
 الملخص

, نتيجة االحتالل االسرائيلي  والتخطيطيةتعاني مدننا الفلسطينية من تدهور االوضاع االقتصادية والسياسية 

منذ زمن  لألراضيالذي سيطر على األراضي الفلسطينية وكذلك غياب السلطة التشريعية والتخطيط السليم 

طويل . وقد أدى ذلك الى ظهور العشوائية في التوسع العمراني وسوء استخدام األرض الذي أدى الى خلق 

 شبكة مواصالت سيئة , بالتالي ظهور شكل غير حضري وعشوائي للمدن .

ل من ومن هنا تبرز أهمية الدراسة كونها تبحث عن هذا الموضوع , حيث تقوم بتقييم الوضع الحالي للمدن لك
شبكة المواصالت واستخدامات األراضي والمشاكل التي تعاني منها , ومحاولة وضع حلول ومقترحات تساعد 

 في الربط ما بين استخدام األرض بالشكل األنسب والتخطيط للمواصالت .
 

 تعنى هذه الدراسة بمدينة قلقيلية بشكل خاص _ وهي منطقة الدراسة _ كونها تعاني من مشاكل متنوعة ,
أهمها وجود جدار الفصل العنصري الي يشكل عائقا كبيراً لحركة المواصالت واستخدامات األرض , وازدياد 
أعداد السكان في المدينة أصبح أمراً حرجاً وقضيه مهم إليجاد وتنظيم وتخطيط أماكن لهؤالء السكان , كون 

حركة المواصالت وزيادة الضغط على المدينة محصورة ضمن الجدار الي يمنع التوسع , مما يؤثر سلبا على 
الرئيسية وظهور الحاجة الى حلول لهذه المشكلة . هذا أدى الى وجود بؤر جديدة بحاجة الى  الشوارع

 وشوارعخدامات ومرافق عامة في مناطق على أطراف المدينة ,األمر الذي أدى الي ظهور الحاجة الي طرق 
لعامة. وبسبب غياب التشريعات والسلطات لتنظيم استخدام لربطها بمركز المدينة وتوصيلها بالخدمات ا

 .االراضي والتداخل بينها استخداماتاالرض ظهرت العشوائية في توزيع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 

 

Our Palestinian cities suffer from the deterioration of the economic, political and 

planning conditions, as a result of the Israeli occupation that has taken control of 

the Palestinian territories as well as the absence of the legislative authority and 

the proper planning of land for a long time. This has led to the emergence of 

random urbanization and land misuse, which has created a poor transportation 

network, thus creating a non-urban and informal form of cities. 

The study highlights the current situation of the cities of the transport network, 

land use and problems, and attempts to develop solutions and proposals that 

help to link the use of land to the most appropriate form and planning for 

transportation. 

 

This study is especially concerned with Qalqilya, the study area, which suffers 

from a variety of problems. The most important of these is the presence of the 

Apartheid Wall, which constitutes a major obstacle to transportation and land 

use, and the increase in population in the city is critical. The city is confined 

within the wall to prevent expansion, which negatively affects the movement of 

transport and increase the pressure on the main streets and the emergence of the 

need for solutions to this problem. This has led to the presence of new areas in 

need of services and public facilities in the areas on the outskirts of the city, 

which led to the need for roads and streets to connect the city center and delivery 

of public services. Due to the absence of legislations and authorities to regulate 

the use of the land, random distribution of land uses and overlapping between 

them emerged. 


