
سبب بمشروع التخطيط المقاوم، هي فكرة انبثقت من الواقع الفلسطيني الذي نعايشه يومياً 

ة مناطق )ج( و التي تعاني في المناطق المهمشاالحتالل ومن ذلك التحديات التي نواجهها 

من ظلم يقع على أهاليها بشكل يمس حياتهم اليومية، و ما تعانيه هذه المناطق أيضاً من 

أخرى تقابلهم في سبيل حفاظهم على أراضيهم و التصدي لقوات االحتالل  وجود تحديات

بكل ما يملكونه من حق، حيث تنتشر المستعمرات بشكل أكبر في هذه المناطق كما تعاني 

من آثار الجدار السلبية التي تمس حياتهم اليومية بل وقد تضطرهم للخروج من بيوتهم و 

كتمل فيها بناء الجدار و أصبح يهدد حياتهم التي التخلي عنها في بعض المناطق التي ا

 يعيشونها بخوف أصالً .

يهدف المشروع لدراسة منطقة الريف الغربي في بيت لحم بسبب خصوصية وضعها 

وأهمية هذه المنطقة على مستوى المحافظة من الناحية الزراعية و على  الجيوسياسي،

ة للجانب اآلخر فهو ينظر لهذه المنطقة المستوى الوطني من الناحية السياحية، و بالنسب

على انها جزء من " دولة اسرائيل" المزعومة من خالل ما يعرف بمخطط القدس الكبرى 

الذي يهدف لضم منطقة غالف القدس و التي تتضمن منطقة الريف الغربي إلى داخل الخط 

 األخضر.

بة، وبشكل أساسي يسعى البحث إلى إيجاد حلول لمواجهة األوضاع الجيوسياسية الصع

تركز الفكرة على خلق بيئة جغرافية متواصلة بين التجمعات و خلق تكامل فيما بينها بحيث 

تتقوى ككتلة واحدة كما يهدف لخلق وظائف ثابتة في المنطقة وخلق حركة دائمة في 

 المحيط ، وإنعاش االقتصاد فيها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Counter Planning Project, It is an idea that has emerged from the 

Palestinian case that we experience daily because of the occupation, 

These include the challenges we face in the marginalized areas (C), 

Which suffer from injustice that falls on their people in a way that 

touches their daily lives, These settlements also suffer from other 

challenges facing them in order to preserve their land and to 

confront the occupation forces with all their right. And to confront 

the occupation forces with all their right, as the colonies are spread 

more in these areas and suffer from the negative effects of the wall 

affecting their daily lives and even may be forced to leave their 

homes and abandon them in some areas where the completion of 

the construction of the wall and became a threat to their lives They 

live with fear. 

The project aims to study the western countryside in Bethlehem due 

to the specificity of its geopolitical situation, the importance of this 

area at the governorate from the agricultural point of view and the 

national from  tourism point of view. As for the other side, this area 

is seen as part of the so-called "State of Israel" through the so-called 

Greater Jerusalem Plan, which aims to annex the Jerusalem envelope 

area, which includes the western countryside to the Green Line. 

The aim of the research is to create solutions for the difficult 

geopolitical situation. The main focus of the idea is to create a 

continuous geographical environment between the communities and 

to create a complementarity between them so as to strengthen them 

as one block and to create stable jobs in the region and create a 

permanent movement in the ocean. 


