا رتركز كان فت كل من م افظة ال ليل وبيت ل م و أكبرن أالطلسطينية بشكل أساست،  ي  

النتشار ل  اإن التركز السكانت الطلسطينت يميل أونابلس ولنين. ويظار أيضا فت نطس ال ارطة 

و  ت  أبشكل واضب  ل  طول امت ا  السطو  الةربية للبال الضطة الةربية فت  ين يميل ال  القلة 

أللزاه فت ا وصا  ار  صوغالن رة فت السطو  الشرقية للبال الضطة الةربية المطلة  ل  منطقة األ

 اللنوبية الشرقية مناا.
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 .، الكثافة النقطية بناه  ل      السكان الطلسطينيين(9رطة رقم )ا  
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 .، الكثافة النقطية بناه  ل      المستعمرين(10) رطة رقما 
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 متوسط المسافة بين المستعمرات اإلسرائيلية ومظاهر أخرى:  3.7      

 راسة  ةتم ،راضت الطلسطينية  ا ل الضطة الةربيةالمستعمرات الصايونية  ل  األفت ظل انتشار 

الم تلطة بقياس متوسط مسافاتاا الطاصلة، التلمعات الطلسطينية  االستعماريةانتشار مواقق األنشطة 

لمستعمرات ا هذ نواع أكانت المسافة التت تطصل بين  ي   ول ار الضم والتوسق والطرق االلتطافية.

 الضطة الةربية  ل  الن و التالت:والتلمعات الطلسطينية المنتشرة فت 

 (، متوسط المسافة بين المستعمرات والتلمعات الطلسطينية.8شكل رقم )

 

  المص ر:  مل البا  .

بع  ت األناا كيبوتس، كانت هأسرائيلية التت صنطت  ل  ن المستعمرات اإلأيتضب من الشكل السابق 

ل  التلمعات الطلسطينية، هت إنواع المستعمرات أم. وكانت اقرب ك3,5ر ب    بمتوسط مسافة ق  

 .مك1,4م. وتيها المستعمرات اللما ية بمسافة  900المستعمرات ال ضرية بمتوسط مسافة 

ل  ت قيقاا  العمل  ل  م اصرة التلمعات إمن بين األه از التت يسع  اللانب اإلسرائيلت 

فقت لاا، وهو بذل  يعمل  ل  زيا ة االكتظاظ السكانت الطلسطينت وما ق األالطلسطينية وال   من التوس

شكل وهو ما ينعكس ب ن باا،ويرافقة من توسق  مو ي ومشاكل التما ية م تلطة ينشةل الطلسطيني

 ة هذ  المقاومة.سلبت  ل  مقاومة اال تيل و    
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المسافة كم
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ألراضت التابعة لاذة التلمعات ويستطر  اللانب اإلسرائيلت بالسيطرة  ل  مسا ات واسعة من ا 

 ري أ مرات مقامه مسبقا، واستةيل أراٍض و توسيق مستعأيستةلاا لتوسيق وإقامة مستعمرات ل ي ة 

العسكرية، ومناطق أ ري يستةلاا لصالب النشاط االستيطانت الزرا ت  إنشاه قوا   فت ت ريباته و

 غوار.فت مناطق األ مر ال اصل  اليا  وهو األ

المسافة الطاصلة بين كل من المستعمرات االسرائيلية ول ار الضم والتوسق،  ل  الن و وكانت 

 التالت:

 (، المسافة بين المستعمرات ول ار الضم والتوسق. 9شكل رقم )

 

 المص ر:  مل البا  .

 

لمستعمرات ، اهليإقرب كانت األفق  نواع المستعمرات مق ل ار الضم والتوسق ألنطس  بمقارنة المسافةو

 كم. 17بع  بمتوسط مسافة م. وكانت المستعمرات من نوع موشاز هت األ1500ال ضرية بمسافة 

يعو  سبب بع  المستعمرات الزرا ية  ن ل ار الضم والتوسق ال  تركز هذا النوع من االستعمار 

ار األر ن، وازاة نغوار الواقعة  ل  طول ال  و  الشرقية للضطة الةربية بموبشكل كبير فت منطقة األ

 وامت ا  ل ار الضم والتوسق  ل  طول ال  و  الةربية للضطة الةربية. وتقترب المستعمرات ال ضرية

من ل ار الضم والتوسق الرتباطاا الكبير بالتلمعات االستعمارية المقامة فت ال ا ل الم تل وارتباط 

 المستعمرات مق بعضام البعض. تل سكان 

0

5

10

15

20
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 كانت  ل  الن و التالت:ف افيةلتطاالاما  ن الطرق 

 (، المسافة بين المستعمرات والطرق االلتطافية. 10شكل رقم )

 

 المص ر:  مل البا  .

 

ما أم، 1700بمسافة  ال ضريةبع  انواع المستعمرات  ن شبكة الطرق االلتطافية كانت المستعمرات أ

 م.700ل  نطس شبكة الطرق فكانت المستعمرات من نوع كيبوتس بمسافة إقرباا أ

بع ها  ن الشوارع، ألناا فت الةالب تكون  بارة  ن أالمواقق التت تقق ضمن تصنيز أ ري كانت 

مواقق وقوا    سكرية تست  م ل طظ وت زين المع ات العسكرية الم تلطة  لذل  ي ر  اللانب 

عي ة  ن ال ركة اليومية لمست  مت الطرق االلتطافية ر مكشوفة وبن تكون غيأاإلسرائيلت  ل  

 أص اب األرض السكان الطلسطينيين. ا   صوص

ل  الطرق االلتطافية لكوناا مركز زرا ت يتم نقل إكانت أقرباا فق  ما المستعمرات من نوع كيبوتس أ

لمق س يعتبر أيضا مركز تن يكون نقلاا بساولة ويسر. وكون الكيبوتأمنتلاتاا ال  األسواق ويلب 

ن تكون بساولة وسر ة أل  المناطق الم تلطة و ركتام يلب إ قل لنو  اال تيل منهنت سكري ي

  الية  صوصا فت فترات التوتر األمنت واالنتطاضات التت يقو ها السكان الطلسطينيين.
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 -الدراسة: التوزيع المكاني للسكان داخل منطقة   3.8   

ق المكانت لكل من التلمعات الطلسطينية، والمستعمرات االسرائيلية. فت الضطة الةربية يالتوزاتلا  كان 

نظر ا ال صائ  المكانية والنز ة المركزية، والتشتت، ونمط االنتشار.  ل  الن و التالت:بناه  ل  

 (.8 ارطة رقم )ال

 .اتلا  التوزيق المكانت للثقل السكانت فت منطقة ال راسة (11 ارطة رقم )

 

الشكل الناتج  ن اتلا  توزيق الثقل السكانت الطلسطينت  ا ل الضطة الةربية، يبين ال يز المكانت 

تلمق ليمثل  667من أصل  ا  فلسطيني ا  تلمع 355لتركز السكان األصليين،  ي  ا توي الشكل  ل  

 من ململ التلمعات الطلسطينية.%53.22 ما نسبته 
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تم  مل اتلا  التوزيق المكانت بناه  ل      السكان وتوزيعام، وكان     السكان الطلسطينيين الذين 

نسمة تقريبا، من ململ سكان الضطة  1.593.300يقطنون التلمعات المشمولة ضمن شكل السابق 

 .%66.88 ، أي ما نسبتهنسمة تقريبا   2.382.100م البالغ    هم 2010الةربية لعام 

مركز الشكل الناتج  ن اتلا  التوزيق المكانت للثقل السكانت الطلسطينت فت م افظة رام هللا وكان 

ذات  ةالشكل السابق مراكز الم ن الرئيسفت بل ة أبو ش ي م، وضم  بالقرب من مركز الم ينة ت  ي ا  

 الثقل السكانت الكبير مثل نابلس ورام هللا وال ليل.

للمستعمرات اإلسرائيلية  ا ل الضطة الةربية بناه  ل  الثقل السكانت فت  ين اتلا  التوزيق المكانت 

مستعمرة إسرائيلية، لتشكل ما  226مستعمرة إسرائيلية من أصل  71فت الشكل السابق ا توي  ل  

 من ململ المستعمرات اإلسرائيلية. %31,41نسبته 

نسمة  167559توزيق المكانت تلا  الإا توت المستعمرات التت تقاطعت مق الشكل السابق ال ا  ب

، من ململ المستعمرين %67,90نسمة، لتشكل ما نسبته  246744، من أصل ما يقارب تقريبا  

 اإلسرائيليين فت الضطة الةربية. 

يعو  سبب ان طاض نسبة المستعمرات اإلسرائيلية التت ا تواها الشكل السابق ال ا  باتلا  التوزيق 

بسبب ولو      كبير من المستعمرات اإلسرائيلية  %31,41ل  إالمكانت للمستعمرات، لتصل فقط 

المكانت بناه  يقالمتناثرة  ا ل الضطة الةربية وا توائاا  ل      سكانت قليل، وتم ت  ي  اتلا  التوز

 ن هنا  كمية كبيرة من المستعمرات اإلسرائيلية  ارج الشكل السابق.أ  ا  السكان لذل  نل  أ ل  

كم. وهت المسافة التت تطصل بين مركز الثقل  9,57وكانت المسافة بين مركز الشكلين السابقين 

السكانت للمستعمرات االسرائيلية فت الضطة الةربية وبين مركز الثقل السكانت للتلمعات الطلسطينية، 

ولو  معايير  ل إوربما يعو  سبب المسافة السابقة بين مركز الشكلين  فت الضطة الةربية بشكل  ام.

 ناا.م تلطة ت كم نمط االنتشار لكل م

ت تلز المعايير التت ت كم شكل انتشار المستعمرات اإلسرائيلية  والتت من الممكن اإلشارة ال  

 اللانب الطلسطينت ي ضقأن المعايير المست  مة فت هذ  ال راسة كلزه من هذ  المعايير. فت  ين 

)أ، ب، ج(  ية: التصنيز السياست الم تلز لألراضت  ا ل الضطة الةربأبرزهالمعايير م تلطة، من 

 (2015 ثمان، )الت تية. كذل  ملكية األرض وم ي توفر ال  مات والبنية 
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يلية، سرائإونظرا لتع   م افظات الضطة الةربية واشتمالاا لميعا  ل  مراكز وتلمعات استعمارية 

 مر  ل  بعض الم افظات.الم افظات بشكل تطصيلت، ولكن نقتصر األ هذ ال يمكن تناول لميق 

 ناول م افظة من المناطق اللنوبية وا ري من المناطق الشمالية ووا  ة من المناطق الوسط . ي  نت

 

 محافظة طوباس:  3.8.1    

يظار نمط اتلا  التوزيق ال يزي سواه للتلمعات الطلسطينية او  ( التالية،12ال ارطة رقم )فت 

 .، فت م افظة طوباسالمستعمرات اإلسرائيلية

، فت %68.85 ي  بلغ نسبة التلمعات الطلسطينية المشمولة ضمن نطاق اتلا  التوزيق المكانت 

ل  األسباب السابقة إ، ويعو  %25.00 ين كانت نسبته بالشكل ال ا  بالمستعمرات اإلسرائيلية 

 لسكان.ا  ا  أاإلسرائيلية وقلة     سكاناا وتركز ال راسة  ل   عمراتمن نا ية تشتت المستنطساا 

انت الثقل السك مركزالثقل السكانت الطلسطينت يبتع   ن  مركزن أني ظ  السابقةومن ال ارطة 

ل  الموقق اللةرافت لم افظة طوباس إكم، ويعو  ذل   11االستعماري اإلسرائيلت بمسافة تق ر ب 

 ر وفتغواقة األالواقق  ل  ال  و  الشرقية للضطة الةربية، والتت تقق بم اذة نار األر ن فت منط

ال  و  الشرقية لتشكل  ط ال فاع األول لل طر القا م  ةبم اذا عماريهذ  المنطقة يتركز النشاط االست

ال صبة فت م افظة طوباس التت تشكل امت ا   ة، كذل  استةيل األراضت الزرا يمن الشرق

 غوار.ألراضت األ

و توتر أمن  من أتشكل هذ  البؤر والمستعمرات نقاط انطيق لليش اال تيل فت  ال أي  رب 

فت هذ  المنطقة ال    عمراتلم يكن الا ز من إقامة المستربما ن ي صل فت األيام القا مة، وأالممكن 

ما بين   ا  ون هنا  مسافة كبيرة نأو م اصرتاا، لذل  نل  أفقت للتلمعات الطلسطينية من التوسق األ

  مركز ثقل السكانت الطلسطينت ومركز الثقل السكانت للمستعمرين اإلسرائيليين. 

ل  إابق طوباس يتط ةال الت لألنشطة االستعمارية اإلسرائيلية الم تلطة فت م افظ االنتشارن نمط إ

ار لون و طة فو مان )العمو  الطقري المز وج(،  ي  يظأ   ما مق ما نصت  لية كل من  طة 

 ة الةربية. من ال  و  الشرقية للضط قريبا   ةالتركز االستعماري بعي ا  ن التلمعات السكنية الطلسطيني
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 تلا  التوزيق المكانت للثقل السكانت فت م افظة طوباس.أ( 12 ارطة رقم )
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 محافظة الخليل:  3.8.2    

ت م افظة ف للثقل السكانت الطلسطينت ن اتلا  التوزيق ال يزي الناتج  ( تبين الشكل13ال ارطة رقم )

لتشكل ما نسبته  ا  تلمع 92من أصل  ا  تلمع 41 ال ليل، وبلغ     التلمعات المشمولة بالشكل السابق

من ململ التلمعات الطلسطينية فت م افظة ال ليل. وبلغ     سكان التلمعات المشمولة بالشكل  45%

من   %69.23نسبته ما  األز نسمة، ليشكلو 580ب ، من أصل ما يقارنسمة تقريبا   401573السابق 

 ململ سكان م افظة ال ليل.

لثقل تلا  التوزيق ال يزي لإضمن النطاق ال ا  بالمشمولة  اإلسرائيليةفت  ين كانت المستعمرات 

ا توتاا  إسرائيلية  مستعمر 19  أصلمن  إسرائيليةمستعمرات   9السكانت  ا ل م افظة ال ليل 

م افظة ال ليل.  أراضتمن ململ المستعمرات المقامة  ل   %47.36الم افظة لتشكل ما نسبته 

  17093وبلغ     المستعمرين الذين يقيمون  ا ل المستعمرات المشمولة ضمن النطاق المذكور 

من ململ   %85.46ما نسبته  االمستعمرات ليشكلو هذ الز مستعمر يقطنون  20صل أنسمه، من 

 المستعمرين.

و ن   ،كم، وهت مسافة قليلة3.78سرائيلت واإلكانت المسافة بين مركز الثقل السكانت الطلسطينت 

اط ن النشأ ن نسبة المستعمرين الذين اشتملام نطاق اتلا  التوزيق ال يزي  نل   ال  ي  أيضا  

طلسطينية ويزا ماا وهو بشكل من التلمعات السكنية ال فت م افظة ال ليل قريب ل ا   االستعماري

 فقت بشكل واضب.ل  م اصرة هذ  التلمعات وي   من توسعاا األإأساست يا ز 

ل  األهمية ال ينية والتاري ية لم ينة ال ليل لكل من الطرز الطلسطينت واإلسرائيلت إهذا باإلضافة 

مة الشريز والبل ة الق ياإلسرائيلت السيطرة  ل  ال رم االبراهيمت  اال تيل ل  السواه وم اولة 

اإلسرائيلت لمستعمراته بم اذاة التلمعات  اال تيلل  تل رمي ة، وإقامة إفت ال ليل باإلضافة 

 وأمر الذي ي   من  ركة المواطنين و ركتام و  م تم   النمو العمرانت الطلسطينية ووسطاا األ

  ت  انشاه و  ات سكنية ل ي ة.

ل  ولو  نشاط فلسطينت مضا  للنشاط اإلسرائيلت فت م ينة ال ليل، تمثل هذا النشاط إمر أ ي هذا األ

قامة المنازل الطلسطينية بم اذات المستعمرات اإلسرائيلية فت ب اية انشائاا با ز ال   من إفت تكثيز 

تثبيت  زل  األنشطة المنظمة التت تقو ها للنة ا مار ال ليل با إتوسعاا المستقبلت. هذا باإلضافة 
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فت البل ة الق يمة التت تقق فت قلب م ينة ال ليل  با ز ضمان   م توسق اال تيل  نالسكان الطلسطينيي

 اإلسرائيلت فت هذ  المنطقة.

 

 فت م افظة ال ليل. اتلا  التوزيق المكانت للثقل السكانت (13 ارطة رقم )
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 محافظة رام هللا والبيرة:  3.8.3    

  ل  الثقل السكانت للتلمعات الطلسطينية فت م افظة رام هللا التوزيق ال يزي بناه  تلا  أاشتمل نطاق 

من ململ التلمعات  %56,75ه تلتشكل ما نسب ا  تلمع 75تلمق من أصل  42والبيرة  ل  

نسمة  197214الطلسطينية  ا ل م افظة رام هللا والبيرة. وبلغ     سكان التلمعات ضمن النطاق 

 .%65.45نسمة يقطنون م افظة رام هللا ليشكلوا ما مق ار    301218صل أمن 

مستعمرة   20فت  ين بلغ     المستعمرات ضمن نطاق اتلا  التوزيق ال يزي للثقل السكانت 

من ململ المستعمرين الذين يعيشون ضمن م افظة رام هللا  انسمة ليشكلو 40735إسرائيلية يقطناا 

 .%40والبيرة 

وهت مسافة قليلة ينطبق  لياا ما  كم.4,91لة بين مركزي النمطين السابقين كانت المسافة الطاص

ية ل  م اصرة التلمعات الطلسطينإفت م افظة ال ليل  والذي يا ز  االستعماريط اينطبق  ل  النش

فقت لاذ  التلمعات  ل  أراضياا الملاورة، وبالتالت توفر المزي  من األراضت وال   من التوسق األ

و أات المقامة مرعالطلسطينية الم اذية للتلمعات الطلسطينية لصالب النشاط االستعماري وتوسق المست

 نشاه بؤر استعمارية ل ي ة.إ

ل  الةرب من مركز الثقل إفت م افظة رام هللا يقق  االستعماري ن مركز الثقل السكانتألكن نري 

م( وهت منطقة 1967األرض الم تلة  ام  ل   ط الا نة )  و إالسكانت الطلسطينت، ليكون أقرب 

نشاه شريط  ازل للتلمعات الطلسطينية الواقعة  ا ل الضطة إينشط فياا االستعمار اإلسرائيلت با ز 

 .م1948الةربية والتلمعات الواقعة فت األراضت الطلسطينية الم تلة  ام 

عة معات االستعمارية الواقالتل نوتشكل هذ  التلمعات االستعمارية فت نطس الوقت  لقة وصل بي 

تلا  التوزيق ا( التت تبين 14نظر ال ارطة رقم )ام. 1948فت الضطة الةربية واألراضت الم تلة  ام 

 هللا، وهو ما يتوافق مق  طة النلوم السبعة ألرئيل شارون. المكانت للثقل السكانت فت م افظة رام
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 رام هللا.فت م افظة  السكانتاتلا  التوزيق المكانت للثقل ( 14 ارطة رقم )
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 الترجمة الحيزية للخطط االستيطانية: 9.3

ل  فرض الايمنة اإلسرائيلية  ل  إتوالت ال طط االستيطانية  بر سنوات متتالية لميعاا ه فت 

األراضت الطلسطينية، لكن كل  طة من ال طط السابقة كان لاا تركيز كبير  ل  مسا ات  يزية لاا 

الب  من لل قياس هذ  ال طط بشكل  ملت أ صائ  معينة ت تلز  ن غيرها من المواقق، ومن 

 رض الواقق.أترلمتاا  ل  

لون و طة  روبلس،  ي  قام البا   بإ  ال أ( توضب الترلمة ال يزية ل طة 4 , 3ال رائط رقم )

، كل  طة ت توي  ل    ة طبقات لتشكل بالنااية  ارطة GISمعلومات كل  طة ال  بيئة ال 

 توضب، ال يز اللةرافت الذي تنتشر  لية كل  طة  ا ل منطقة ال راسة.

 

 (:Reclassify)المعايير تصنيف  إعادة 10.3

 ة ا إ(، تم  مل GIS  الاا  ل  برنامج نظم المعلومات اللةرافية )إتلايز كافة الطبقات و بع 

ن قسمت المسا ات أبع   ،( أصناز9ل  تسق )إتصنيز المسا ات ال يزية لاذ  المعايير، وقسمت 

 قلأل  إ( يشير 1ي ذروة ت ثير المعيار، فت  ين الرقم )إ( يشير 9( كان الرقم )9-1ال يزية من )

 ت ثير لنطس المعيار  ا ل منطقة ال راسة.

و ارتطا ات لنشاطاا االستعماري. ومن أو مواقق أكل  طة من ال طط االستعمارية    ت مسا ات 

صا باا التعرز  ل  رض الواقق، تم  راسة هذ  ال طط وتاري اا وأل  ألل ترلمة هذ  ال طط إ

( التت توضب واقق 3انظر ال ارطة رقم )لل التعرز  ل  المواقق التت تستا فاا كل  طة، أمن 

 لون.أ طة 

 

 :(SPSS) حصائي للعلوم االجتماعيةالبرنامج اإل 3.11 

ل  إتم نقل م تويات الل ول السابق ل  ل اول الطبقات، إ  الاا إبع  ل ولة التصنيطات الل ي ة و

يكتب  (، والذيStatistical Package for the Social Sciences صائت )البرنامج اإل

 Factorلراه الت ليل العاملت )إل  هذا البرنامج إإ  الاا  (. والا ز منSPSS) ا تصارا

Analysis،) لاذ  العوامل. 
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ل  توضيب االرتباط بين إ(: هو طريقة إ صائية تا ز Factor Analysisالت ليل العاملت )

لمشتركة للمتةيرات ل  العوامل اإلل الوصول أالمتةيرات المست  مة فت  ملية الت ليل من 

 المست  مة.

ل  ت  ي  أي المتةيرات التت تسا    ل  إوهو أسلوب ا صائت يعتم   ل  متةيرات   ة، يا ز 

  .فت سلو  هذ  الظاهرة هذا المسل ا  ن المتةيرات التت    ت سببا رئيستطسير ظاهرة ما، ب ي  تكو

(iugaza، 2016) 

لتصنيز الظواهر اللةرافية والكشز  ن القوانين ال اصة باذ   والت ليل العاملت" أسلوب مناسب

الظواهر، فيست  م أسلوب الت ليل العاملت فت تنظيم ملال الظاهرة اللةرافية والتعرز  ل  

ل  إ ا ة ال راسة بتناول المتةيرات إ ستكشافيةاال صائصاا ومتةيراتاا،  ي  تؤ ي هذ  ال طوة 

 (2014م م ، ) ."وبناه الطرضيات التت تطسر العيقة بين هذ  المتةيراتالاامة المرتبطة بالظاهرة 

 

** كلما قلت قيمة االن راز المعياري، كلما كانت القيم الم روسة )النقاط اال تبارية( تتلمق  ول 

كما هو  هن قيمة االن راز المعياري فت هذ  ال راسة من طضأمتوسطاا، والعكس ص يب  وني ظ 

 (2011)العباست،  .(3من المل ق رقم ) (1واضب فت الل ول رقم )

نمط  ن هنا أيعنت  ا  ن تشتت القيم  ن متوسطاا قليل، وكون ان رافاا المعياري من طضأهذا يعنت 

متشاباة يلمق بين العينات المست  مة فت ال راسة يمكن شملاا و راستاا بطريقة وا  ة   ون ال الة 

 من أسلوب ل راسة  ينة ال راسة كاملة. أكثرل  ا تما  إ

ل  ا تما  أسلوب وا   لت ليل نتائج العينة المست  مة فت ال راسة تماي ا لبناه إما سبق  فق البا   

  ل   ينة ال راسة التت تم ا تما ها من قبل البا  . باالستنا نموذج مستقبلت لمنطقة ال راسة 
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 :Priority Calculator (AHP)األولويةحساب 3.12  

ل  النتيلة الناائية  ون ال الة إلل الوصول أ ساب األولوية هت طريقة أ ري يمكن ا تما ها من 

لراه الت ليل العاملت، يتم است راج النتيلة الناائية باذ  الطريقة باال تما   ل  مق ار أهمية إل  إ

 لمنطقة ال راسة.لل ال صول  ل  النموذج المستقبلت أالمعايير المست  مة من 

فت هذ  ال الة ال راسية تم ت  ي  أهمية )وزن كل معيار( بع   مل استمارة  اصة بالمعايير األكثر 

فت  من قبل أص اب المعرفة واال تصا ، (AHP)فت النتيلة الناائية  ن طريق األ اة  ت ثيرا  

استمارة  ل  م تصين فت  15النشاط االستعماري الصايونت  ا ل منطقة ال راسة،  ي  تم توزيق 

يقة للمؤسسات ال كومية ذات الع  ، باإلضافة ال  بعض المنتسبيناب أهذا الملال يعملون فت مراكز 

 )(2المل ق رقم )رالق استمارة الب    ( ن فت بعض اللامعات الطلسطينية.يوذوي العيقة العامل

 هو Analytic Hierarchy process (AHP) ولوية ملية الت ليل الارمت ل ساب األ

المعايير الت اذ القرار من بين  يارات متع  ة  المست  مةالطرق الرياضية  أبرزوا   من 

(Decision-Making using the Analytic Hierarchy Process،  1 ،2012)، 

  ذ بعين اال تبار.ؤويست  م هذا النوع من الت ليل  ن  ولو  بيانات نو ية وكمية مت ا لة ت

 

 Decision-Making using )(:AHP)التطبيقات العملية لبرنامج  ساب األولوية  أبرزومن 

the Analytic Hierarchy Process (AHP) and SAS/IML  ،2 ،2012) 

 

   هم العوامل التت تساهم فت تطوير البرمليات وزيا ة اإلنتالية.أت  ي 

 بين   ة  يرات متقاربة. االستراتيلت اال تيار 

  التكلطة و يارات ل ولة ا تيالاتاا الم تلطة والت طيط.تق ير 

 .تقييم لو ة المقتر ات العلمية واألوراق الب ثية 
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، كل تصنيز ل  تسعة تصنيطات م تلطةإقبل توزيق االستمارة تم تقسيم المعايير المست  مة فت ال راسة 

( يبين قيمة التصنيطات 3رقم )ي لل  ل   رلة م تلطة من األهمية  ا ل منطقة ال راسة، والل ول 

 المست  مة فت ت ليل األولوية.

 ات المست  مة فت ت ليل األولوية.، قيمة التصنيط(3ل ول رقم )

 

PREFERENCES MADE ON  1-9  SCALE 

Numeric Rating AHP Scale of Importance for 
Comparison Pair 

9 Extreme Importance 

8 Very strong to extremely 

7 Very strong Importance 

6 Strongly to to very strong 

5 Strong Importance 

4 Moderate to Strong 

3 Moderate Importance 

2 Equally to Moderately 

1 Equal Importance 

 

، Decision-Making using the Analytic Hierarchy Process (AHP) and SAS/IMLالمص ر: 
 .م2012
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 :أدوات أخرى للحصول على نموذج مستقبلي لمنطقة الدراسة  3.13

من بين هؤاله لل بناه نموذج تنبؤي للمستقبل، أهنا  الع ي  من الطرق المست  مة من 

لميق ن أالذي يري  .Martin Charlton, A Stewart Fotheringham., 2009البا ثين

(،  ةير ) يانا بالمتأ ة ري مستقلة، تعرز المتةيرات التابعأتابعة وهذ  الطرق تعتم   ل  متةيرات 

 .(. واالن  ار التنبؤي يكون فت النااية  ل  شكل معا لةسويعرز المتةير المستقل بالمتةير )

 شكال المعا الت ال طية: أبسط أومن 

 س x  =   + أ  

م تلطة  بالمتةير التابق  بر معا الت ارت ا  ي  صا  هو متةير تابق وسين متةير مستقل، يتم التنبؤ 

 .باال تما   ل  العامل المستقل

 

 Ordinary Least Square( OLS)  :قلاألاالنحدار الخطي للمربع  3.13.1 

 

يسير و صائية المست  مة فت العلوم االلتما ية بشكل كبير فت النمذلة اإل ن  اراالوتست  م تقنية 

بشكل مرن مق تةير قيم البيانات فت منطقة ال راسة ب ي  تكون كل  قلاألال طت للمربق االن  ار 

  منطقة من ململ مسا ة ال راسة لاا قيمة  اصة فياا بناه  ل  موقعاا من الظواهر الم تلطة.

(Fotheringham، 2005)  

كن قا  ة بذاته ل ن نماذج االن  ار  ل  ا تيفاا تقوم  ل  متةيرات م تلطة، كل متةير يكون مستقي  إ

البعي ة" هذا  شياهقرب ترتبط أكثر من األشياه األ ر لكن األأتوبلر تقول " كل شته يرتبط بكل شته 

 ( Roger Bivand) ،2013ماكن المتقاربة تكون القيم فياا متقاربة ومتشاباة.األأن يعنت 

ق ارت ا  ل متبا   نوسوفت  ال كانت  ينات ال راسة تتوال  بشكل مت لل وغير منتظم وتنتشر بشك

  ل   هذا ي ينة ال راسة، وفت  ال كانت  ينات ال راسة منتظمة ومتقاربة نقلل ارت ا   ينة ال راسة

ن يتم ت  ي ها بناه  ل  أضمن     الظواهر الم روسة التت ت يط بكل  ينة والتت من الممكن 

ة النواة التت يكون      ينات منطق  تيارا. ويتم التةلب  ل  هذ  المشكلة من  يل متطلبات ال راسة

 ( Roger Bivand) ،2013  ري.أال راسة فياا نطس     العينات مق نواة 
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 Geographically Weighted الموزون االنحدار الجغرافي 3.13.2 

Regressin (GWR) 

ناه ب لل التعرز  ل  العيقات الم تلطة  ن أتم استعماله فت الع ي  من ال راسات اللةرافية من 

نموذج تنبؤي فت الطضاه ال يزي، فاو  ل  النقيض من نماذج االن  ار ال طت التقلي ية التت لاا 

ن لةرافية االن  ار الموزون تكون معاميت االن  ار إمعاميت ان  ار مستمر  ل  ال يز المكانت  ف

 A.stewart, Martin) .(GWR)م   ة وفق نقاط مرلعية  ا ل ال يز مربوطة مق  فيه

charlton ،2002) 

مق المتةيرات الم تلطة من لاة    نه ال يتعامل بشكل متساوٍ أالطكرة من است  ام االن  ار الموزون 

نه يعتم  أز  ي ري. وما يم ري،  ل  العكس من معاميت االن  ار األأوالنتيلة الناائية من لاة 

مستقل )معيار م وري(، ويستعمل  ل  ملمو ة معايير تابعة )معايير فر ية( ترتكز  ل  معيار 

 اة أقليمية. وهو االن  ار الموزون فت ملاالت م تلطة، مثل: البيئة، الةابات، اللةرافيا، العلوم اإل

 ل  النتيلة الناائية.إلل الوصول أمن  فعالة نسبيا  

، تنه ذو شعبية كبيرة واست  ام منتشر بين الكثير من ال راساأومن مميزات االن  ار الموزون 

يمكن  نهأل  تميز  ب سلوب تنبؤي واضب فت العيقات ال يزية الم لية، ومن مميزاته إباإلضافة 

ل  العامل التابق  ن طريق إي مكان معلوم  ا ل منطقة ال راسة با ز الوصول ألراه القياسات فت إ

   ال  امل مستقل وا   او أكثر.إ

لطة القريبة تكون ذات وزن وقيمة كبيرة يقل وزناا ن العيقة بين العوامل الم تإووفق قا  ة توبلر ف

 و العامل.أكلما ابتع نا  ن مركز الظاهرة 

 ،Roger Bivandهت تقنية استكشافية يست  م لل اللة  ل  النمو والتطور فت ظاهرة معينة، وفق 

لعالمية،  ن القيم ا . ويتم تمثيلاا  ل  ال ارطة. ويتم  مل التنبؤ وفق قياسات م لية بعي ا  (2013)

وفت  ال كانت البيانات المتوفرة ال تمثل اال تيفات المي انية الم لية يتم استعمال تطبيقات ان  ار 

ل  ململ البيانات المتوفرة  بل يتم ذل  من إم لية م تلطة. وال يتم ت  ي  اال تيز من  يل النظر 

  يل مقارنة هذ  البيانات مق الوقق المي انت.



 
 

 
86 

 

انت، العيقات  ا ل ال يز المك النتيلة الناائية  ن   راسة سباب تؤثر بشكل فا ل  ل أ ة  ثيثوهنا

(Fotheringham ،2005 ) ا تيز رص  العيقات الم تلطة بين العناصر الم تلطة  وال:أوهت

معرفة  ل  ضرورةإبا تيز العينات العشوائية الم تلطة التت تقق  ا ل منطقة ال راسة، باإلضافة 

  ت قيق أكبر معرفة التلا  هذا التطور.ألل من  ،شاط والتطور فت العناصر الم تلطةنوع وكم الن

ثانيا: هنا  ا تيفات مكانية فت موقز وتوله الع ي  من الناس باال تما   ل  ما يطضلونه او بناه 

،  ي  يز المكانت ل  تولاات ا ارية او سياسية تنتج استلابات م تلطة لنطس الم طزات  ا ل ال 

ن و توقق مق ار التطور )  م السكون( ال اصل  ا ل ال يز المكانت وذل  ألأنه من الصعب معرفة أ

 العيقات المت ا لة والمقاسة تكون  اضعة لقوانين البيئة.

هم ما يؤثر  ل  العيقات  ا ل ال يز المكانت هو   م الواقعية والتت يتم من  يلاا  ذز أن إثالثا: 

و أمن النموذج التنبؤي  ههمال أ   المتةيرات ذات العيقة بموضوع ال راسة وذل  من  يل  ذفإو أ

 من  يل   م التمثيل ال قيق له كما هو فت واقق منطقة ال راسة. 
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 الفصل الرابع . 4

 

 تحليل نتائج الدراسة
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يب تم ال  ي   ناا سابقا  وتوضول  النتيلة الناائية تم است  ام الع ي  من األ وات، إلل الوصول أمن 

لية  مل كل أ اة. وفت هذا الطصل سوز يتم توضيب النتائج الصا رة  ن كل أ اة من األ وات آ

 للنتائج الصا رة.المست  مة، وفيما يلت توضيب 

 

    (:Factor Analysisالعاملي ) الت ليل 4.1

 Statistical Package for the صائت ال ا  بالعلوم االلتما ية لزه من البرنامج اإلهو 

Social Sciences (SPSS) ، تم است  امه لمعرفة مق ار ت ثير كل معيار من المعايير

 المست  مة فت النتيلة الناائية. 

 ينة، وكانت العينات نقطية تمثل البؤر االستيطانية والمستوطنات  411ا توت  ينة ال راسة  ل  

( ال  polygon) سا ت  بع  ت ويلاا من الشكل الماإلسرائيلية الممت ة  ل  أراضت الضطة الةربية

، با ز التعرز أي (SPSS) صائت ل  البرنامج اإلإ  ال هذ  العينة إ، تم (pointالشكل النقطت )

ت  ي   تفوأي هذ  المعايير لاا  ور كبير المعايير ذات العيقة الكبيرة مق النشاط االستيطانت تل  

 .، وهو ما توض ه ال طوات التالية من الب  مكان البؤر التت ستقام   يثا

( فت 1(. رالق الل ول رقم )9-1ن تم تصنيطاا )ألراه الت ليل العاملت للبيانات الم  لة  بع  إتم 

 الوصطية للبيانات الم  لة. اإل صاهات الذي يبين(، 3رقم )المل ق 

 

ل  إالوصطية العامة للمعايير التت تم إ  الاا  اإل صاهاتالسابق بعض  (1رقم )  ي  يبين الل ول

العمو   مب ئية للمعايير المرا  ت ليلاا. فات تبين ت ت استشطافيه صائت وهت تعطينا نظرة البرنامج اإل

Analysis N  العينات ) الة  راسية( المولو ة ضمن كل معيار من المعايير المست  مة فت    

  ينة.  411وي توي كل معيار  ل   ا  معيار 14ال راسة والبالغ    ها 

ل  إاالن راز المعياري لكل معيار من المعايير الم  لة  Std. Deviationويبين العمو  بعنوان 

 صائت، والتت تست  م للتعرز  ل  مق ار تشتت القيم وان رافاا  ن متوسطاا. والعمو  البرنامج اإل

 411، الذي يوضب متوسط قيم العينات التت تم إ  الاا والبالغ    ها Meanاأل ير المعنون ب 

 (.9-1المعيار( بين ) ت ثيركل  ينة ت مل رقم وا   )نطاق القرب والبع   ن مركز  ، ينة
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، تم ا تما  مقياس  ينة 411والبالغ    ها   ل  م ي كطاية العينة التت تم است  اماا لل ال كمأمن 

(، Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy" كايزر مير اولكن"، )

(،  ي  Bartlett's Test of Sphericity(، وا تبار "بارتلت" )KMOوالتت تكتب ا تصارا )

( من ا تبار P-value(، وقيمة اال تمال )0.5( أكبر من )KMOن تكون قيمة )أ طضلنه يأ

 (2014)فرج م م ،  (.0.05"بارتلت" اقل من )

 أقربوهت (  0.472( تساوي )KMOنل  ان قيمة ) (،3( فت المل ق رقم )2الل ول رقم )ومن 

 ية زيا ة اال تما ل إمر الذي يؤ ي ل  القيمة المطلوبة مما يمكننا من است  ام هذ  العينة األإما تكون 

(Reliability .للمعايير التت ن صل  لياا من الت ليل العاملت  وأيضا إشارة ال  كطاية  لم العينة )

ن مصطوفة أ(، وهذا ي ل  ل  0.000( من ا تبار "بارتلت" كانت تساوي )P-value)ن قيمة أكما 

التالت مست  مة فت المصطوفة  وباالرتباط ليست مصطوفة وا  ة، وانه يول  ارتباط بين المتةيرات ال

 لراه الت ليل العاملت.إيمكن 

 ر آذا كان تشبق متةير  ل  متةير إ ر، فآتشبعات العوامل هت  رلة ارتباط كل متةير مق متةير 

ا   يقة ن هنو ر يكآن المتةير الذي يشبق  ل  متةير أ  وهذا يعنت ا  مام ا  ف كثر يعتبر تشبع 0.3

 (site.iugaza.edu.ps ،2016) .معه ويصطه لي ا

 Total Varianceيوضب التباين الكلت المطسر ) (3( من المل ق رقم )3رقم )الل ول 

Explained  ن القسم األول ي توي  ل  اللذور الكامنة المب ئية أ(، للمعايير التت تم إ  الاا.  ي

(Initial Eigenvalues والذي ي    أي المتةيرات التت يمكن )الظاهرة الم روسة التت ن تمثل أ

 يمكن بناه  ملية التنبؤ بناه  ل  هذ  المعايير.

التت  يتم اإلبقاه  لياا، وتستثن  المعايير ف كثر ا  ص ي  ا  ن اللذور الت يلية التت تساوي وا  أ ي  

 (2009)سامت، قل من وا   ص يب. أيكون اللذر الت يلت لاا 

ن يتم ألممكن من ا ت النشاط االستيطانت وت  ي  المواقق التتا تزال المعايير الم  لة والتت تؤثر فتم 

المؤثرة فت الظاهرة  وكان المعيار  قويت اكت واقق ال  وامل مسة ل  إل ي ة  إقامة بؤر استعمارية

من  %13.036من المتةيرات التت تطسر الظاهرة، والمعيار الثانت فسر 16.766%األول يطسر 

 –11.016%المتةيرات التت تطسر الظاهرة، وكان كل من المعيار الثال  والرابق وال امس يطسر 

  ل  التوالت ونسبته من ململ الت ثير  ل  النتيلة الناائية. 8.262% – 9.877%
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ن أمن المتةيرات التت تطسر النتيلة، فت  ين  %58.957لتشكل هذ  العوامل ال مسة ما نسبته 

 من المتةيرات التت تطسر النتيلة تعو  لعوامل أ ري.  41.043%

 Extraction Sumsوالقسم الثانت من الل ول يمثل ملموع المربعات المست لصة لقيم التشبق )

of Squared Loadings وي توي نطس البيانات فت القسم األول  لكن فقط للمتةيرات التت ،)

   أو بناه  ل      العوامل التت يتم ت  ي هاف كثر ا  ص ي  ا  يكون اللذر الكامن لاا يساوي وا  

قل من وا   ص يب ويبين مق ار النسبة المئوية لكل متةير أويستثنت المتةيرات التت لذرها الكامن 

 فت تطسير النتيلة قبل الت وير.

 Rotation Sums ofوالقسم الثال  من الل ول يعرض ملموع المربعات بع  ت وير الم اور )

Squared Loadings  القيم ملموع  القيم المولو ة فت هذا القسم هت نطسملموع ن أ(،  ي

ير لراه  ملية الت وإلراه  ملية الت وير، والا ز من إالتت كانت مولو ة فت القسم الثانت لكن بع  

 ين المق ار الذي يطسر  كل معيار.هو إيلا  نوع من التكافؤ بين النسب التت تب

 

معيار   14تشبعات كل معيار من المعاير البالغ    ها  (،3( من المل ق رقم )4رقم )يمثل الل ول 

 التشبعات قبل  ملية الت وير. هذ  ل  العوامل ال مسة التت ت تزل المعايير السابقة، لكن 

 ار فتتظفت  ين كانت تشبعات نطس المعايير السابقة ضمن ال مسة  وامل بع   ملية الت وير 

لراه  ملية الت وير تقليل الطارق بين إن الا ز من أ.  ي  (3المل ق رقم ) ( من5رقم )الل ول 

 النسب التت تبين المق ار الذي يطسر  كل معيار إليلا  نوع من التكافؤ والتناسب بيناا.

 ن  ملية الت ليل  الناتلة ،(3( من المل ق رقم )4( والل ول رقم )3 ل  الل ول رقم ) باال تما 

لل أعرز  ل  أكثر  مسة معايير ت ثيرا فت نتيلة النموذج التنبؤي وا تما ها من العاملت، تم الت

 ة، بل ل   وامل ل يإال الة ال راسية لم يتم ا تزال المعايير  هذ فت ول  النتيلة الناائية. إالوصول 

 تم ا تيار أكثر المعايير فعالية من بين المعايير المشاركة فت ال راسة.
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من المتةيرات  %58.957 التالية  التت بنت  لياا النموذج التنبؤي، تطسر ما نسبته  المعايير ال مسة

 ،من المتةيرات التت تطسر النتيلة تعو  لعوامل أ ري %41.043ن أالتت تطسر النتيلة، فت  ين 

 .لم تتطرق الياا ال راسة

 

Elevation -1  وهو المعيار الذي يمثل االرتطاع فت المو ل التنبؤي،  ي  يشير الواقق المي انت

السيطرة  ل  قمم اللبال والقمم المعزولة  ا ل الضطة الةربية  اإلسرائيلتل  م اولة اللانب إ

 بشقية الم نت والعسكري. عماريلنشاطه االست ا  ل  سيطرته لتكون مي انإ ضا اا إو

Built_up_Palestin -2  ي مارعاالست نشاطهتكثيز  اإلسرائيلتويمثل هذا المعيار م اولة اللانب

ات فت لميق م افظ ول التلمعات الطلسطينية الم تلطة )م ينة، قرية، م يم،  ربة، تلمق ب وي( 

 فقت لاذ  التلمعات السكنية.ل  ال   من التوسق األإالضطة الةربية، ويا ز بذل  

Colony -3 ن أالضطة الةربية،  ي   أراضت ا ل  اإلسرائيليةت عمراشار المست ن انت ةهت  بار

العربية الطلسطينية،  األراضتات  ل   ساب عمري ينشط بم اذات هذ  المستعمارالنشاط االست

 ة ل ي ة.عماريبؤر است إقامةو أ، أصيات المقامة عمرما لتسمين المستإويكون ذل  

Checkpoint -4  راضت القريبة من نقاط ا تمالية مصا رة األوين  هذا المعيار  ل  زيا ة

)البؤر  هنالشق العسكري م ي  ا ل الضطة الةربية ت  ي ا  عمارالتطتيش وال والز لصالب النشاط االست

 والمعسكرات وغيرها. األبراج إقامةلل أالعسكرية( من  االستعمارية

State Land -5  من  اإلسرائيلتالتت يصا رها ليش اال تيل  األراضتويشكل هذا المعيار

عظم  ولة(، م )أراضتالطلسطينيين وي ضعاا لسيطرة  كومة اال تيل ويص ر  لياا اسم  أص اباا

 الم تلطة. ب نوا ه عماريالتت يصا ر  اال تيل تست  م لصالب النشاط االست األراضت

الم اذية لاا  األراضت بر مصا رة  اضتاألر هذ ل  استمرار اال تيل بتوسيق إ باإلضافة

 الم تلطة. لصالب أنشطته االستعمارية واست  اماا

 

 Analytic Hierarchy Process, Priority (AHP) األولويةحساب 4.2  

Calculator: 

ل  سلو  النشاط إبع  است راج المعايير ذات الت ثير الكبير فت موضوع ال راسة والتت أ ت 

 إلسرائيليةات اعمرما يلت:) المست هذا المسل ، وكانت المعايير ال مسة ذات الت ثير الكبير يعمارستاال

(Israeli Colony)المناطق المبنية الطلسطينية ، (Built up Palestine) االرتطاع  ن مستوي ،
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، األراضت ال اضعة للسيطرة (Chekpoints)، نقاط التطتيش وال والز(Elevation)سطب الب ر

 .((1المل ق رقم )رالق استمارة الب   ) ((Land state) اإلسرائيلية

ت ي اإلسرائيلت  ا ل أراضعماركانت المعايير ال مسة السابقة هت األكثر ت ثيرا فت النشاط االست

الضطة الةربية  من بين المعايير األربعة  شر التت تم است  اماا فت ب اية العمل  ل  النموذج التنبؤي 

 ي فت منطقة ال راسة.عماراالستللنشاط 

وكان ال ب  من ت  ي  مستويات أهمية كل معيار من المعايير ال مسة التت انت باا الت ليل العاملت، 

همية كل معيار من المعايير السابقة تم  مل استبانة  اصة لاذ  المعايير، ألل ت  ي  وزن وأومن 

 ي اإلسرائيلت  ا ل الضطة الةربية.عمارتيليب  ناا أص اب ال برة واالطيع فت النشاط االس

ة )لامعة ن فت اللامعات الطلسطينيولابت  ن أسئلة االستبانة أص اب ال برة العاملأوكانت الطئة التت 

ن الل ار ون فت وزارة ال ولة لشؤوالق س _ أبو  يس، لامعة ال ليل، لامعة بير زيت( والعامل

 ألراضت(.واالستيطان، وزارة الثقافة، مركز أب ا  ا

 

همية كل معيار بناه  ل  االستبانة التت تم توزيعاا كما أوكان ترتيب المعايير ال مسة وفق وزن و

ضت ناا أراأاألراضت ال اضعة لسيطرة اال تيل والتت يصنطاا  ل   فت المركز األول كانتيلت: 

م نقاط عمرات اإلسرائيلية ث ولة تابعة ل ولة اال تيل، وي تل المرتبة الثانية االرتطاع ويلياا المست

التطتيش وال والز لت تل المناطق المبنية الطلسطينية المرتبة األ يرة كمعيار ي اول اال تيل من 

  يله م اصرة هذ  المناطق وال   من توسعاا وتركز النشاط االستعماري بم اذات هذ  المناطق. 

 

همية كل معيار من المعايير التت تم أالتالت تبين وزن و (4رقم ) وكانت نتائج االستبانة وفق الل ول

 تل المركز األول من  ي  األهمية أ(  ي  AHPا تما ها فت االستبانة، وتم ت ليلاا  بر )

Land State  يليه المعيار %57.4وبلغ وزن هذا المعيار ،Elevation   24.7بوزن مق ار% ،

 Check point ،Built Up نا، وكان المعيار%11.4بمق ار  Colonyا تل بع  ذل  المعيار 

Palestine  ل  التوالت. %2.3و  %4.3بمق ار  
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 .األولوية( وزن كل معيار بناه  ل   ملية ت ليل 4ل ول رقم )

RANK PRIORITY CATEGORY 

 إسرائيليةمستعمرات  11.4% 3

 تلمعات فلسطينية 2.3% 5

 االرتطاع 24.7% 2

 وال والزنقاط التطتيش  4.3% 4

 ولة( ت ضق لسيطرة  أراضت) 57.4% 1
 اال تيل

  

 

 (:GISوزن المعايير ضمن برنامج نظم المعلومات الجغرافية ) 4.3

 

برة، ي أص اب المعرفة وال أوزان المعايير ال مسة السابقة بناه  ل  أهميتاا وفق رأن تم ت  ي  أبع  

لل لمق هذ  المعايير بناه  ل  أل  برنامج نظم المعلومات اللةرافية من إ  ال المعايير السابقة إتم 

 االوزان التت تم است رالاا.

 (9) (  ي  يشير الرقم تسعة3، كما هو موضب فت الل ول رقم )تتسعة تصنيطال  إوزان صنطت األ

  لملموع نطس المعايير. ت ثيرقل أل  إيشير ( 1)للمعايير الملمو ة والرقم وا    ت ثير أكبرل  إ

تمثل (. وهت rasterالتالية تظار منطقة ال راسة كاملة، بصيةة راستر )(، 15رقم )فت ال ارطة 

( والمناطق المبنية من Aيستثن  من ذل  المنطقة ) ،(C , Bامت ا  المناطق ذات التقسيم السياست )

 ( للمناطق المستثنية.Maskقناع )(  وذل  بعمل Bالمنطقة )
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 ي.عمارن يستولت  لياا اللانب اإلسرائيلت لصالب النشاط االستأ( المناطق التت من الممكن 15 ارطة رقم )



 
 

 
95 

 

 :Ordinary Least Squares( OLS)األقل االنحدار الخطي المربع 4.4  

 

طة الةربية ي  ا ل الضعمارتم ا  ال المعايير ال مسة سابقة الذكر ذات الت ثير الكبير فت النشاط االست

 مسة ن المعايير الأوالتت لاا  ور كبير فت ت  ي  مكان إقامة بؤر استيطانية ل ي ة ومسا تاا.  ي  

هت ة يعمارات والبؤر االستعمربذاته، فت  ين كانت المسا ة للمست مستقي   ا  كل مناا يشكل معيار

 العامل التابق فت هذا النموذج

 :األقلنتائج النموذج التنبؤي لين  ار ال طت المربق 

 معاييرمن ال معياركل  ت ثيرتعطت إشارة و اللة  ل  م ي  (Coefficientمعامل اال تيز )

 ز(التلمعات الطلسطينية، نقاط التطتيش وال وال )االرتطاع، ت ثير كل منالمشاركة فت بناه النموذج، 

 )المستعمرات فت النموذج كل من ت ثيرقل أ(، فت  ين كان 25000كثر من) أقيمتاا فبلةت  األ ل هت 

 (.13000قل من )أ ي  كانت قيمتاا .(ال ولةاإلسرائيلية، واراضت 

فت ت  ي  أهمية المعايير المست  مة فت بناه النموذج  ا  ن هنا  ا تيفأمن النتيلة السابقة ني ظ 

هم  ول هذ  المعايير والنتيلة الصا رة  ن االن  ار ال طت ؤآرا ةالتنبؤي بين ال براه المستطلع

هم معيار ل ي ال براه، فت  ين كان أن المعيار )أراضت ال ولة( كان أاألقل.  ي  ني ظ للمربق 

 لراه االن  ار ال طت للمربق األقل.إقل المعايير أهمية  ن  أ

ل  النتيلة إلل الوصول أفت ال راسة من  سلوبين السابقين المست  ميناال تيز بين األيمكن أن يعو  

النظرة العامة ل ي اللانب الطلسطينت  ول النشاط االستعماري اإلسرائيلت  ا ل  ا تيز ل إالناائية، 

والمناج اإلسرائيلت المتبق فت ت  ي  موقق أي بؤرة استعمارية ل ي ة و ت  أي نشاط  الضطة الةربية

من األنشطة االستعمارية الم تلطة مقامة فوق ما يطلق  %74ن ما يقارب أ ر،  ي  آاستعماري 

   لية اللانب اإلسرائيلت أراضت  ولة.

ي ال براه ونتيلة االن  ار ال طت للمربق األقل  ول كون أمن التوافق بين ر ا  ن هنا  نو ألكن نري 

ان ا المعيار كن ترتيب هذأاالرتطاع من المعايير المامة فت ت  ي  مواقق البؤر االستعمارية،  ي  

لراه االن  ار ال طت للمربق األقل فت  ين كان ترتيبه الثانت  ن  إاألول من  ي  األهمية  ن  

   ال براه.
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قيمة معامل االرتباط بين المتةيرات المستقلة والمتةير التابق  ي   R Squareالذي يطسر  tا تبار  

ن تقام فت أن مسا ة البؤر التت من الممكن أ  وهذا يعنت 0.061بلةت قيمة معامل االرتباط مربق 

  ل  المعايير ال مسة السابقة.  % 6.1المستقبل تعتم  بنسبة 

 R(، وهو نموذج مطور وم     ن 0.049) Adjusted R Squaredقيمة فت  ين بلةت 

Square لة( ن تكون قيمة )ار المعأوالمسببات  ا ل النموذج، يمكن ، وتم تع يله لينسلم مق ال وافز 

كان هنا   ناصر تؤثر  وإذا النموذج،كان هنا   ناصر تزي  من قوة  إذاالمربعة(  )ارمن قيمة  أكبر

قل من قيمة )ار المربعة(، وفت  االت تكون أكون قيمة )ار المع لة( ت ذج التنبؤيمون ل  قوة ال سلبا  

 .(قل من قيمة )ار المربعةأكون قيمة )ار المع لة( غلب ال االت تأقيمة )ار المع لة( سلبية. لكن فت 

المتةيرات الم  لة  ل  المسا ة المستقبلية  ت ثير ل  م ي  إ صائيةوقيمة كل مناما تعطت  اللة 

 قامتاا  ا ل أراضت الضطة الةربية.إن يتم أللبؤر االستيطانية التت من الممكن 

اين يلب معرفة قيمة تبويير المستقلة المست  مة لل معرفة م ي استقيلية كل معيار من المعاأومن 

ن تكون قيمة كل معيار ألكل معيار. فيلب  Variance inflation factor (VIF) امل التض م 

(، االمر 1 – 1.5( لكافة المعايير بين )VIFو ت قيمة )ا( لل اللة  ل  استقيليتاا، وتر7.5اقل من )

، Roger Bivand)بت ثير .  ر واستقيل كل معيار الذي يظار   م ت ثير أي معيار  ل  اآل

2013) 

و مولب وا   أمن سالب  كبرألكل من المعايير ال مسة  t statisticوكانت نتائج ا تبار )ت( 

وهذا ي ل  ل  ولو   الئل إ صائية كافية لولو   يقة بين المعايير ،  1.6)+-) فاصلة ستة

 باستثناه المعيار ،قامتاا  ا ل أراضت الضطة الةربيةإالمست  مة ومسا ة البؤر التت من الممكن 

(Land State الذي كانت ،)(.1.6+-)فاصلة ستةو مولب وا   أقل من سالب أ قيمته 

والذي   Robust_tل  العمو  إل  نتائج قوة ا تبار )ت(، إ  ل  النظرإمر يقو نا مباشر األهذا 

يوضب مق ار قوة وت ثير كل معيار فت نتيلة النموذج.  ي  كانت قيمة المعايير ال مسة مامة ومؤثرة 

Significant  (، باستثناه معيار وا   كان ت ثير  وأهميته 1+-و ناق  وا   )أمن زائ   أكبربقيمة

(، الذي كانت قيمته Land State)المعيار وهو  Un Significantقليلة فت نتيلة النموذج 

0.56).) 
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 .قل( نتائج االن  ار ال طت للمربق األ11شكل رقم )

 

( فت الل ول ال ا  Residualل  النتيلة الناائية )إن النتائج اإل صائية السابقة ت فعنا للنظر إ

كانت النتيلة موز ة بشكل  إذالل معرفة ما أ(، من OLSبالطبقة الناتلة  ن النموذج المبنت وفق )

يعت بشكل طب ةال إذا كانت نتيلته موز إفي يتم قبول النموذج ضمن منطقة ال راسة   و الأطبيعت 

 ربما يعو  ن توزيعاا غير طبيعت كما يظار فت ل ول اإل صاهات التالت، وذل أال إو  شوائت، أ

ويعو  ذل   ،يظار فت ال ارطة التاليةي فت منطقة الق س كما عماركبير للنشاط االستالتركز البسبب 

 ل  معايير وأسباب غير وار ة فت ال راسة لتطسرها.إ
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ون البرتقالت بالل لقيم المكررة كما يظار فت المن ن ن يكون توزيق اأفت  الة التوزيق الطبيعت يلب 

فت الل ول التالت  ل  العكس من النتيلة المولو ة والتت تظار توزيق غير طبيعت كما يظار فت 

 ون األزرق التت تمثل النتيلة التت تم ال صول  لياا.ل م ة بالاأل

 

 .األقلتوزيق التكرارات لنتيلة االن  ار ال طت للمربق  نتيلة(، 12شكل رقم )

 

 البا  .المص ر:  مل 

 ل   باال تما  ،(،  ن  ت  ي  العيقات ال يزيةMoran Iتم است  ام أ اة لقياس العيقات ال يزية )

و أما كانت النتيلة تنتشر بشكل  نقو ي  إذااهرة )العنصر( وقيمتاا فت الل ول، لي    موقق الظ

 و اناا تنتشر بشكل مشتت.أ شوائت 

توزيق قيم العينات المست  مة فت بناه النموذج التنبؤي تست  م لمعرفة نمط (، Moran Iاأل اة )

من مولب وا    أكثر(، Z-scoreذا كانت قيمة )إلمعرفة نمط انتشارها )متكتل،  شوائت، مشتت(، 

من  أكثر(، Z-scoreكان قيمة ) إذاص يب يكون نمط انتشار العينات المست  مة متكتلة، فت  ين 

 سالب وا   ص يب تكون العينات منتشرة بشكل مشتت.

ل  لاا أي  اللة ون النتيلة ال يأو سالب وا  ، يعنت أمن مولب  أكثر(، Z-scoreكانت قيمة ) إذا

(، يلب ان تكون %95إ صائية، وبالتالت نعتم  الطرضية الصطرية،  ن  مستوي ثقة فت الب   بلغ )

، edndoc.esri) ( ليكون هنا   اللة إ صائية.-1.96 – 1.96+، بين )(Z-score)قيمة 

2016) 

ن تكون موز ة بشكل  شوائت، وهو ماال ينطبق  ل  أالب  للعينات نتشار اللل التنبؤ بنمط اأمن 

 ( ال قا.GWR(، مما  فق البا   الست  ام )OLSالعينات المست  مة ضمن )
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 .األقل( لنتيلة االن  ار ال طت للمربق 13شكل رقم )

 

مر األ، (Z-score( )2.15وبلةت قيمة ) ،متكتلن انتشار النتيلة كان بشكل أيوضب الشكل السابق 

الذي ينعكس  ل  م ي  قة النتيلة التت تم ال صول  لياا. لذل  النتيلة التت تم ال صول  لياا من 

يتم  يلاا استثناه بعض المعايير التت  (GWR(، ت ضق لعملية أ ري هت )OLSالعملية السابقة )

 ت  يكون توزيق النتيلة بشكل  اشتملتاا العملية السابقة لع م ولو   اللة إ صائية واض ة لاا.

  شوائت.
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 مق ار تطسير كل  ينة من العينات قلالتالية للنموذج ال طت للمربق األ (16رقم ) ويظار من ال ارطة

تنبؤي، وقسمت العينات بناه  ل  مق ار تطسيرها للظاهرة الم روسة المست  مة فت بناه النموذج ال

 تصنيطات بناه  ل  االن راز المعياري الذي يوضب م ي ان راز القيم  ن متوسطاا. ةال  سبع

(-2.5+ , -2.5_-1.5 , -1.5_-0.5 , -0.5_0.5 , 0.5_1.5 , 1.5_2.5 ,  2.5+) 

فت العينات الم  لة لبناه النموذج، فالعينات التت يبلغ قيمة   يوضب االن راز المعياري مق ار ال ط

بة و مولأسواه كانت قيمتاا سالبة  ف كثرمن اثنين ونصز بالمائة  أكبراالن راز المعياري لاا 

الكثير  رأو م  و ة أي اناا ال تطس  (  تكون فعاليتاا فت الت ثير  ل  النتيلة الناائية ضعيطة +_2.5)

 ل  ام.ي بشكعمارية بشكل  ا  والنشاط االستعمارفت ت  ي  مواقق البؤر االست من الناج المتبق

البالغ ان رافاا  بلةت قيمة العيناتالعينات التت تظار بالقيمة السالبة تطسر النتيلة بشكل  كست   ي  

نه ال يول  من العينات أأي ( صطر  ينات  -2.05من سالب اثنين ونصز بالمائة )+ أكثرالمعياري 

 المست  مة فت بناه النموذج تطسر النتيلة بشكل  كست.

ن العينات التت تظار بالقيمة المولبة تطسر النتيلة بشكل ص يب ومباشر وفق الطريقة التت أفت  ين 

تركز للعينات التت ال تطسر النتيلة بالشكل الص يب )قيمة ان رافاا المعياري  أكبرأ  لت فياا، وكان 

ن منطقة الق س ت ضق أل  إ(  ينات، وهذا يشير 5الق س  ي  بلغ    ها ) فت م افظة  ( الية ل ا

لظروز  اصة وت كم  ملية ت  ي  مواقق إقامة البؤر االستيطانية والمستوطنات بشكل  ام أنظمة 

 وقوانين ت تلز  ن سائر أراضت منطقة ال راسة )الضطة الةربية(.

كانت كل من م افظة ال ليل وطوباس ولنين وطولكرم، قيمة العينات التت قيمة ان رافاا المعياري 

. فت  ين بلغ     هذ  العينات فت كل من م افظة صطر الية ل ا سواه بالقيمة السالبة او المولبة 

 م  ويعو  ل ، و ينتين فت كل من م افظة رام هللا وبيت ينة وا  ةنابلس وقلقيلية وسلطيت واري ا 

واشتمال بعض أراضت هاتين الم افظتين ضمن   و  م طط ذل  بسبب م اذاتان لم افظة الق س 

 الق س الكبري الذي وضعة اللانب اإلسرائيلت.

فت  ين باقت القيم ذات االن راز المعياري القليل التت تطسر النتيلة الناائية المنتشرة فت منطقة 

  ا ل أراضت م افظات الضطة الةربية.غلبية العينات أال راسة  تشكل 
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 .ال طت للمربق االقلنموذج النتيلة  (16 ارطة رقم )
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 Geographically Weightedالجغرافي الموزون  االنحدار 4.5

Regressin (GWR): 

لمسا ة  غير طبيعت ا  تظار توزيع نتيلته وكانت( OLS ير )بع   مل النموذج ال طت للمربق األ

سابقة النتيلة الل  مواقعاا. إات المقامة  ا ل منطقة ال راسة  باإلضافة عمرية والمستعمارالبؤر االست

(. ويعتبر النموذج ال طت GWRكانت ال افق وراه است  ام طريقة أ ري لبناه النموذج وهت )

(. GWRقبل است  ام االن  ار اللةرافت الموزون ) وضروريا   ( مما ا  OLSللمربق األ ير )

(Interpreting GWR results ،2009) 

 وكانت نتائج الل ول الناتج  ن االن  ار اللةرافت الموزون  ل  الن و التالت:

ساست فت نتيلة أ( له  ور مام وBandwidth رض النطاق التر  ي المست  م فت بناه النموذج)

نموذج االن  ار الموزون، و قيمة النطاق التر  ي تؤثر فت النتيلة الناائية بشكل  ام  وقيمة كل من 

،  Residual Squares  ،Effective Number  ،Sigma  ،AICc)اإل صاهات التت تلية 

R2  ،R2Adjusted( وبلغ     الليران لكل  ينة  ا ل كل معيار ،)يتم  ل  (  ينة ملاورة 50

 .ا صائياتااأساساا ا تساب 

Residual Squares  تمثل ملموع المربعات للنتيلة الناائية للنموذج، وتست  م للمقارنة بين

 فضل كلما قلت قيمتاا.أ جالنموذكثر وتكون فا لية أو أنموذلين 

Effective Number  ( لمراقبة)اتمثل التع ييت التت قام باا النموذج ليستب ل القيم المولو ة وهت

نطاق . وهت تت ثر بعرض الئهذات الت ثير القليل بقيم أ ري يق رها النموذج ذات ت ثير لي  فت بنا

 التر  ي وتربطاما  يقة  كسية.

Sigma ار ة للنموذج  ا ل االنوهت تمثل قيمة اللذر التربيعت لملموع النتيلة الناائية الطبيعي  

لة مقبو النموذجب رلة ال رية  ا ل النموذج، وقيمتاا  ا ل  تت ثرالقيمة  وهذ اللةرافت الموزون، 

 قل  ل  ل  قوة النموذج.أل     ما فكلما كانت القيمة إ
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AICc  أكثر من نموذج أتست  م للمقارنة بين( و بين النتيلة الصا رة  نGWR والناتلة  ن )

قل يكون هو األفضل، فمثي فت نموذج أ( AICc(. والنموذج الذي تكون فيه قيمة )OLS)نموذج 

 (.11849) قل، بينما بلةت فت النموذج ال طت للمربق األ(2153) االن  ار الموزون بلةت قيمتاا

قيمة معامل االرتباط بين المتةيرات المستقلة والمتةير التابق  ي  بلةت قيمة  R Squareيطسر 

ن تقام فت المستقبل أن مسا ة البؤر التت من الممكن أ  وهذا يعنت 0.405معامل االرتباط مربق 

  ل  المعايير ال مسة السابقة.  % 40.5تعتم  بنسبة 

 Rوهو نموذج مطور وم     ن Adjusted R Squared  (0.214 ،)فت  ين بلةت قيمة 

Square )وتم تع يله لينسلم مق ال وافز والمسببات  ا ل النموذج، وفت الةالب تكون قيمة )ار ،

 قل من قيمة )ار( المربعةأالمع لة 

وقيمة كل مناما تعطت  اللة  ل  م ي ت ثير المتةيرات الم  لة  ل  المسا ة المستقبلية للبؤر 

 قامتاا  ا ل أراضت الضطة الةربية.إن يتم أمكن االستيطانية التت من الم

 

 .المست  مة ( نتائج االن راز اللةرافت الموزون للمعايير5ل ول رقم )

 

( فت الل ول ال ا  std. Residualل  النتيلة الناائية )إن النتائج اإل صائية السابقة ت فعنا للنظر إ

كانت النتيلة موز ة بشكل  إذالل معرفة ما أ(، من GWRبالطبقة الناتلة  ن النموذج المبنت وفق )

 .ل     ماإ طبيعتن توزيعاا أال إو ال ضمن منطقة ال راسة  أطبيعت 
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 ( لنتائج توزيق تكرارات لين  ار اللةرافت الموزون.14شكل رقم )

 

(،  ن  ت  ي  العيقات ال يزية الذي Moran Iكذل  تم است  ام أ اة لقياس العيقات ال يزية )

ما كانت النتيلة تنتشر بشكل  إذايعتم   ل  موقق الظاهرة )العنصر( وقيمتاا فت الل ول، لي    

 ناا تنتشر بشكل مشتت.أو أو  شوائت أ نقو ي 

 

 

 ( لنتيلة االن  ار اللةرافت الموزون.15شكل رقم )
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(، 0.65) (Z-score) ي  بلةت قيمة  ، شوائتن انتشار النتيلة كان بشكل أيوضب الشكل السابق 

ل ن انتشار النتيلة بالشكأ،  ي  مر الذي ينعكس  ل  م ي  قة النتيلة التت تم ال صول  لياااأل

مر ، وهو األباا من ال قة س ل   رلة ال بإواقتراباا  ولو   اللة إ صائية لاا،السابق  ليل  ل  

 .ل  قبول النموذج المست  م ونتيلتهإالذي يقو نا 

ن ما ينطبق  ل  النموذج ال طت للمربق األ ير فت تطسير ال ارطة الناائية ينطبق أيضا  ل  نموذج إ

 اللة إ صائية  تم استثناه المعيار الذي لم يعط   نأ  ع(، فبGWRاالن  ار اللةرافت الموزون )

(، كانت ال ارطة الناتلة  ن النموذج Land State) ، وهوفت النتيلة الناائية ت ثير واض ة  ل  

 كما هو موضب فت ال ارطة التالية.

مق ار تطسير كل  ينة  االن  ار اللةرافت الموزونلنموذج  ،التالية( 17رقم )ويظار من ال ارطة 

من العينات المست  مة فت بناه النموذج التنبؤي، وقسمت العينات بناه  ل  مق ار تطسيرها للظاهرة 

ل  سبق تصنيطات بناه  ل  االن راز المعياري الذي يوضب م ي ان راز القيم  ن إالم روسة 

 متوسطاا.

(-2.5+ , -2.5_-1.5 , -1.5_-0.5 , -0.5_0.5 , 0.5_1.5 , 1.5_2.5 ,  2.5+) 

فت العينات الم  لة لبناه النموذج، فالعينات التت يبلغ قيمة   يوضب االن راز المعياري مق ار ال ط

بة و مولأاالن راز المعياري لاا أكبر من اثنين ونصز بالمائة ف كثر سواه كانت قيمتاا سالبة 

الكثير  رو م  و ة أي اناا ال تطسيأ(  تكون فعاليتاا فت الت ثير  ل  النتيلة الناائية ضعيطة +_2.5)

 ل  ام.ي بشكعمارية بشكل  ا  والنشاط االستعمارمن الناج المتبق فت ت  ي  مواقق البؤر االست

البالغ ان رافاا  اتبلةت قيمة العينالعينات التت تظار بالقيمة السالبة تطسر النتيلة بشكل  كست   ي  و

نه ال يول  من العينات أ( صطر  ينات  أي -2.05من سالب اثنين ونصز بالمائة )+ أكثرالمعياري 

 طسر النتيلة بشكل  كست.ما يالمست  مة فت بناه النموذج 

ن العينات التت تظار بالقيمة المولبة تطسر النتيلة بشكل ص يب ومباشر وفق الطريقة التت أفت  ين 

تركز للعينات التت ال تطسر النتيلة بالشكل الص يب )قيمة ان رافاا المعياري  أكبراا، وكان أ  لت في

ن منطقة الق س ت ضق أل  إ(  ينات، وهذا يشير 4فت م افظة الق س  ي  بلغ    ها )  ( الية ل ا
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ظمة أنات بشكل  ام عمرية والمستعمارلظروز  اصة وت كم  ملية ت  ي  مواقق إقامة البؤر االست

 لس.وثي   ينات فت م افظة ناب وقوانين ت تلز  ن سائر أراضت منطقة ال راسة )الضطة الةربية(.

كانت كل من م افظة ال ليل وطوباس ولنين وطولكرم، قيمة العينات التت قيمة ان رافاا المعياري 

ظة فت كل من م اف . فت  ين بلغ     هذ  العيناتصطرو المولبة أسواه بالقيمة السالبة   الية ل ا  

، و ينتين فت كل من م افظة رام هللا وبيت ل م  يعو  ذل  بسبب  ينة وا  ةري ا أوقلقيلية وسلطيت و

م اذاتان لم افظة الق س واشتمال بعض أراضت هاتين الم افظتين ضمن   و  م طط الق س 

 الكبري الذي وضعة اللانب اإلسرائيلت.

معياري القليل التت تطسر النتيلة الناائية المنتشرة فت منطقة فت  ين باقت القيم ذات االن راز ال

 غلبية العينات  ا ل أراضت م افظات الضطة الةربية.أال راسة  تشكل 
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 ( لنتيلة االن  ار اللةرافت الموزون.17 ارطة رقم )
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 م المستعمرات:أالبؤر العشوائية   4.6    

 مل ت ليل  يزي النتشار البؤر االستعمارية العشوائية، و يل  ملية الت ليل  إل  ه فت ال راسة

ل  المستعمرات اإلسرائيلية المقامة  ا ل إلواقق البؤر العشوائية تطرق البا   فت مرا ل متع  ة 

 ل  النتيلة الناائية.إلل الوصول أ لياا  ملية الت ليل من   الضطة الةربية، وبن

و أق فت النتيلة الناائية،  ن  اال تما  فقط  ل  البؤر االستعمارية العشوائية، لل معرفة الطرأمن 

(، ومقارنة كل من البؤر t - testالمستعمرات اإلسرائيلية، أو كلياما معا، تم  مل ا تبار )ت( )

بيل الوصول لياا فت سإمق المعايير التت تم االستنا   كل  ل    ة العشوائية والمستعمرات اإلسرائيلية

 ل  النتيلة الناائية.إ

 (:T – Testاختبار ت )

ه فاا إيلا  الطروق )اإل صائية( بين ملمو تين (SPSS ا ل برنامج )هو  ملية إ صائية 

كل ملمو ة لاا بيانات تابعة وأ ري مستقلة، البيانات التابعة لكل ملمو ة  البيانات،م تلطتين من 

ت  مة. تعتبر كل ملمو ة ذات  اللة إ صائية اذا كانت  اللتاا  اللة كل ملمو ة مست    

(Significant( تتراو  بين )فت هذ  ال الة يكون هنا  فروق ذات  اللة إ صائية 0.01 , 0.05 ،)

 (Marshall ،2016)بين الملمو تين.

اال تيز فت (، من ألل معرفة T – Testفت ال الة ال راسية ل ي البا   است  م اال تبار )ت( )

النتيلة الناائية،  ن  اال تما   ل  البؤر االستعمارية العشوائية واشرا  المستعمرات اإلسرائيلية فت 

  ملية الت ليل.

، ول أ   ال المستعمرات اإلسرائيلية والمعايير المست  مة فت ال راسة كملمو ةإ مل البا    ل  

ات لراه ا تبار )ت( لعينكملمو ة ثانية تماي ا إل اوالمعايير نطساوالبؤر االستعمارية العشوائية 

 (، وكانت النتيلة  ل  الن و التالت:Independent Sample t – testالعامل المستقل )

ه  ن  نأنه ال يول  فروق ذات  اللة إ صائية بين الملمو تين، أي أمعظم المعايير كانت نتيلتاا، 

ل     ما، إستعمرات اإلسرائيلية تكون النتيلة متشاباة و المأتطبيق المعايير  ل  البؤر العشوائية 

الل ول  رالق)، ن اال تيز الو ي  بين الملمو تين كان فت معيار )االرتطاع(أ إل  ل ر اإلشارةتلكن 

 .((4المل ق رقم ) (2رقم )
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ع انشاه البؤر العشوائية فت مناطق مرتطعة،  ي  بلغ متوسط ارتطإل  إيميل اال تيل اإلسرائيلت 

م فت  ين بلغ متوسط ارتطاع المواقق التت تقام  لياا 565المواقق التت تقام  لياا البؤر العشوائية 

    لذل  يميل معيار االرتطاع لصالب البؤر العشوائية.. م416 المستعمرات اإلسرائيلية 
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 الفصل الخامس . 5

 

 والتوصيات ستنتاجاتاال
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 :االستنتاجات 5.1

فم افظة الق س ت تلز  ن غيرها  ،عماريهنا  أنظمة وقوانين  اصة للنشاط االست -7

ة )ارتطاع فت قيم  ي لل  ل  ذل  ارتطاع نسبة ال ط من باقت م افظات الضطة الةربية،

 ةأهمي يعو  ذل  ال ربما فت م افظة الق س، و االن راز المعياري فت النموذج التنبؤي(

 ال ينية والتاري ية.السياسية و من النا ية الم ينة بشكل  ام

 

 فقونت اإلسرائيلت  ا ل أراضت الضطة الةربية االسك عماريال يسير النشاط االست -2

 ة اال تيلنما يتزاي  هذا النشاط ويتم   بما ي  م مصل إأي من نظريات النمو ال ضري  و

ويلبت أه افه  ا ل منطقة ال راسة معتم ا بذل   ل  استراتيلية ال يز اللةرافية والق رة  ل  

من  يل مقارنة نظريات  ت  راستااتمو .مسا ة ممكنة أكبر  با ز السيطرة  ل  استةيله

النمو ال ضري التت تم التعرز  لياا فت ب اية الب  ، باالنتشار ال يزي للنشاط االستعماري 

 ال راسة.  ا ل منطقة

 

ة و قمم اللبال  فان األفضليأ ن  ال  ي   ن سيطرة اال تيل  ل  المناطق المرتطعة  -3

 مثل مستعمرات، ة رلة ان  ار كبير ذات بال المعزولة التت ي يط باا أراٍض تكون لقمم الل

هللا  ل  الشمال من رامإ الواقعة ومعالت لوفنا  ماشيلو و يلت وبؤر ر اليم وبنيامين ونوز ن 

م، وترتطق  ن األراضت 700والذي يبلغ متوسط ارتطا اا  ل  نابلسإ ل  الطريق الواصل 

من وال ماية المزي  من األر يتوفل  إن ذل  يعو  أمن الممكن و م،100الم يطة بما يقارب 

 .عمراتالمست هذ  لقاطنت

 

اإلسرائيلت  ل  تمرير قوانينه وقراراته ذات ال ساسية العالية   تيلي ر  اال -4

وال تطر  بشكل سريق لتلنب ر ات الطعل الةاضبة من  ،فترات زمنية طويلةضمن بت رج و

وتم مي ظة ذل   ن   راسة مرا ل االستعمار اإلسرائيلت فت  .الطلسطينيينقبل السكان 

طول الطترات الزمنية لكل  طة من ال طط  ل إم، باإلضافة 1967الضطة الةربية منذ العام 

 .االستعمارية

 



 
 

 
112 

 

ي تلز ه ز النشاط االستيطانت  ا ل منطقة ال راسة با تيز الموقق اللةرافت  -5

ن    ظار ذل  لليا   أ ري بناه  ل  طبيعة كل مناا.ل  إوطبيعته، ومن م افظة فلسطينية 

 من م افظة طوباس ورام هللا  راسة نمط التوزيق المكانت للثقل السكانت االستعماري فت كلٍ 

 وال ليل.
 

 ي لولو  نشاط استيطانت شمل أية وتنوع  لطيات أص اباا، عمارتع   ال طط االست -9

ل   زل وفصل السكان إام، الرامية معظم أراضت الضطة الةربية، وي قق معظم أه اف

اإلسرائيلية ببعضاا  ا ل الضطة الةربية، ومق  اتووصل المستعمر، وربط الطلسطينيين

 ن ملية الطصل ض  الطلسطينيي.م1948المستعمرات المقامة فوق األراضت الم تلة  ام 

والنشاط االستعماري  ا ل منطقة  تطافيةلاالوالوصل للمستعمرين تتم من  يل الطرق 

المستعمرات المقامة والبؤر االستعمارية )العشوائية( ونقاط التطتيش ب ةال راسة المتمثل

  وال والز ول ار الضم والتوسق )ل ار الطصل العنصري(.
 

من النتيلة الناائية، التت تبين سبب  %40.5فسر  كافة  النموذج المست  م بعناصر -1

بناه المستعمرات فت مواقق م   ة، يمكن زيا ة هذ  النسبة  ن طريق  راسة المزي  من 

 ن  ت  ي  موقق أي نشاط استعماري  اال تيل ن يعتم   ليااأالمعايير التت من الممكن 

يق أيضا، كذل   ملية ب ةاري يثرية والتو األهمية األأمستقبي  مثل األهمية ال ينية لموقق ما 

 األراضت أو العقارات. والمعايير سابقة الذكر لم ت  ل فت هذ  ال راسة.

 

( تعطت نتائج باال تما   ل  أسس  GIS،SPSSالتقنيات المست  مة فت الب   ) -8

لكناا  ، ن التكانات والت مينات إ صائية، نتائلاا يتم ال صول  لياا بشكل  لمت بعي ا  

 رفة.ل  المعإلل الوصول أل  لا  كبير من إ قة  الية  ن  العمل  لياا باإلضافة ت تاج ال  

 

ل  تركيز نشاطه إيميل النشاط االستعماري اإلسرائيلت فت منطقة غور األر ن  -6

 ل  طول ال  و  الطلسطينية األر نية، فت  ين فت منطقة وسط الضطة  االستعماري شرقا  

لسطو  ما فت منطقة األ  التركز فت قمم اللبال و ول التلمعات الطلسطينية، إالةربية يميل 

 م.1967 ط الا نة للعام  ةل  التركز غربا بم اذاإيميل فالةربية 
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هنا  معايير أ ري ت كم مواقق إقامة أي نشاط استعماري ل ي   مثل  مليات تسريب  -71

مليات نطذ باا بعض العتواقق التت األراضت الطلسطينية لصالب اال تيل اإلسرائيلت، والم

 الطلسطينية الط ائية.
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 :التوصيات 5.2

، الب  من لطت األنظار الم لية تعزيز صمو  السكان الطلسطينيينبالموازاة مق  -7

طينية لل سلب األرض الطلسأل  القوانين الياو ية التت يتم تشريعاا كل يوم من إوالعالمية 

ع إقامة البؤر االستيطانية فت البؤر العشوائية" الذي يشر   تأراض قانون تسويةمثل: "

  هذ  ض نفعل من قبل المواطنين الطلسطينيي ةهم ضرورة ولو  ر الضطة الةربية. واأل

  االنتااكات. 

 

 تيز األنظمة والقوانين التت ت كم النشاط االستيطانت فت الق س  ن باقت ا -2

 نا تيز أسلوب تعامل الطلسطينييمعه  يترافقن أم افظات الضطة الةربية  يلب 

واللاات المعنية مق هذا النشاط  ا ل الق س  ن باقت الم افظات. وضرورة معرفة ناج 

 ل االستعماري  ا ل م افظة الق س.اال تي

 

لراه الب و  وال راسات باال تما   لياا، إو زيا ة المعرفة العلمية بالتقنيات ال  يثة، -3

 ما أمكن.

 

العمل  ل  زيا ة  برات الطلبة والعاملين فت ملال الب   العلمت والقطا ات ذات   -4

  بر  ق  ال ورات المتق مة وفت شت  الملاالت. ،العيقة باذ  التقنيات

 

تطعيل  ور اللمعيات والمؤسسات الملتمعية وال كومية  الم لية مناا والعالمية التت  -5

و اص ار ترا ي  البناه أ هو وقطأ م البناه تعن  بمتابعة قضايا مصا رة األراضت وه

 للسيطرة اإلسرائيلية، مثل: مركز أب ا  األراضت. التابعةفت المناطق 

 

فت  الواقعةلل استةيل أراضيام أ   المواطنين وتوفير ال  م المناسب  من  -9

ات اإلسرائيلية بشكل  ا ، عمرالمست ةبم اذاوالواقعة  ( ت  ي ا  Cالمناطق )ج(، )

 والعمل  ل  استصي  األراضت الزرا ية فت هذ  المناطق.
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العمل  ل  تشكيل للان م تصة أهلية  كومية  تسا   السكان الطلسطينيين  ل   -1

وهو ما يسا    (.C) فت مناطق مصنطةق قنشاه منازلام  ل  األراضت التت يمتلكوناا وتإ

لطبيعت نتيلة التوسق  ل  ال   من استنزاز األراضت الزرا ية والةطاه النباتت ا

(، ويمنق التلمعات A, Bالعمرانت  ل   ساب هذ  األراضت فت المناطق )أ، ب(، )

اإلسرائيلية من التوسق  ل   ساب األراضت الم يطة  ل  غرار ما     فت م ينة 

 ال ليل بم يط مستوطنة كريات أربعة.

 

ن  التكلم ضرورة توفر لاات ذات ا تصاصات م تلطة وماارة  الية،  صوصا   -8

فت  م تصين تتشكل من اإلسرائيلت واللانب الطلسطينت. ل ن م ا ثات بين اال تي

 ال يزية. واإل  اثياتقراهة ال رائط 

 

 

تطا ة اس أكبرالعمل  ل  توظيز التقنيات الل ي ة فت مراكز ات اذ القرار وت قيق  -6

 المعلوماتمناا،  ل  كافة األصع ة الملتمعية والسياسية مناا، مثل: برنامج نظم 

 (.GISاللةرافية )

 

                              العمل  ل  لمق وتوفير البيانات التت تسا    ل  إمكانية ت  ي  المواقق المستقبلية   -71  

الطلسطينية، مثل  مليات تسريب األراضت لألنشطة االستعمارية الم تلطة  ل  األرض 

 الطلسطينية لصالب اال تيل اإلسرائيلت وغيرها.

 

ت الطعل  ل  األنشطة التت يقوم باا اال تيل اإلسرائيلت، ام اربة أسلوب ر  -77

 ال تيل اإلسرائيلت وسبلواالتلا  ن و وضق  طط مستقبلية  ول كيطية التعامل مق ا

 .هملابات

 



 
 

 
116 

 

 المراجع:
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 معا  ،االغواراالراضت فت  تلا ، السياسات اإلسرائيلية 2010 :بنورةولولييت  لا  أسحاق
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 تص ر مرة كل شارين  ن منظمة السيم فت الشرق االوسط.
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است  ام الت ليل العاملت فت ت  ي   ،2014: م م  ال سن  ليل فائزة سن م مو  فرج،  محمد
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لامعة النلا  الوطنية، كلية ال راساااااااات العليا:  راساااااااة  ،2015: ، م م   ب  هللا  ا لبرقسان

ال صاااائ  المورفومترية ل وض وا ي غزة وال صاااا  المائت ل وضاااه األ ل  باسااات  ام نظم 

 .(GISالمعلومات اللةرافية )

 

 مراجع الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: 

 

رام ، التع ا  العام للسكان والمساكن والمنشآت، 2007 :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين. -اهللا 

إحصاءات استعماالت األراضت فت األراضت  ،2009: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين. -رام اهللا ، 2008، الطلسطينية

(. رام 3، كتاب م افظة ال ليل لإل صاه السنوي )2011 :المركزي لإلحصاء الفلسطينيلجهاز ا

 فلسطين. –هللا 

 -رام اهللا ، 2011اليوم العالمت للسكان ، 2011/7/11 :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين.

االحصائت  ،كتاب محافظات وسط الضطة الةربية ،2011 :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين. -رام اهللا ، 2012، أيار/مايو، 2011، السنوي

االحصائت ، الضطة الةربيةل كتاب محافظات شما، 2011:الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين. -رام اهللا ، 2012ل، نيسان/ابري، 2011، السنوي



 
 

 
120 

 

االحصائت  ،كتاب محافظات جنوب الضطة الةربية، 2011 :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين. -رام اهللا ، 2012، تموز/يوليو، 2011، السنوي

 بيان ا صائت بمناسبة يوم االرض. ،30/3/2012 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني:

، المستعمرات االسرائيلية فت االراضت                  2012 :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين. –، رام هللا 2011الطلسطينية: التقرير اال صائت السنوي، 

المستعمرات اإلسرائيلية فت األراضت الطلسطينية  ،2012: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين. –، رام هللا 2012، اب/اغسطس، 2011التقرير اإل صائت السنوي 

  .بيان ص طت بمناسبة يوم السكان العالمت، 11/7/2013 :مركز االحصاء الفلسطيني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
121 

 

 :األجنبية المراجع

  

Roger Bivand: 2013, Geographically Weighted Regerssion.  

 

Martin charlton, A.stewart Fotheringham: 2005, Chris Brunson. 

Geographically Weighted Regerssion, National Lentre for 

Geocomputation, National University for Ireland 

Maynooth(IRELAND) , University of Leicester, Department of 

Geography (UK). 

 

Marshall, Ellen: 2016, University of Sheffield. Gilchrist, Mollie and 

Samuels, Peter. Birmingham City University. Community project, 

encouraging academics to share statistics support resources.  

    

Martin charlton, A.stewart Fotheringham: 2009, Geographically 

Weighted Regerssion, White Paper, National Lentre for 

Geocomputation, National University for Ireland Maynooth, March. 

 

Melvin Alexander: 2012, Decision-Making using the Analytic 

Hierarchy Process (AHP) and SAS/IML, Social Security 

Administration, Baltimore, MD, Paper SD-04, SESUG 2012. 

 

 

 

 



 
 

 
122 

 

 :من محرك البحث العالمي )االنترنت( مراجع

www.pcbs.gov.ps ،20/4/2012. 

 

www.pbarrett.net: Euclidean Distance, (raw, normalized, and 
double-scaled coefficients),pbarrett.net, Advanced projects R&D, 
September, 2005.  

 

edndoc.esri.com: 24/11/2016. 

 

webhelp.esri.com: Interpreting GWR results, , 2009, 5/11/2015. 

 

site.iugaza.edu.ps: 25/5/2016.  

 

www.wafainfo.ps: 5/11/2014. 

 

www.palestine‐studies.org: 9/8/2015. 

 

www.wafainfo.ps  .المشاريق االستيطانية ,5/11/2014  :

 

 

 مراجع الخرائط:

 .2012، لأبريفت الضطة الةربية، وزارة ال ولة،  االستيطانية ريطة تصنيز المواقق 

 س )اريج(، الق – ريطة، الوضق الليوسياست فت األراضت الطلسطينية، معا  األب ا  التطبيقية 

 .2010مركز أب ا  األراضت، 

 

 

http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_search_ar.aspx?q=%D9%85%D8%25B%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://edndoc.esri.com/
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Interpreting_GWR_results
http://site.iugaza.edu.ps/kabudaher
http://www.wafainfo.ps:%205/11/2014
http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx


 
 

 
123 

 

 المالحق: 

  رائط منطقة ال راسة. (.1الملحق رقم )

 

 لمنطقة ال راسة. ت( نموذج االرتطاع الطوبوغراف7 ارطة رقم )
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 (  رلة االن  ار.2 ارطة رقم )
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 ( اتلا  االن  ار.3 ارطة رقم )
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 .priority calculator(AHP)   ساب األولويةاستمارة ت  ي  االوزان  :(2الملحق رقم )

 

BPMSG AHP priority calculator 

Criteria 

Input number and names (2 - 15) 
5 Go

  OK 

Pairwise Comparison AHP priorities 

10 pairwise comparisons. Please do the pairwise comparison of all criteria. When 
completed, click Calculate Result to get the priorities. 

 

Which criterion with respect to AHP priorities is more important, and 
how much more on a scale 1 to 9? 

A - Importance - or B? Equal How much more? 

1 Colony 
or Built up 

Palestine 1 

2 3 4 5 6 7

8 9 

2 Colony or Elevation 
1 

2 3 4 5 6 7

8 9 

3 Colony or Check poinet 
1 

2 3 4 5 6 7

8 9 

4 Colony or Land State 
1 

2 3 4 5 6 7

8 9 

 

5 Built up 

Palestine 
or Elevation 

1 

2 3 4 5 6 7

8 9 
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6 Built up 

Palestine 
or Check poinet 

1 

2 3 4 5 6 7

8 9 

7 Built up 

Palestine 
or Land State 

1 

2 3 4 5 6 7

8 9 

 

8 Elevation or Check poinet 
1 

2 3 4 5 6 7

8 9 

9 Elevation or Land State 
1 

2 3 4 5 6 7

8 9 

 

10 Check poinet or Land State 
1 

2 3 4 5 6 7

8 9 

 

CR = 0% Please start pairwise comparison 

Calculate Result
 AHP   Balanced scale  

AHP Scale: 1- Equal Importance, 3- Moderate importance, 5- Strong 
importance, 7- Very strong importance, 9- Extreme importance 

(2,4,6,8 values in-between). 

 

BPMSG AHP priority calculator 

Criteria 

Input number and names (2 - 15) 
5 Go

  OK 

Pairwise Comparison AHP priorities 

10 pairwise comparisons. Please do the pairwise comparison of all criteria. When 
completed, click Calculate Result to get the priorities. 
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To improve consistency, slightly adjust highlighted judgments by plus or minus 
one or two points in the scale. 

Which criterion with respect to AHP priorities is more important, and 
how much more on a scale 1 to 9? 

A - Importance - or B? Equal How much more? 

1 Colony 
or Built up 

Palestine 1 

2 3 4 5 6 7

8 9 

2 Colony or Elevation 
1 

2 3 4 5 6 7

8 9 

3 Colony 
or Check 

poinet 1 

2 3 4 5 6 7

8 9 

4 Colony or Land State 
1 

2 3 4 5 6 7

8 9 

 

5 Built up 

Palestine 
or Elevation 

1 

2 3 4 5 6 7

8 9 

6 Built up 

Palestine 

or Check 

poinet 1 

2 3 4 5 6 7

8 9 

7 Built up 

Palestine 
or Land State 

1 

2 3 4 5 6 7

8 9 

 

8 Elevation 
or Check 

poinet 1 

2 3 4 5 6 7

8 9 

9 Elevation or Land State 
1 

2 3 4 5 6 7

8 9 
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10 Check poinet or Land State 
1 

2 3 4 5 6 7

8 9 

 

CR = 33.7% Adjust highlighted judgments to improve consistency 

Calculate Result
 

AHP   Balanced 

scale 
Dow nload_(.csv)

  dec. comma 

AHP Scale: 1- Equal Importance, 3- Moderate importance, 5- Strong 
importance, 7- Very strong importance, 9- Extreme importance 
(2,4,6,8 values in-between). 

Priorities 

These are the resulting weights for the criteria based on your pairwise 
comparisons 

Category Priority Rank 

1 Colony 11.4% 3 

2 Built up Palestine 2.3% 5 

3 Elevation 24.7% 2 

4 Check poinet 4.3% 4 

5 Land State 57.4% 1 

Decision Matrix 

Number of comparisons = 10 
Consistency Ratio CR = 33.7% 

The resulting weights are based on the principal 
eigenvector of the decision matrix 
 

 
 
 

 
Principal eigen value = 6.514 
Eigenvector solution: 11 iterations, delta = 6.7E-9  

       

 

 1 2 3 4 5 

1 1 8.00 0.14 8.00 0.12 

2 0.12 1 0.12 0.20 0.12 

3 7.00 8.00 1 7.00 0.14 

4 0.12 5.00 0.14 1 0.12 

5 8.00 8.00 7.00 8.00 1 
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 نتائج الت ليل العاملت. (:3الملحق رقم )

 

 ( اإل صاهات الوصطية للعينات.1ل ول رقم)

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation Analysis N 

Road 1.65 .910 411 

out_pot 1.75 1.376 411 

Elevation 6.19 2.460 411 

Drobless 3.18 2.157 411 

Land state 1.50 1.087 411 

Checkpoint 7.00 1.908 411 

Built_up_Palestin 7.74 1.224 411 

Slop 7.84 1.080 411 

Aspect 4.69 2.503 411 

Alon 6.54 2.540 411 

Wall 7.19 2.048 411 

Wells 7.03 2.101 411 

agricultural 1.78 2.086 411 

Colony 1.23 .676 411 

  (. SPSSبرنامج )المص ر  مل البا   باال تما   ل  

 

 

 (.  KMOواولكن )مير  ر( ا تبار كايز2ل ول )

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .472 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1181.394 

df 91 

Sig. .000 

  (. SPSSالمص ر:  مل البا  . باال تما   ل  برنامج )        
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 ( التباين الكلت المطسر.3ل ول )

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

dimension0 

1 2.347 16.766 16.766 2.347 16.766 16.766 2.133 15.234 15.234 

2 1.825 13.036 29.802 1.825 13.036 29.802 1.731 12.363 27.597 

3 1.542 11.016 40.818 1.542 11.016 40.818 1.707 12.190 39.787 

4 1.383 9.877 50.695 1.383 9.877 50.695 1.374 9.811 49.599 

5 1.157 8.262 58.957 1.157 8.262 58.957 1.310 9.359 58.957 

6 1.067 7.620 66.577       

7 .948 6.770 73.347       

8 .823 5.878 79.226       

9 .756 5.398 84.624       

10 .751 5.363 89.986       

11 .510 3.639 93.626       

12 .413 2.950 96.576       

13 .318 2.270 98.846       

14 .162 1.154 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 . (. SPSSباال تما   ل  برنامج ) المص ر:  مل البا  
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 (، م تويات المصطوفة.4ل ول رقم )

Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 4 5 

Road .071 .133 .388 .204 .159 

out_pot -.268- .144 -.050- .648 .443 

Elevation .707 .281 .378 -.232- -.073- 

Drobless -.174- -.713- .427 .238 .154 

Land state .040 .491 .373 .309 .428 

Checkpoint .366 .451 -.195- .160 -.253- 

Built_up_Palestin .719 .190 .134 .219 -.035- 

Slop -.164- -.035- .205 .499 -.570- 

Aspect .326 -.092- -.249- -.250- .561 

Alon -.515- .445 .264 -.286- -.013- 

Wall .731 -.137- -.247- .224 .015 

Wells -.379- .589 -.532- .040 .040 

Agricultural -.059- .212 -.041- .335 -.126- 

Colony -.080- .318 .591 -.292- -.004- 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

  (. SPSSالمص ر:  مل البا   باال تما   ل  برنامج )
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 .(، مقلوب م تويات المصطوفة5ل ول رقم )

Rotated Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 4 5 

Road .210 .142 -.161- .381 .068 

out_pot -.338- -.183- .058 .744 .085 

Elevation .862 .129 .010 -.034- -.139- 

Drobless -.216- -.100- -.847- .125 .110 

Land state .220 .240 .086 .738 -.056- 

Checkpoint .389 -.163- .503 .034 .181 

Built_up_Palestin .707 -.286- .068 .181 .025 

Slop -.003- -.049- -.087- .036 .795 

Aspect .071 -.232- .009 .052 -.702- 

Alon -.185- .731 .197 .073 .048 

Wall .465 -.660- .037 -.011- -.113- 

Wells -.386- .099 .774 .134 -.005- 

Agricultural -.012- -.070- .197 .210 .300 

Colony .282 .666 -.100- .093 .001 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varian with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 11 iterations. 

  (. SPSSالمص ر:  مل البا   باال تما   ل  برنامج )
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 نتائج ا تبار )ت(. (:4الملحق رقم )

 

 ( إ صائيات ا تبار )ت(1ل ول رقم )

Group Statistics 

 Class N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Road_Recla outposts 185 1.71 .891 .066 

colony 226 1.60 .924 .061 

Outposts outposts 185 1.00 .000 .000 

colony 226 2.37 1.615 .107 

Elevation outposts 185 6.81 2.143 .158 

colony 226 5.69 2.591 .172 

droples outposts 185 3.01 2.181 .160 

colony 226 3.32 2.132 .142 

State Land outposts 185 1.47 .927 .068 

colony 226 1.52 1.204 .080 

Checkpoint outposts 185 6.97 1.727 .127 

colony 226 7.03 2.048 .136 

Built-Palestine outposts 185 7.76 1.160 .085 

colony 226 7.73 1.276 .085 

slop outposts 185 7.72 1.126 .083 

colony 226 7.93 1.033 .069 

Aspect outposts 185 4.79 2.709 .199 

colony 226 4.60 2.323 .155 

Alon outposts 185 6.78 2.199 .162 

colony 226 6.34 2.776 .185 

Wall outposts 185 7.09 1.810 .133 

colony 226 7.28 2.225 .148 

Wells outposts 185 6.85 2.233 .164 

colony 226 7.19 1.978 .132 

Agriculture outposts 185 1.99 2.208 .162 

colony 226 1.60 1.967 .131 

Colony outposts 185 1.52 .933 .069 

colony 226 1.00 .000 .000 
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 ( نتائج ا تبار )ت(2ل ول رقم )       

Independent Samples Test 

 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Road_Recla Equal variances 

assumed 

.153 .696 1.179 409 .239 .106 .090 -.071- .284 

Equal variances 

not assumed 
  

1.183 398.145 .237 .106 .090 -.070- .283 

Outposts Equal variances 

assumed 

404.095 .000 -11.516- 409 .000 -1.367- .119 -1.601- -1.134- 

Equal variances 

not assumed 
  

-12.731- 225.000 .000 -1.367- .107 -1.579- -1.156- 

Elevation Equal variances 

assumed 

16.260 .000 4.687 409 .000 1.115 .238 .647 1.583 

Equal variances 

not assumed 
  

4.776 408.952 .000 1.115 .234 .656 1.574 

droples Equal variances 

assumed 

.403 .526 -1.466- 409 .143 -.313- .214 -.733- .107 

Equal variances 

not assumed 
  

-1.463- 389.581 .144 -.313- .214 -.734- .108 

State Land Equal variances 

assumed 

3.376 .067 -.481- 409 .631 -.052- .108 -.264- .160 

Equal variances 

not assumed 
  

-.493- 407.510 .622 -.052- .105 -.259- .155 

Checkpoint Equal variances 

assumed 

11.932 .001 -.283- 409 .777 -.054- .189 -.426- .319 

Equal variances 

not assumed 
  

-.288- 408.629 .774 -.054- .186 -.420- .313 
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Built-

Palestine 

 

Equal variances 

assumed 

1.230 .268 .264 409 .792 .032 .121 -.207- .271 

Equal variances 

not assumed 
  

.267 404.525 .790 .032 .120 -.204- .269 

slop Equal variances 

assumed 

1.240 .266 -2.013- 409 .045 -.215- .107 -.424- -.005- 

Equal variances 

not assumed 
  

-1.996- 378.028 .047 -.215- .108 -.426- -.003- 

Aspect Equal variances 

assumed 

10.932 .001 .794 409 .427 .197 .248 -.291- .685 

Equal variances 

not assumed 
  

.782 364.276 .434 .197 .252 -.298- .693 

Alon Equal variances 

assumed 

26.899 .000 1.782 409 .075 .448 .251 -.046- .941 

Equal variances 

not assumed 
  

1.823 408.570 .069 .448 .245 -.035- .930 

Wall Equal variances 

assumed 

10.203 .002 -.968- 409 .333 -.197- .203 -.596- .203 

Equal variances 

not assumed 
  

-.988- 408.986 .324 -.197- .199 -.588- .195 

Wells Equal variances 

assumed 

3.213 .074 -1.622- 409 .106 -.337- .208 -.746- .071 

Equal variances 

not assumed 
  

-1.603- 371.037 .110 -.337- .210 -.751- .077 

Agriculture Equal variances 

assumed 

12.047 .001 1.927 409 .055 .397 .206 -.008- .802 

Equal variances 

not assumed 
  

1.905 372.233 .058 .397 .208 -.013- .807 

Colony Equal variances 

assumed 

295.608 .000 8.363 409 .000 .519 .062 .397 .641 

Equal variances 

not assumed 
  

7.565 184.000 .000 .519 .069 .384 .654 

 




