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الملخص

التخطيط اإلقليمي لمحافظة قلقيلية 

براء محمد صبري : إعداد 

جميعستوى معلىلهاالحاليالوضعوتشخيصقلقيليةمحافظةدراسةالىالدراسةهذهتهدف

لخروجلالمحافظةفيوالتحدياتوالمشاكلوالفرصاإلمكاناتومعرفةالتنمويةالقطاعات

بوضعوذلكمتكاملبشكلتطويرهافيوتسهمبالمحافظةتنهضعمرانيتخطيطبسياسات

.للمحافظةإقليميعمرانيمخطط

والتحليلالتشخيصعلىالقائمالسليمالتخطيطمنهجواتباع،الوصفيالتحليليالمنهجاتباعتم

.المقترحةالتنمويةللتوجهاتوصوالالقائمللوضعالسليم

:أهمهاالدراسةهذهمننتائجعدةالىالوصولتم

المحافظةفيالمتاحةالمواردواستغاللمتكاملخدماتياقتصاديزراعيإقليمالىالوصول•

.المنشودةالغايةالىالوصولفيتسهمالتي

بيناملتكواكثرذاتهاعلىاعتماديةاكثرالمحافظةستكون المخططهذهتطبيقبعد•

النواحيجميعمنمتكاملةمحافظةوتشكيلالعمرانيةتجمعاتها



Abstract
Regional planning | Qalqilyah Governorate 

Done by : Bara’ Mohamed SABRI
The purpose of this study is to study Qalqiliya Governorate and to
diagnose the current situation at all levels of development and to know the
potential, opportunities, problems and challenges in the governorate to
come up with urban planning policies that promote the governorate and
contribute to its development in an integrated manner.
To achieve the objectives of the study, the descriptive method of analysis
are followed , based on the research and studies of the governorate and
regional planning, through a proper planning methodology based on
diagnosis and analysis of the status to reach the appropriate directions and
development possibilities.

Several results were obtained from this study, the most important 
of which are:
• Access to a fully integrated agricultural and economic

agricultural territory and the exploitation of resources available
in the governorate that contribute to reaching the desired end .

• After implementing this plan, the governorate will be more
self-reliant and more integration between its urban
communities and the formation of an integrated governorate in
all respects
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 الفصل األول : مقدمة البحث

 المقدمة 1.1

التخطیط هو أسلوب و منهج  یهدف الى حصر ودراسة �افة اإلمكانیات والموارد المتوفرة 

 زمنیة .وتحدید �یفیة استغاللها لتحقیق األهداف المرجوة خالل فترة 

 اإلقلیم هو عبارة عن رقعة من األرض تتسم �خصائص معینة تمیزها عما �جاورها . 

و�دمج المفهومین �مكننا القول ان التخطیط اإلقلیمي هو دراسة الموارد الطبیعیة والبشر�ة 

سواء المستغلة او الغیر مستغلة منها في رقعة محددة من األرض (اإلقلیم ) لمعرفة 

امكانیاتها ومواردها واستغاللها خالل فترة زمنیة محددة ولتحقیق اهداف محددة والتي من 

 هذه الرقعة من األرض و�نعاشها . شأنها النهوض ب

و�ذلك، التخطیط اإلقلیمي هو علم وفن وحر�ة سیاسیة، فهو علم ألنه یبحث في حقائق 

االشاء �إجراء البحوث العلمیة والدراسات المیدانیة المختلفة، وهو فن ألنه یرت و�نظم 

ي السلطات استعماالت األرض داخل اإلقلیم، وهو حر�ة سیاسیة لكون السلطات العامة ف

 العامة في الدولة الي تصدر قرارها بتنفیذ بنود المخطط اإلقلیمي.

یهدف التخطیط اإلقلیمي وهو المستوى الثاني من مستو�ات التخطیط �عد التخطیط 

الوطني إلى خلق نوع من التوازن بین األقالیم ظاهرة االختالل اإلقلیمي، و�كون ذلك عن 

طر�ق تضییق الفجوات بین المناطق المختلفة. وما التوصل إلى حالة التوازن المثلى في 

البعض عملیة صعبة �حك الدینامیكیة الممیزة للبیئات عالقات المناطق مع �عضها 

البشر�ة، فإن أقصى ما �طمح إلیه المخططون هو العمل المستمر على تخفیف الهوة بین 

 )  2010المناطقة الهامشیة والمناطق المتطورة. (�خاري ، 
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 التخطیط اإلقلیمي في فلسطـــین: 1.2

�ن حسب الهدف من الدراسة والمشاكل �قسم التخطیط اإلقلیمي في فلسطین الى مستو 

 ) .  2002التي تعاني منها منطقة الدراسة ، وهي �ما یلي : ( حمدان ، 

 التخطیط اإلقلیمي بین األقالیم : 

یهتم هذا النوع من التخطیط بدراسة االختالات االقتصاد�ة واالجتماعیة بین األقالیم ، 

وراس المال بین األقالیم من اجل تحدید ومحاولة التغلب علیها ، ودراسة حر�ات السكان 

اثارها ، و�ذلك دراسة أسباب الفقر والبطالة لكي نستطیع التخلص منها ، �ل ذلك یهدف 

 على تحقیق العدالة االجتماعیة . 

 التخطیط اإلقلیمي داخل اإلقلیم الواحد : 

لیم من خالل یهدف هذا النوع الى خلق عالقة منتظمة ما بین السكان والموارد داخل اإلق

دراسة الموارد ، والخدمات األساسیة والبنیة التحتیة ، وحر�ة السكان ورؤوس االمول داخل 

اإلقلیم الواحد . ومع تزاد المشاكل التخطیطیة المتعلقة �االقالیم فان ذلك یتطلب تقسیم 

لیم اإلقلیم الى أجزاء هي جزء من اإلقلیم ، وجزء اصغر من اإلقلیم وذلك لحل مشاكل اإلق

 ) . 1994�سهولة وتوضیح معالم اإلقلیم �شكل منفصل . ( حیدر ، 

اما �النسبة لمستو�ات التخطیط اإلقلیم في الضفة الغر�یة فقد قسمت على أساس عدد 

 Mopicالسكان والمؤسسات والخدمات المتوفرة الى ثالث مستو�ات هي �االتي : ( 

,1998( 

مة �الجامعات والمستشفات والفنادق المراكز اإلقلیمیة : توفر فیها خدمات ها -1

واإلدارات الحكومیة المحلیة وتشمل هذه نابلس والخلل والقدس الشرقة ورام هللا 

 والبیرة و�یت لحم . 
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أجزاء من مراكز إقلیمیة ( مراكز المناطق ) : �شمل هذا المستوى مدن قلقیلیة ،  -2

الخدمات التي تتوفر  طولكرم ، جنین ، ار�حا ، بیت لحم ، رام هللا والبیرة واهم

فیها هي التعلیم العالي والعیادات الطبیة واإلدارات المحلیة والخدمات البنكیة 

 وغیرها .

المراكز المحلیة : و�توفر فیها مجموعة من الخدمات �العیادات والخدمات الدینیة  -3

والمدارس األساسیة والثانو�ة وخدمات أخرى مختلفة ، و�ضم هذا المستوى العدید 

لدات الضفة الغر�یة �بیرة الحجم نوعا ما �قباطة ، �عبد ، طو�اس ، الجفتلك من ب

، �اقة الشرقیة ، سلفیت ، عزون ، الجفتلك ، بیرز�ت وغیرها ولكن في ضوء 

توفیر الحد األدنى من مستوى الخدمات العامة قسم هذا المستوى الى قسمین : 

 المر�ز المحلي ومر�ز المجاورة السكنیة 

 البحث : مشكلة 3.1

 الدراسة :   منطقة3.1.1

تقع منطقة الدراسة  ( محافظة قلقیلیة )  عند نقطة التقاء السفوح الغر�یة لسلسلة جبال 

نابلس والطرف الشرقي للساحل الفلسطیني، في نقطة متوسـطة بین التجمعات السكانیة 

من فلسطین  والحضار�ة الممتدة على طول الساحل الفلسطیني، وتقع في المنطقة الوسطى

التار�خیة، بینما تقع في الجزء الشمالي الغر�ي من الضفة الغر�یة، تبعد عن ساحل البحر 

م؛ وتبعد عن مدینة نابلس 70و 60�ـم وعلـى ارتفاع یتراوح بین  14األبیض المتوسـط 

 �م. 75�م، وعن القدس حوالي  33حوالي 

(َفالمیة، َ�ْفر َقدوم، ِجیت، �اَقْة الحَطب، : تجمعًا سكانًیا وهي 34تضم محافظة قلقیلیة 

حجة، جیوس، خرِ�ة صـیر، عـرب الرماضـین الَشمالي، َفرعتا، ِإماتین، الُفْندق، َقْلقیْلیة، 

الَنِبي إلیاس، َ�ْفر القف، عرب أبو َفردة، عز�ة الَطِبیب، ِجیْنصاُفوط، عـزون،عرب 
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الرماضین الجُنو�ي، عسَلة، عرب الخوله، وادي الرَشا، حبَلة، راس الطیرة، راس عطیة، 

الضبعة، َ�ْفـر ُثْلـث، عز�ة جْلعود، المدور، عز�ة سْلمان، عزِ�ة األْشَقر، ِبیت َأمین، سّنیر�ا، 

(الجهاز المر�زي لإلحصاء الفلسطیني، �تاب محافظة قلقیلیة اإلحصائي  عزون عْتمة).

 . )2011، 3وي السن

 

 

 

 

 

 

 

تعتبر محافظة قلقیلیة نقطة التقاء مع الخط األخضر والداخل المحتل حیث ان جدار 

الفصل العنصري �حد مدینة قلقیلیة وجزء من قراها و�ذلك المستوطنات بین التجمعات 

السكنیة على مستوى اإلقلیم ما  �جعل نسبة �بیرة من أراضیها ضمن التصنیف السیاسي 

مراني على مستوى المدینة والقرى و �خلق الفجوات ما ( ج ) وذلك �حد من التطور الع

بینها و�منع تكامل اإلقلیم عمرانیا و�فصل التجمعات السكانیة عن �عضها البعض �ما 

تعاني منطقة البحث من مشاكل عدة على مستوى التجمعات السكانیة مثل التطور 

مستوى جمیع  العمراني العشوائي و مشاكل في الخدمات وضعف البنى التحتیة  على

 القطاعات �اإلضافة الى مشاكل في ملكیات األراضي . 

 لمحافظة قلقیلیة ) ةإقلیم قلقیلیة ( الخطة التنمویة واالستراتیجی 1صورة 
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 –والتي تفتقر لها  –و�غیرها من محافظات فلسطین فان قلقیلیة �حاجة الى خطة إقلیمیة 

من اجل تنظیم المحافظة بتجمعاتها السكانیة واستغالل مواردها وتوجیهها لتحقیق اهداف 

الفلسطیني وتنعشها �محافظة مهمة �ونها اقرب تطو�ر�ة تز�د من امكانیتها في الوسط 

الى األراضي المحتلة و�ون أراضیها معرضة لالستیالء من قبل االحتالل الذي �حد من 

 تطورها وتوسعها . 

 أهمیة ومبررات البحث : 4.1

تفتقر محافظة قلقیلیة الى وجود خطة إقلیمیة والتي تعتبر مهمة ألي إقلیم لتطو�ره ووضع 

له ، في ظل وجود عدة مشاكل على مستوى المحافظة والتي تحتاج الى  مستقبل افضل

خطة إقلیمیة یتم فیها وضع الخطى نحو الطر�ق السلیم للنهوض �المحافظة على المستوى 

المحلي والوطني ، �ذلك فان المحافظة تعتبر منطقة مهمة وحساسة �حاجة الى عنا�ة 

أراضي الداخل المحتلة ، و�الحظ ان على �افة المستو�ات �ونها منطقة حدود�ة مع 

محافظة قلقیلیة هي منطقة ضعیفة الى حد ما على مستوى العدید من القطاعات أهمها 

القطاع االقتصادي ومقارنة �محافظات الضفة الغر�یة األخرى سواء في شمال الضفة 

ا على الغر�یة او في الضفة الغر�یة �كل ،و�مكننا القول انه یوجد خطط استراتیجیة ر�م

مستوى المدینة او القرى و�ذلك یوجد مخططات هیكلیة ولكن في هذا البحث سینظر الى 

المحافظة �شكل شمولي اكثر لوضع خطة على مستوى اإلقلیم والتعامل مع التجمعات 

في المحافظة �كیان واحد وهناك العدید من الدراسات و  الخطط اإلنمائیة والتطو�ر�ة 

ها وال یزال یتم اعدادها و�عتبر هذا البحث جزء مهم للمحافظة للمحافظة والتي تم اعداد

 �التوازي مع هذه الدراسات . 
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 أهداف البحث: 5.1

�شكل عام یهدف هذا البحث الى دراسة محافظة قلقیلیة وتجمعاتها على مستوى عدة 

قطاعات و��جاد نقاط القوة والضعف والمشكالت في المحافظة والعمل على استغالل 

رد واإلمكانات المتاحة وتوجیهها نحو تحسین المحافظة وتطو�رها في جمیع المجاالت الموا

 . 

 و�شكل خاص فان الدراسة تهدف الى ما یلي : 

العمل على تخطیط واستغالل أراضي المحافظة على احسن وجه �ما �خدم  -1

 الطرف الفلسطیني و�حمیها من االحتالل . 

االرتقاء �محافظة قلقیلیة بین محافظة الضفة الغر�یة من جمیع النواحي  -2

 االقتصاد�ة واالجتماعیة والعمرانیة والخدماتیة والسیاحیة . 

إ�جاد خطة تشمل التجمعات السكانیة في محافظة قلقیلیة وتنظر الیها �كیان  -3

قة واحد متكامل ومترا�ط وجعلها مجتمعات تكمل �عضها البعض و��جاد العال

 فیما بینها وتحقیق التنمیة المستدامة . 

وضع الخطة اإلقلیمیة األولى لمحافظة قلقیلیة والتي تعتبر خطوة أولى نحو  -4

 االمام على مستوى التخطیط اإلقلیمي في المحافظة وفي فلسطین .

إ�جاد مرجع للبلد�ات والمجالس المحلیة في محافظة قلقیلیة یهتم بتطو�ر  -5

 ا المحلیة .المحافظة ومجتمعاته
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 خطة ومنهجیة البحث 6.1

 ارتكزت خطة البحث على األطر التالیة �شكل أساسي : 

اإلطار النظري: وشمل هذا اإلطار اإلطالع علـى المصـادر، المراجـع،  -1

الدراسـات واأل�حاث وما تحوي من نظر�ات ومفاهیم تتعلق �التخطیط اإلقلیمي 

. 

المیدانیة وجمع المعلومات المیدانیة إطار جمع المعلومـات: وشمل الدراسة  -2

للوضع القائم في منطقة الدراسة في عدة جوانب: التخطیطیة، الجغرافیة، 

االقتصاد�ة، االجتماعیة وغیرها وتم التعرف في هذا اإلطار على إمكانیات 

 اإلقلیم وتحدید مشاكله وتحد�اته.

ل المعلومـات اإلطار التحلیلي والتقییمي واالستنتاجي: من خالله تم تحلی -3

والمعطیـات التي تم الحصول علیها في اإلطار�ن المذ�ور�ن أعاله ومن ثم تم 

تقییمهـا والـتمكن مـن وضع التصورات للتخطیط اإلقلیمي والتنموي وقطب 

 الجذب والرؤ�ا المستقبلیة لإلقلیم.

 منهجیة البحث المتبعة في البحث ارتكزت على ما یلي : 

تم فیه استعراض نظر�ات و حاالت ذات عالقة �التخطیط  المنهج التار�خي :  – 1

 المكاني والتخطیط اإلقلیمي و�ذلك النظر في تار�خ التخطیط اإلقلیمي . 

المنهج الوصفي : لدراسة المعلومات التي تم جمعها عن منطقة الدراسة بهدف  -2

 تحدید المشاكل والمعوقات . 

تائج تحلیل المؤشرات وتحدید اتجاهات المنهج التحلیلي : تحلیل المشاكل والن – 3

 التطور الممكنة . 
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 مصادر المعلومات 7.1

المصادر المكتبیة : الكتب ، المراجع ، الدور�ات ، البحوث الطالبیة ، الرسائل  -1

الجامعیة في مواضیع ذات عالقة في التخطیط المكاني واإلقلیمي والتفاعل 

 المكاني والتخطیط الر�في . 

: التقار�ر والدراسات الصادرة عن المؤسسات الحكومیة مثل  المصادر الرسمیة -2

وزارة الحكم المحلي ووزارة التخطیط و الموصالت واالشغال والزراعة والصناعة 

والبیئة ، جهاز اإلحصاء المر�زي الفلسطیني وحكم محلي محافظة قلقیلیة 

 . ومحافظة قلقیلیة و�لد�ة قلقیلیة  والمجالس المحلیة في قرى قلقیلیة

المصادر شبه الرسمیة : الدراسات واأل�حاث الصادرة عن مؤسسات خاصة  -3

واهلیة مثل المنظمات االهلیة والجامعات الفلسطینیة ومراكز البحوث 

 والجمعیات . 

مصادر شخصیة : وتشمل الدراسات المیدانیة �ما فیها المسح المیداني  -4

 ك المالحظة .واالستطالعات واالستبیانات �أنواعها  والمقابالت و�ذل
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 الفصل الثاني : اإلطار النظري للدراسة

 التخطیط اإلقلیمي  2.1

 التخطیط  2.2.1

 والموارد�عرف التخطیط �مفهوم على انه أسلوب او منهج یهدف الى حصر ودراسة �افة اإلمكانیات 

ت المتوفرة في اإلقلیم او الدولة او أي موقع اخر على �افة المستو�ات ابتداء من المدینة او المؤسسا

واإلمكانیات لتحقیق األهداف رد الموا ه، وتحدید �یفیة استغالل هذ أو القر�ة أو اإلقلیم أو الدولة

یط عملیة مستمرة ال ترتبط أن التخط و�ن �انت النظر�ة الحدیثة ترى المرجوة خالل فترة زمنیة معینة، 

 )   1984. ( الزو�ة ، التخطیط اإلقلیمي وا�عاده الجغرافیة ،  �فترة زمنیة محددة

  أنواع التخطیط 2.2.2

 .بعض أنواع التخطیط �شكل عام ضمن نواحي معینة سیتم التطرق ل

(  Planning Based On General Levels أوال : التخطیط من حیث المستو�ات العامة 

 ) . 26، ص  2006حافظ ، 

 World Planningالتخطیط العالمي      -1

و�تمثل هذا النوع من التخطیط عند وضع خطط تشمل العالم �أسره ، مثل التخطیط لمكافحة التصحر 

، والتخطیط لمواجهة ظاهرة االحتباس الحراري ، وأ�ضا خطط منظمة الصحة العالمیة لمكافحة �عض 

 عالمیا أو خطط مكافحة األمیة و�قرار حق التعلیم للجمیع .األمراض واألو�ئة 

 International Planningالتخطیط الدولي      -2

وهو التخطیط الذي �قتصر على مجموعة محددة من الدول ترتبط فیما بینها �مصالح سیاسیة أو 

األورو�یة المشتر�ة وأو�ك اقتصاد�ة أو جغرافیة أو ثقافیة ، مثل تخطیط المنظمات الدولیة �السوق 

 ودول التعاون الخلیجي وغیرها .

 National Planningالتخطیط القومي -3
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و�هدف هذا النوع من التخطیط إلى رسم الخطط المستقبلیة التي تحدد سیاسة الدولة في العدید من 

نوع القطاع مناحي الحیاة الیومیة ، وقد تكون هذه الخطط خماسیة أو سباعیة أو أكثر من ذلك حسب 

 الذي تم التخطیط من اجله ، و�شارك في وضع هذه الخطط مختلف أجهزة التخطیط القومي في الدولة 

 Regional Planningالتخطیط اإلقلیمي  -4

یهتم هذا النوع من التخطیط بوضع خطط خاصة للمناطق المختلفة والتقسیمات اإلدار�ة في الدولة ( 

 م ) .المحافظات ، الوال�ات ، األقالی

 Local Planningالتخطیط المحلي  -5

یر�ز على تحقیق أهداف مشروعات محددة على مستوى المجتمعات المحلیة والوحدات اإلنتاجیة ، 

والهدف منه تطو�ر هذه القطاعات من خالل االستخدام األمثل للموارد لتلبیة االحتیاجات المحلیة 

 بناءا على ما یتوفر فیها من إمكانیات .

 Sectional Planningخطیط القطاعي الت -6

یهتم هذا النوع  من التخطیط بتكامل عناصر التنمیة في قطاع واحد محدد من القطاعات االقتصاد�ة 

أو االجتماعیة �مجال التعلیم مثال ,أو مجال الزراعة , �حیث یتم التخطیط الخاص �كل قطاع وذلك 

إمكانیات على أن �كون ذلك �له في أطار  في ضوء أهدافه ومؤشراته وعوا ملة وما هو متاح من

 غا�ات  وأهداف المجتمع و ما هو متوفر له من إمكانیات .

إعدادي  –وذلك مثل قطاع التعلیم حیث �شمل التخطیط جمیع المراحل و المستو�ات التعلیمیة (ابتدائي 

صاد�ة و اجتماعیة وهو القطاع الذي �مثل العامود الفقري ألي تنمیة اقت عالي وجامعي ) –ثانوي  –

 .في الدولة ,�اعتبار أن راس المال البشري أهم من أي ثروة أخرى في المجتمع 

 Corporate Planningالتخطیط المؤسسي -7

و�شمل التخطیط المؤسسي ، التخطیط الخاص بنشاط مشروع في أي منظمة أو مؤسسة تر�و�ة أو 

ة الخاصة �كل مرحلة من مراحل التنفیذ حتى غیرها ، حیث یتم تحدید جداول العمل والبرامج الزمنی

 .موعد االنتهاء منه 
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 ً  اجل من التخطیط ویشمل : Goals On Based Planning األھداف حیث من التخطیط : ثانیا
  المشكالت لحل التخطیط ، افضل أداء اجل من التخطیط ، التطویر

  : Time on Based Planning الزمنیة الفترة حیث من التخطیط : ثالثاً 

 ) 200، ص  2006( األغبري ، :  ویقسم إلى ثالثة أقسام رئیسة ھي

 Planning Rang Short المدى قصیر التخطیط-1

 من النوع هذا و�سمى ، فأقل سنة من تتراوح المدى متوسطة لخطط حقیقیة ترجمة عن عبارة وهو

 �شمل وقد ، تفصیال أكثر التخطیط �كون  حیث ، التكتیكي �التخطیط األحیان �عض في التخطیط

 . الیومیة والفعالیات األنشطة

 Planning Rang Middle المدى متوسط التخطیط-2

 سنوات خمس غالباً  ( سنوات عشر من وأقل سنة من أكثر زمنیة فترة المدى سطمتو  التخطیط یتطلب

 الحال هو ،كما المدى طو�ل للتخطیط تفصیلیة خطط وضع على �شتمل التخطیط من النوع وهذا ، )

 . واالجتماعیة االقتصاد�ة التنمیة لخطط �النسبة

 Planning Rang Long المدى طو�ل التخطیط -3

 في قیمة له أن غیر ، تنفیذا وأصعب تعقیدا أكثر وهو ، سنة وعشر�ن سنوات عشر ینب آماده وتتراوح

 . الطو�ل المدى على األهداف تحقیق

Macro and Micro On Based Planning  والشاملة الجزئیة النظرة حیث من التخطیط : ثالثا
Perspective 

 . ) 32 ص ، 2006 ، حافظ ( : هما نوعین إلى التخطیط من النوع هذا تقسیم �مكن

 Planning Macro المكبر / الشمولي التخطیط -1

 التي الكبرى  األحداث �عد ذلك و�كون  الدولة في القطاعات جمیع و�دارة بتنظیم الشمولي التخطیط یهتم

 . الثانیة العالمیة الحرب �عد ألمانیا في الحال هو �ما الدولة بها تمر قد

 Planning Micro المصغر / الجزئي التخطیط -2
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 المختلفة الدولة قطاعات من قطاع أو محدد جزء أو معین جانب على التخطیط من النوع هذا یر�ز

 . الصحة أو التدر�ب قطاع أو التعلیم �قطاع ،

 مستو�ات التخطیط  2.2.2

 )  2013تنقسم مستو�ات التخطیط الى ثالث مستو�ات رئیسیة وهي : (مدو�ي ، 

القومي ) : یرتكز على أقالیم الدولة ، و�حدد السیاسة العاملة للدولة في التخطیط الوطني (  .1

 �وضح السیاسیة القومیة لتوز�ع المجتمعات العمرانیة والحضر�ة والر�فیة . شتى المجاالت و 

التخطیط اإلقلیمي : یرتكز على جزء من إقلیم الدولة ، و�ضع المخططات الالزمة في ضوئ  .2

راكز العمرانیة على اإلقلیم ورتبتها واعدادها واحجامها وتوز�عها المخطط القومي و�حدد الم

ووظیفتها وعالقتها ببعضها ، و�تعرض �شكل اكثر تفصیًال الى توز�ع المجتمعات العمرانیة 

و�ذلك شبكات النقل المروري اإلقلیمي التي تر�ط التجمعات العمرانیة و�قوم بدراسة المصادر 

 صاد�ة . الطبیعیة واالجتماعیة واالقت

: یرتكز على التجمعات العمرانیة في المدن واالر�اف ، یر�ز  ( عمراني )  التخطیط المحلي .3

وتعبر عن الخصائص العمرانیة واالجتماعیة والسیاسة والحضار�ة على سیر المدینة او القر�ة 

 للوحدات العمرانیة مستقلة عن �عضها و�جزء من اإلقلیم الذي یتبعونه . 

 

 

 

 

 

 العالقة النظر�ة بین مستو�ات التخطیط   2.2.3

تكون العالقة النظر�ة بین مستو�ات التخطیط �ما یلي ، یتم تحدید سیاسة اتجاه خالل الخطة القومیة 

الشاملة وقد یتم احیانًا توجیه هذه السیاسة الى إقلیم معین وعلى مستوى اإلقلیم �كون دور التخطیط 

 تمستویات التخطیط ( إبراھیم ، مستویا  :1وضیحي رسم ت
 )2000التخطیط ومدخل عام لتخطیط المدینة ، 
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اإلقلیمي بناء على عوامل سیاسیة واجتماعیة واقتصاد�ة و�یئیة مؤثرة في المنطقة بتوجیه هذه السیاسة 

ث یتم مناقشة حیثیات المتجهة الى مدینة معینة ، وعلى مستوى المدینة �كون التخطیط العمراني حی

وتفاصیل تطبیق السیاسة و�تم تحدید موقع التطبیق اذا �انت مشروع معین �عد ذلك �أتي دور التخطیط 

( إبراهیم ،  المحلي التفصیلي لكي یتم فیه التخطیط �الموقع مع اخذ جمیع التفاصیل �عین االعتبار .

2000 ( 

 العالقة التطبیقیة بین مستو�ات التخطیط  2.2.4

ان العالقة بین مستو�ات التخطیط هي عالقة هرمیة ولكنها لیست عالقة هرمیة خالصة أي انه یلزم 

أوال عمل تخطیط قومي شامل ، ثم �عد االنتهاء منه یبدا اعداد المخططات اإلقلیمیة ثم یتم على ضوء 

یتم اعداد المخططات اإلقلیمیة اعداد مخططات المدن والقرى ثم على ضوء مخططات المدن والقرى 

.. الخ وهذا مفهوم خاطئ یؤدي الى جمود التخطیط وتوقف العملیة التخطیطیة  ةالمخططات التفصیلی

. ان العالقة الهرمیة بین مستو�ات التخطیط تتخللها عالقة أخرى وهي عالقة العمل على التوازي ، 

لیة �التوازي في ظل أي انه �مكن العمل على التوازي على عمل الخطط القومیة واإلقلیمیة والمح

( إبراهیم ،  العالقة الهرمیة حیث �كون العمل �التنسیق بین المستو�ات المختلفة في شكل متكامل 

2000  ( 

 
 

 

 

 )2000التخطیط ومدخل عام لتخطیط المدینة ،  ت: العالقة النظریة بین مستویات التخطیط ( إبراھیم ، مستویا 2رسم توضیحي 
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 التخطیط االقلیمي  2.3

 اإلقلیم  2.3.1

تعني �لمة اإلقلیم قطعة ممیزة من األرض ، وال تعني شيء اخر غیر ذلك عدا عن إضافة صفة 

أخرى الیها تعطیها مفهومًا خاصًا ، فقد �كون إقلیم مناخي او نباتي او تضار�سي وقد �كون إقلیم 

 طبیعي . 

هناك تحدیدًا اخر لبعض األقالیم تتمثل في الحدود التي خلقها االنسان نفسه ، وهي حدود سیاسیة 

و�دار�ة وقبلیة .. إلخ ، وهي حدود قسم سطع األرض في عالم او في منطقة من المناطق الى دول 

 ووال�ات ومحافظات ومدیر�ات ومراكز ونواحي سواء . 

األرض ومن الضروري ان �كون له حدود ممیزة  ومظاهر  على أي حال ، اإلقلیم �كون قطعة من

خاصة من حیث الموقع او التضار�س او المناخ او النباتات الطبیعیة او الموارد المائیة و�ذلك من 

ناحة السكان سواء عددهم او �ثافتهم او توز�عهم او من ناحیة طبیعتهم وعاداتهم وتقالیدهم ومطالبهم 

اإلقلیمي ،  الصقار ، التخطیطیة ومستو�ات معیشتهم وقوتهم الشرائیة .(ومستو�اتهم الفنیة والعلم

 م ) .1994

 . ) 1984( الزو�ة ، التخطیط اإلقلیمي وا�عاده الجغرافیة ، أنواع األقالیم : 

اإلقلیم الطبیعي : و�عتمد في هذه الحالة على عنصر من عناصر البیئة الطبیعیة ، لذلك قد  -1

ن سلسة جبلیة او نطاق سهلي او إقلیم هضبي او واد نهري او �كون من اإلقلیم عبارة ع

 نطاق مناخي او إقلیم نباتي طبیعي . 

اما على الحدود البشر�ة التي خطها االنسان  لألقالیماإلقلیم البشري : �عتمد في التقسیم البشري  -2

فتهم سواء �انت دولیة او إدار�ة داخلیة او �عتمد على خواص �شر�ة �توز�ع السكان و�ثا

 وحرفهم او مستواهم االقتصادي والمعیشي او مظاهرهم االجتماعیة . 

من التقسیمات الحدیثة التي تم اعتبار �عض المدن فیها ك أقالیم مثل  المترو�ولیتان:اإلقلیم   -3

  نیو�ورك. و�قلیم إقلیم لندن الكبرى  الكبرى،إقلیم القاهرة 
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 العامة.عة من الخصائص في مجمو  التماثلأقالیم �عتمد في تحدیدها على  -4

 خاص.أقالیم �عتمد في تقسیمها على أساس اداري او تنظیمي  -5

 التخطیط اإلقلیمي 2.3.2

محددة من رقعة  في المستغلة غیر أم المستغلة سواء والبشر�ة الطبیعیة الموارد دراسة �أنه �عرف

واستغاللها خالل فترة زمنیة محددة األرض (إقلیم) لمعرفة إمكانیات هذا اإلقلیم وموارده المتاحة، 

التخطیط اإلقلیمي وا�عاده  (الزو�ة، لتحقیق أهداف معینة تهدف أساسا إلى النهوض �اإلقلیم و�نعاشه

  ).1984 الجغرافیة،

 �إجراء األشیاء حقائق في یبحث ألنه علم فهو ، سیاسیة وحر�ة وفن علم هو بذلك اإلقلیمي التخطیط

 داخل األرض استعماالت و�نظم یرتب ألنه فن وهو ، المختلفة المیدانیة اتوالدراس العلمیة البحوث

 قرارها تصدر الي الدولة في العامة السلطات في العامة السلطات لكون  سیاسیة حر�ة هو ، اإلقلیم

 . ) 64 ص ,  ECON 390  اإلقلیمي (االقتصاد . اإلقلیمي المخطط بنود بتنفیذ

 القول �مكن �ثیرة تعر�فات و�وجد النواحي من الكثیر لتشمل اإلقلیمي التخطیط ومفهوم تعار�ف تعددت

 أساسیة جوانب على �شتمل اإلقلیمي التخطیط ان على المخططین او العلماء بین اجماع هناك انا

  : یلي فیما تتمثل

  . معینة جغرافیة منطقة او معین �إقلیم اإلقلیمي التخطیط یرتبط -1

  . تنموي  تخطیطي هو اإلقلیمي التخطیط -2

 اإلقلیمیة الفوارق  حد ، واجتماعیة اقتصاد�ة مشاكل حل مثل ، معینة اهداف لتحقیق �سعى -3

 والموارد �البیئة االهتمام  و الفقر محار�ة ، األساسیة السكان حاجات اشباع ، اإلقلیم داخل

  . والبشر�ة الطبیعیة
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 والنظر�ات النماذج 3

 ة النمو المر�ز نظر� 3.1

م ، على ید العالم بیرجس ، تدور النظر�ة على أساس ان أسعار األرضي وسهولة 1925ظهرت عام 

الوصول الیها تتر�ز في وسط المدینة أي مر�زها ثم تبدأ في االنخفاض عند األطراف ، حیث تأخذ 

رة المحیطة عند نمو من المر�ز الى الدائ الوظائفالمدینة شكل الحلقات او الدوائر �حیث تنتقل 

 )  2001المدینة ، وحدد خمس حلقات مر�ز�ة ، وهي : ( جوابرة ، 

: هو قلب المدینة االقتصادي والقافي واالجتماعي ، وهو  CBDحي االعمال المر�ز�ة  -1

المنطقة التي تتالقى فیها طرق المواصالت ، وهو من اكثر األجزاء التي �مكن الوصول الیها 

 لبنوك والشر�ات والدوائر الحكومیة وغیرها . ، وتشمل المسارح وا

: وتتمثل في االحیاء القد�مة من المدینة وتسود بها  Transition zoneالمنطقة االنتقالیة  -2

 في استعماالت األراضي . فات أحوال سكنیة متدهورة واختال

: و�سكنها عمال الصناعة من   zone of working men’s houseمنطقة سكن العمال  -3

 أصحاب الدخل المحدود . 

: تشمل على اغلب االحیاء السكنیة ألصحاب  Residential zoneمنطقة السكن األفضل  -4

االعمال التجار�ة وذوي المهن و�سكن األغنیاء من هؤالء عادة بیوت مستقلة وتحتوي هذه 

ى مؤسسات تقدم خدمات و�ضائع المنطقة على حدائق عامة ومراكز تجار�ة محلیة تحتوي عل

 للحیاة الیومیة . 

: تقع على األطراف و�سكنها أصحاب الدخل المرتفع  committer’s zoneمنطقة الهامش  -5

 .الذین �قومن برحلة العمل الیومیة 
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 حلقات بیرجس3رسم توضیحي 

 

  

،واختار سهل �فار�ا 1933جاء بهذه النظر�ة الباحث االقتصادي األلماني والتر �ر�ستالر في عام  

في جنوب المانیا �منطقة لبحثه �ان الغرض من البحث هو التوصل إلى قانون �ستطیع بواسطته أن 

ببعضها یؤشر مواقع المدن وتوز�عها وتباعدها وأحجامها وتصنیفها حسب الوظائف وتحدید عالقاتها 

أو �مناطق التأثیر حولها، فضال عن �حث فحوى ماهیة اإلقلیم المرتبط بها وشكله وحجمه . .واعتقد 

 أن هذه النظر�ة ر�ما تستعمل لتوقیع المؤسسات التجار�ة واألسواق الحضر�ة .

 )  2004: ( أبو شهاب ،  التالیةوقد افترض �ر�ستلر في نظر�ته األمور 

 دروساستواء سطح اإلقلیم الم -1

 تتوزع الموارد الطبیعیة �شكل متساو في اإلقلیم .  -2

 تجانس اإلقلیم من الناحیة الطبیعیة ( مناخ ، تر�ة ، غطاء نباتي )  -3

 تتوفر شبكة طرق تخدم جمیع انحاء اإلقلیم  -4

مجال الخدمات التي تقدم من مكانیین مر�ز�ین �منتصف المسافة بینهما ، �ذلك فان  یتحدد -5

 قلیم �قوم �خدمته الى جانب خدمة سكان المر�ز نفسه . أي مكان مر�زي له إ

المر�ز�ة ، والحظ �ر�ستلر أنواع الخدمات  نكان الهدف من النظر�ة هو إ�جاد نموذج لتوز�ع االماك

والنشاطات المقدمة للسكان في إقلیم ما تختلف مستو�اتها ، فهناك هرمین في الخدمات المقدمة تتراوح 
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بین مستوى ادنى یتواجد في جمیع المراكز سواء �انت مدن او بلدات او قرى ، ومستوى مرتفع یتواجد 

 )  2004بو شهاب ، في المدن الرئیسیة او الكبرى . ( أ

 

 
 ) 2006: نظریة كریستلیر / ھیكلیة المراكز ( عناني ، التخطیط لتطویر إقلیم الشعراویة وتنمتھ في شمال طولكرم ،  4رسم توضیحي 

 

 )النمو مراكز نظر�ة( هیرشمان نظر�ة3.2

 والبضائع من ملة المنتقاة ورأس المالأطلق هیرشمان مفهوم االستقطاب على هجرة األیدي العا

ثانوي في الر�ف، فإنه  الهوامش (األر�اف) إلى المر�ز (المدینة) و�االستقطاب أو الجذب لمر�ز نمو

 �حدث انتشار اآلثار االقتصاد�ة والتقنیة الموجبة من المر�ز إلى الهامش.

 في جدیدة مراكز نمو تطو�ر لىع �عمل الهوامش الى المر�ز من التأثیرات انتقال أن هیرشمان قال

 بینهما . الواقعة المنطقة

( عناني ، التخطیط لتطو�ر إقلیم الشعراو�ة وتنمته ،  )النمو أقطاب( االستقطاب ونماذج نظر�ات3.3

 ) 2006في شمال طولكرم ، 

و�شمل والجغرافیة  مفهوم االستقطاب مفهوم واسع وشامل یندرج تحته العدید من النظر�ات االقتصاد�ة

النمو، نقاط النمو، محاور  العدید من المصطلحات والمفاهیم مثل أقطاب النمو، مراكز النمو ، مناطق

للتغیرات االقتصاد�ة واالجتماعیة  النمو، مع أن هذه المفاهیم جمیعها تقوم على فكرة أنها منطلقات

 . الهیكلیة أثناء عملیة النمو
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نظریة اقطاب النمو المراكز ( عناني ، التخطیط لتطویر إقلیم الشعراویة  5رسم توضیحي  
 ) 2006وتنمتھ في شمال طولكرم ، 

 

على أنها عملیة  االقتصاد�ة البعیدة المدى وتتعاطى مع التنمیة إن هذه المفاهیم جمیعها ترتبط �التنمیة

جمیعها و�ما تعبر  انتقائیة في حقیقتها واستقطابیة وظیفیة في ظاهرها، �التالي تتمحور هذه المفاهیم

�عین االعتبار العدید من  عنه من أفكار حول مفهوم التر�یز الجغرافي للنشاطات التنمو�ة مع األخذ

 ا : لتي أهمهالمالحظات ا

 أ. على مستوى التر�یب السكاني عند نقطة معینة وفي زمن معین فان نظر�ات االستقطاب تهتم

 : �الجوانب التالیة

 .المر�ز�ة األماكن نظام ضمن الهرمي التر�یب •

 .للمنطقة والثقافیة واالجتماعیة االقتصاد�ة النظم تغییر وفي المكاني التكامل في المدن دور •

 .للمدینة األمثل الحجم •

 
 

 

 

 

 

 

 

 

نظر�ات  ب . على مستوى تغییر األنماط المكانیة خالل عملیة النمو االقتصادي وفي هذه الحالة تهتم

 االستقطاب �ما یلي:

 .والتحضر االقتصادي والنمو الصناعي النشاط بین الترا�ط •
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 .�التراكم ترتبط متوازنة غیر عملیة انه �اعتبار االقتصادي النمو •

 .االقتصادي النمو عملیة �قود الذي هو الصناعي النشاط •

 .مناخیةالسكانیة وال نموها إمكانیات في الجغرافیة المناطق واختالف واالستقطاب التراكم ا�جابیات •

 .نفسها على �اعتمادها أو الذاتي المدن لنمو عتبة هناك •

 .االستقطاب عملیة في أهمیة ذات الهجرة وأشكال أنماط •

 وتبعیة خلق اعتماد�ة على و�عمل وظیفي تبادل حدوث إلى یؤدي الحضري  النظام في التشخیص •

 .والهرمي الحضري  التر�یب في االختالف مستوى  و�نفس العقد�ة واألقالیم المدن بین

 

 والتر�ر�ستالر :  –نظر�ة توز�ع المدن وتباعدها 

لقد وضع والتر�ر�ستالر جهده في دراسة التباعد بین المدن وتوز�عها ، حیث وضع نظر�ته المعروفة 

 م .  1933بنظرة المكان المر�زي عام 

ت للمدن التا�عة لها او وتنص النظر�ة على ان المكان المر�زي حد مقابل المدینة التي تقدم الخدما

في نفس اإلقلیم ، و�ذلك االمر فان النظر�ة تنطبق على القر�ة التي تقدم الخدمات للقرى . ( برهم ، 

1998  . ( 

 نظر�ات ونماذج التفاعل المكاني وتضم : 

عتبر ان الجذب بین المدینتین تتناسب تناسب �قانون الجاذبیة : �قیس حجم التفاعل حیث  -1

 هما . تالسكان وعكسیًا مع مر�ع المسافة الواصلة بی طرد�ا مع حجم

 و�طبق من المعادلة التالي : 

 حجم سكان مدینة(ب)× قوة الجذب بین مدینتین ( س ، ص ) = حجم سكان مدینة (س) 

________________________________ 

 مر�ع المسافة بین المدینتین      
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 )2001( جوابرة ، 

     

تخدم هذا القانون لتحدید نقطة الحدود بین مدینتین ، حیث �كون التأثیر قانون رالي : و�س -2

طرد�اً مع حجمها ، وعكسیاً مع مر�ع المسافة ، و�مكن تحدید نقطة القطع بین إقلیمي مدینتین 

 بتطبیق المعادلة : 

 

 )  1996( جامعة القدس المفتوحة ، 

 

 :اذج القرب السكاني النسبيمن -3

یة في أماكن او نقیاس �افة التفاعل المتوقع بین التجمعات السكا تستخدم هذه النماذج في

مدن مختلفة داخل النظام الحضري ، ومن أنماط هذا التفاعل تدفق السلع ، والمكالمات 

ة وغیر ذلك من أنماط االتصال االقتصادي واالجتماعي ، و�ذلك تستخدم ر الهاتفیة والهج

لى مجموعة من المدن و�ستخدم �مؤشر للموقع الذي تحدثه مدینة ما  ع للتأثیركمقاییس 

الجغرافي النسبي ، �ذلك �ستخدم في قیاس قرب المدینة او المكان �النسبة لبقیة المدن 

 واالمكان األخرى مجتمعة ، و�نظر له �انه مجموعة من النماذج . 

�ق هذه ولقیاس القرب النبي لمدینة ما " س " �النسبة لمدن أخرى ( أ ، ب ، ج ) یتم عن طر 

 المعادلة : 

 القرب النسبي لمدینة (س) = 
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 الفصل الثالث : الحاالت الدراسیة

 2015-2005( غزة )  المخطط اإلقلیمي للمحافظات الجنو�ي الحالة الدراسیة األولى :

�انت وزارة التخطیط (وزارة التخطیط والتعاون الدولي سا�قا) قد أنجزت في شباط :  خلفیة عامة 

والذي ر�ز �األساس على  2015- 1998 إقلیمیا للمحافظـات الجنو�یـة (محافظـات غـزة) 1998

 وضع إطار عام الستخدامات األراضي وحما�ة المصادر الطبیعیة، ضمن رؤ�ة تنمو�ة شاملة، آخذة

�عین االعتبار الوضع الجیوسیاسي واألولو�ات التنمو�ة وخاصة العمرانیة منها، وعالقة هذه �لها مع 

وألسباب تتعلق �االختالف وتداخل الصالحیات بین الوزارات  لتغیر السكاني المتوقع. ومع أن المخططا

ومدخل للعدید من  إال أنه استخدم وفي �ثیر من األحیان �أساس المختصة في حینه لم �صدق رسمیا

 العملیات التخطیطیة سواء على المستوى الوطني أو اإلقلیمي أو المحلي.

تم تشكیل فر�ق فني وطني مؤلف من مخططین وأخصائیین من الوزارات والمؤسسات  وللقیام بذلك

 الرسمیة ذات العالقة، وهي:

 وزارة التخطیط.

 وزارة الحكم المحلي.

 وزارة االقتصادي الوطني.

 وزارة الزراعة.

 وزارة المواصالت.

 وزارة السیاحة واآلثار.

 سلطة المیاه الفلسطینیة.

 سلطة جود البیئة.

 األراضي الفلسطینیة. سلطة

 سلطة الموانئ.
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 هیئة المدن الصناعیة والتجارة الحرة.

 الهیئة العامة الستصالح األراضي وتطو�ر األغوار.

 مجلس اإلسكان الفلسطیني.

 

 الغرض الرئیسي للمخطط اإلقلیمي : 

في الغرض الرئیسي من المخطط اإلقلیمي هو إ�جاد إطار عام الستعماالت األراضي المختلفة 

من أجل ضمان االستعمال األمثل لألرض مع إبراز  المحافظات الجنو�یة مرفقا �التوصیات واألنظمة

من بنیة  الحاجة إلى حما�ة األراضي ذات األهمیة اإلقلیمیة والوطنیة، وتوفیر االحتیاجات الـسكانیة

 تحتیة و�سكان وخدمات عامة وتنمیة الصناعة والتجارة وغیرها.

على خلق رافعة وأداة مساندة لتنمیة شاملة متناسقة ومتوازنة ضمن األدوات المتاحة  كما �عمل المخطط

 لعملیة التخطیط الحضري مـن خـالل

استقراء المتغیرات المتوقعة في المدى البعید وتقییم أثرها على التنمیة الحضر�ة وعلى المصادر 

 اإلقلیمي. الطبیعیة و��جاد حلول لهـا علـى المـستوى 

 ا �عتبر المخطط اإلقلیمي المرجع الرسمي ألي توسع حضري محلي وأي تنمیة صناعیةوعلى هذ

العامة المختلفة و�قدم إطارا عاما لالستثمارات المتعقلة  وتطو�ر البنى التحتیة وتنفیذ مرافق الخدمات

 بها.

 اهداف المخطط : 

  :یهدف المخطط اإلقلیمي للمحافظات الجنو�یة إلى تحقیق األهداف التالیة

األراضي في المحافظات الجنو�یة ووضع التوجیهات لسلطات  تنظیم وترشید استخدامات -

لمستقبلیة مع تحیدي المواضیع ذات ا �اسـتعماالت األراضـي التخطیط المحلیة فیما یتعلق

 األهمیة الوطنیة.

 حما�ة المصادر الطبیعیة وضمان االستعمال األمثل لها. -
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المعیشیة للسكان وتحدید االحتیاجات المستقبلیة المحار�ة تطو�ر البیئة والصحة والظروف  -

 الفقر ومساندة الفئات المجتمعیة األكثر تضررا.

 إ�جاد البنیة التحتیة والبیئة المناسبة لخلق فرص العمل وز�ادة التشغیل. -

 حما�ة التراث الحضاري والمواقع األثر�ة والثقافیة ذات األهمیة الوطنیة واإلقلیمیة. -

اطق والمستعمرات المخالة و�عادة استخدامها وفق األولو�ات واالحتیاجات التنمو�ة دمج المن -

 الفلسطینیة.

 وضع الخطوط العر�ضة للتوجهات وأولو�ات المشار�ع و�رامج االستثمار المستقبلیة. -

 

،  في شمال محافظة طولكرم التخطیط لتطو�ر إقلیم الشعراو�ة وتنمیته:  الثانیةالحالة الدراسیة 

 . 2006صم یونس عناني ، معت

تناولت هذه األطروحة دراسة وتحلیل واقع إقلیم الشعراو�ة في شمال محافظة ملخص الدراسة : 

إمكانیات وفرص تطو�ره وتنمیته �طر�قة شمولیة قدر اإلمكان، حیث �عاني  �ما �حثت في طولكرم،

ا �عاني اإلقلیم من عدم توفر التخطیط التنموي وعشوائیة التطور العمراني، �م من عشوائیة اإلقلیم

 والنوعیة اللذان �جعالن اإلقلیم مهیًأ ألن �كون جاذً�ا ال منفًرا. وتنبع أهمیة هذه تحتیة �الحجم بنیة

إ�جاد  الماسة لتخطیط إقلیمي وتنموي وشمولي �ستهدف منطقة الشعراو�ة, وفي الدراسة في الحاجة

إلى تحقیق  واستغالل ثرواته على أفضل وجه وصوالوالمشجعات لجذب االستثمار إلیه  كافة الحوافز

إلى المر�ز�ة  الغا�ة األسمى وهي رفاهیة سكان اإلقلیم ورفع مستوى معیشتهم، �ما أن هناك حاجة

التخطیط عند توفر  إدار�ة والتي تنادي في تطبیقها سیاسات وزارة الحكم المحلي وفي �افة حقول

 لقدرات الماد�ة الالزمة.القدرات البشر�ة المؤهلة و�ذلك توفر ا

 اهداف الدراسة : 

 . تحلیل الوضع القائم للتجمعات السكانیة، البیئة الداخلیة والخارجیة ا لخاصة �إقلیم1

 الشعراو�ة.
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 . إبراز مزا�ا اإلقلیم وخصائصه و�مكانیات تطو�ره وتنمیته.2

 اإلقلیم.. وضع تصورات وحلول للتحد�ات، المعیقات والمشاكل التي �عانیها 3

 . وضع تصور لقطب نمو(مر�ز جذب) مقترح في اإلقلیم ورؤ�ا مستقبلة واقعیة لهذا4

 القطب واإلقلیم.

 . وضع تصور لالمر�ز�ة إدار�ة في التخطیط یتم الحد بها من البیروقراطیة اإلدار�ة،5

 التسر�ع والتسهیل من عملیة صنع القرار اإلداري والتنموي.

 التخطیطیة والتنمو�ة لإلقلیم.. تحدید االحتیاجات 6

 التوصیات : 

تم التوصل  في ضوء ما تقدم من دراسة واقع اإلقلیم وتحلیل �افة المعطیات وفي ضوء النتائج التي

 في الكثیر من التوصیات ومن �عضها :  إلیها، فإن الباحث یوصي

لتخصصه  ) و�ل وفًقا�شكل عام، �أن تقوم �افة الجهات ذات العالقة (مؤسسات، جماعات وأفراد) 1

 لتطو�ر اإلقلیم وصالحیاته و�مكانیاته بتبني األفكار التخطیطیة والتصورات والمقترحات والحلول

�كافة  والمستطاعة لدعم اإلقلیم كنةموتجمعاته التي أعدها الباحث، و�ذلك العمل و�ذل �افة الجهود الم

 أجل الوصول إلى تنمیة اإلقلیم المنشودة. تجمعاته في �افة القطاعات التي ورد ذ�رها في الدراسة من

 الحكم من قبل �افة الجهات المعنیة وذات العالقة و�خاصة وزارة -) االستغالل اإل�جابي األقصى2

 الطبیعیة والد�مغرافیة لمیزات اإلقلیم -المحلي ووزارة التخطیط ووزارة الزراعة والهیئات المحلیة ذاتها

وتنمیة قطاع الزراعة الذي  فیة والتر�یز �شكل خاص على تطو�ر�استغالل ثرواته السطحیة والجو 

 الرئیس في اإلقلیم. �شكل أفًقا رئیسًیا من آفاق تنمیة اإلقلیم و�شكل المورد االقتصادي

 المحلیة ) �أن تتر�ز الجهود و�شكل دائم لدى صناع القرار في إقلیم الشعراو�ة (ممثلي الهیئات3

 والتخطیط اإلقلیمي یط والتطو�ر) في تطو�ر التخطیط االستراتیجيومجلس الخدمات المشترك للتخط

 اإلنسان ورفع مستوى معیشته. التنموي المالئمین واللذین �قودان اإلقلیم إلى الهدف المنشود وهو رفاهیة
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اإلسرائیلي  ) �أن تقوم وزارة الحكم المحلي �إلغاء المخططات الهیكلیة التي أعدت في زمن االحتالل4

�التنظیم  تتعلق تخص �افة تجمعات اإلقلیم، و�ذلك مراجعة �افة القوانین واألنظمة التيوالتي 

�ساعد على  األمر الذي والتخطیط العمراني السا�قة والحالیة بهدف الوصول إلى ما هو أفضل منها،

یة التسر�ع في إعداد المشار�ع الهیكل التوسع العمراني والخدماتي �طر�قة منظمة ومضبوطة وضرورة

 ولمعالمها وثرواتها. للحد من التدمیر والضیاع وسوء االستخدام لألرض

المشار�ة الشعبیة  ) �أن تقوم وزارة الحكم المحلي ومجلس الخدمات المشترك والهیئات المحلیة بتفعیل5

البرامج  �ي تصبح في أمور التخطیط التي تخص تجمعات اإلقلیم ومشار�تهم في صنع القرار

قابلة للتنفیذ واالستخدام دون  فذة أو المقترحة للتنفیذ واقعیة، عقالنیة ومنطقیة و�التاليوالمشار�ع المن

 مفاجآت الرفض أو عدم الرضى من قاطني اإلقلیم.

 �ون  عملیة التخطیط التنموي، في) تفعیل دور القطاع الخاص في تنمیة وتطو�ر اإلقلیم و�شراكه 6

 االستثمار في أغلبه یتحرك من القطاع الخاص.هذا القطاع �شكل عنصًرا رئیسًیا وأن 

 العالقة ) بذل �افة الجهود الممكنة من قبل وزارة الحكم المحلي و�التنسیق مع �افة الجهات ذات7

مر�زه بلدة عتیل،  إلعداد وتهیئة �افة الظروف إلقامة قطب نمو(مر�ز جذب) في اإلقلیم، وأن �كون 

 والمشار�ع الحیو�ة الالزمة، األمر �ده �مشار�ع المباني اإلدار�ةو�ذلك تهیئة هذا المر�ز المقترح بتزو 

 اإلقلیم. الذي سیؤدي حتًما إلى إحداث نقلة نوعیة في تطو�ر ونمو

القانونیة  ، وذلك یتحقق �أن تقوم اإلدارات العامة للشئون لالستثمار) إ�جاد األجواء المالئمة والمحفزة 8

والتشر�عات التي  الجهات القانونیة المساندة �اقتراح القوانینفي مؤسسات السلطة الفلسطینیة و�افة 

الفلسطیني، و�ذلك ضرورة  تشجع االستثمار في اإلقلیم تمهیًدا للمصادقة علیها في المجلس التشر�عي

لكافة القطاعات الخدماتیة  إقامة البرامج ومشار�ع البنیة التحتیة -لالستثمار�محفز هام  –

الدخل الرئیسي و�عتبر أكبر القطاعات  ي القطاع الزراعي الذي �شكل مصدرواالقتصاد�ة، و�خاصة ف

  ال لألیدي العاملة في اإلقلیم.یلً تشغ

المحلیة  من قبل وزارة الحكم المحلي وللهیئات -) دعم مجلس الخدمات المشترك للتخطیط والتطو�ر9

 محاسبین والفنیین�كافة اإلمكانات البشر�ة من المهندسین وال -ذاتها والجهات المانحة



27 
 

أمور التخطیط  (عدًدا وخبًرة) والماد�ة من (معدات وتجهیزات و�رامج)، و�تفو�ضه �صالحیات �بیرة في

المجلس لیتسنى له االستفادة  والتنمیة و�ذلك بنقل �عض أعمال الترخیص للمنشآت والحرف إلى مهام

لمصار�ف أغراض تطو�ر اإلقلیم وتغطیة  من ورسومها وأتعابها، و�التالي استمرار�ة عمل المجلس

 والتشغیلیة.

 ) �أن تقوم وزارة الحكم المحلي بتقو�ة وتعز�ز الهیئات المحلیة وذلك �إعطائها المز�د من 10

والماد�ة  الصالحیات والمز�د من القوة التنفیذ�ة و�ذلك تزو�دها �كافة اإلمكانات المساعد ة البشر�ة

 و�ما یلبي تطلعات قاطني اإلقلیم. لتتمكن من تنفیذ مهامها على أفضل وجه

اتجاهات التخطیط والتطور المستقبلي لبلدتي العیزر�ة وأبو د�س ، محمد ة : لثالحالة الدراسیة الثا

 2003أنور الخطیب ، 

ملخص الدراسة : قامت على توضیح وفهم اتجاهات التخطیط والتطور المستقبلي لبلدتي العیزر�ة 

 ا ومبرراتها من : وأبو د�س ، حیث اتخذت أهمیته

 السیاسة اإلسرائیلیة ي مدینة القدس والبلدات المحیطة بها .  -

 التطور العمران السر�ع في منطقة الدراسة .  -

 النقص في مجال المرافق العامة والخدمات . -

 

 أهداف الدراسة : �مكن تلخیص اهداف الدراسة في النقاط التالیة : 

 دراسة وافع المنطقة على المستوى العمراني واالجتماعي والسكاني واالقتصادي والخدماتي .  -

 تحدید اهم المشاكل على جمیع المستو�ات ، وتحدد األسباب الحقیقة وراء هذه المشاكل .  -

 دراسة أنماط العالقة المكانیة بین منطقة الدراسة والمنطقة المحیطة بها .  -

 وضع حلول تخطیطیة وفق المعاییر واإلمكانات المتوفرة .  -
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 نتائج الدراسة : �مكن تلخیص نتائج الدراسة في النقاط الرئیسیة التالیة : 

% من السكان ال یتوفر 84.4افتقار منطقة الدراسة الى مرافق وخدمات ضرور�ة ، حیث ان  -

 لدیهم شبكة صرف صحي . 

 اني محدودة �سبب سیاسات التخطیط اإلسرائیليإمكانیة التطور واالمتداد العمر  -

 عدم وضوح التصنیف ، هل هو حضري او ر�في ؟  -

 انعدام التجانس بین سكان منطقة الدراسة  -

 تعتیر منطقة الدراسة منطقة جذب سكاني على مدار السنوات .  -

 ضعف العالقة االقلمیة مع مدینة القدس �مرور الزمن .  -

 

 



تحليل موقع المشروع: الفصل الرابع 

المحافظةعنعامةلمحة1.4

الجغرافيالموقع
للساحلشرقيالوالطرفنابلسجباللسلسلةالغربيةالسفوحالتقاءنقطةعندقلقيليةتقع

الساحلولطعلىالممتدةوالحضاريةالسكانيةالتجمعاتبينمتوسطةنقطةفيالفلسطيني،
قةالمنطفيتقعوقلقيليةشرق ا،,35الطولوخطال   شما32,2العرضخطوعلىالفلسطيني،

بينيتراوحارتفاعوعلىكم14المتوسطاالبيضالبحرساحلعنوتبعدفلسطينمنالوسطى
مدنبينالتقاءنقطةأصبحتحيثخاصةأهميةمنحهاالجغرافيقلقيليةوموقعم،70و60

السبع،روبئال،   شماطوكرمحيفا،عكا،صفد،وصلتوغربها،وجنوبهاشمالهافلسطين
التياألهميةنفسوهي.غرب اوقراهابيافاشرق اوالهاومانابلسوربطتجنوب ا،غزةالمجدل،

عناءوتزيلحالالر ينابيعهاعندتحطالتجاريةللقوافلبارزةمحطةكانتيومقديم ابهاحظيت
.والظاللالشجربوارفالسفر

المدينةتاريخ
منناحيةبحتأصالعثمانيالعهدوفي،جلجولياأعمالمنقريةالمماليكعهدفيقلقيليةكانت

لقيليةقورزحتعلي،سيدناحرمإلىنسبةالحرمناحيةباسموعرفتطولكرمقضاءنواحي
البريطانينتداباالتحتفلسطينوقوعحتىالعثمانيالحكمتحتالفلسطينيةالمدنمنكغيرها

فياألخرى ةالفلسطينيالمدنفيإخوانهمسكانهاشاركوقداألولى،العالميةالحربأعقابفي
وتطبيق1948عامحربأعقابوفيالصهيونية،والعصاباتاإلنجليزي االحتاللمقاومة
التيبةالخصالزراعيةأراضيهامنكبيرةمساحةقلقيليةفقدت1949عامللهدنةرودساتفاقية

موشيصرحالحدودعلىمسلحاشتباكوقع1953عامحزيرانوفي.الهدنةخطغربتقع
أهلهابسالةرأىأنبعدوذلكحرث ا،قلقيليةسأحرث:ال   قائدايان
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المحافظةحكمعلىتعاقبتالتيالحكومات

الرومانيالعهدفيقلقيلية
إالاإلسالميحالفتقبلعامةفلسطينفياإلداريةالتقسيماتعنالتاريخيةالمعلوماتقلةرغم
إلىتقسمانتك-الميالديالرابعالقرن في-العهدذلكفيفلسطينأنإلىتشيرالمصادرأن
شمالمنزءجكانحينفي،(الصحراوية)والثالثةوالثانيةاألولىفلسطين:والياتأوأقسام3

التقسيماتهذهفيةقلقيليذكرتوقد.فينيقياواليةيتبعان-حيفاومنطقةعكاسهل-فلسطين
هذاتبعيوكان،انتباترسباسموالمعروفالعينرأسقضاءمناألولىفلسطينمنطقةفي

.قلقيليةمقدمتهافيقرى 10إداري االقضاء

المملوكيالعصرفيقلقيلية
مأهولةكانتةقلقيليأنعلىيدلوهذا،جلجوليةأعمالمنقريةقلقيليةكانتالمماليكعهدفي
.المملوكيالعصرعنآخرشيءيردولم.المماليكعهدفي

الفرنجةعصرفيقلقيلية
انكاسمهاأنالعصرلهذاينسبماوكلالفرنجة،عصرفيلقلقيليةذكرهناكليس

.الصليبيةالحربأثناءتركوهاأهلهاوأن،(قالقيليي)

المسلمينالعربعهدفيقلقيلية
إلىالشامالدبقسمتالخطاب،بنعمرالخليفةعهدفيالشاملبالداإلسالميالفتحتمأنبعد

سطىالو المناطقيضمفلسطينجندوكان.وفلسطيناألردن،،دمشق،حمص:وهيأجناد٤
االحاليةفلسطينمنوالجنوبية وبالتاليدالجنهذاقصبةاللدوكانت.األردنشرق منوقسم 

األمويةلةالدو فترةطيلةبهال   معموالتقسيمهذاوظل.الجندهذاإطارفيقلقيليةكانت
.وآخرخليفةبينالجندهذاقصبةفيتعديالتمعوالعباسية

30



العثمانيالعهدفيقلقيلية
هابدور قسمتوالتيفلسطين،واليةمنهاواليات3إلىالشامقسمتالعثماني،العهدبدايةمع
تتبعلقيليةقفكانت.واللجون نابلس،صفد،غزة،القدس،وهي(بالتركيةسناجق)ألوية5إلى

وهيالشامبالدفيأخرى واليةتشكلت1660عاموفي.نابلسسنجقوهوالسناجقتلكإحدى
فيجديدقضاءاستحدث1893عاموفي.فلسطينأجزاءبعضإليهاضموالتيصيدا،والية

إلىبةنسالحرملناحيةمركز اقلقيليةوأصبحتصعب،بنيقضاءوهونابلسسنجق
واديالد،خأم،جلجولياالطيرة،سابا،كفرمسكة،أجليل،قرى بهوترتبطعليسيدناحرم

اتزيدالناحيةهذهوكانت.(عليسيدنا)الحرمالحوارث، منوتقلبالجنو إلىالشمالمنامتداد 
.الغربإلىالشرق 

البريطانياالنتدابعهدفيقلقيلية
سياسةكانتبلور ا،مذكإداري اتطور افلسطينعلىالبريطانياالنتدابعهدفيقلقيليةتشهدلم

المستحقاتمنوحرمانهاتطورهاعمليةووقفعليههيماعلىقلقيليةإبقاءتتعمداالنتداب
علىتيالءاالسلمحاوالتوتصديهمالبريطانياالنتدابالمنطقةأهاليلمقاومةنتيجةاإلدارية
قرى منكقريةاملتعاالنتدابفترةقلقيليةوظلت.اليهوديةللمستعمراتلضمهاالمنطقةأراضي
.والزراعيالعمرانيوتطورهاالسكانيالتعدادفيالزيادةرغمطولكرمقضاء

األردنيالعهدفيقلقيلية
1948عامنكبةبعدالهاشميةاألردنيةالمملكةإطارفيلألردنالغربيةالضفةضمتأنبعد

الذيالنضالياقعللو استجابةاإلداري،التمثيلفيالمهضومقهاحبعضتستعيدقلقيليةأخذت
الجبليةيهمأراضواستصالحالمدمرةمدينتهمبناءإلعادةجهودمنقامواوماقلقيليةأهاليأبداه 
.السياسةو والصحافةواآلدابالعلممجالفيقلقيليةأبناءوبروزسهولهم،معظمفقدانبعد
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اإلسرائيلياالحتاللتحتقلقيلية
النواياتظهر وسيناء،والجوالنغزةوقطاعالغربيةالضفةإسرائيلواحتالل1967حزيرانمنذ

80عنيزيدماسفونالمدينةأهاليبتشريداإلسرائيلياالحتاللقواتفقامت.لقلقيليةالمبيته
فضمتلية،قلقيمنلالنتقاماالنتدابسياسةتطبيقإلىاالحتاللقواتوعمدت.منازلهامن%

قلقيليةلتوظ.البريطانياالنتدابعهدفيإداري تقسيمآخراتباعبحجةطولكرم،قضاءإلى
.حوظالملاالقتصاديوتفوقهاللمدينةالهائلالتطوررغماالحتاللسنواتطيلةمحرومة

الفلسطينيةالوطنيةالسلطةعهدفيقلقيلية
/17يوممساءوالنصفالخامسةالساعةفيقلقيليةمدينةعناالحتاللجنودآخررحيلبعد
عرفاتاسريوأعلنمحررةقلقيليةأصبحتالفلسطينية،القواتطالئعوبدخول،12/1995

.بالمحافظةرسمي اقلقيليةتسميةعنفلسطيندولةرئيس

32



الموقعواختيارالمشروعمبررات2.4

:المشروعمبررات

مستقبلووضعطويرهلتإقليمأليمهمةتعتبروالتيإقليميةخطةوجودالىقلقيليةمحافظةتفتقر
يتمليميةإقخطةالىتحتاجوالتيالمحافظةمستوى علىمشاكلعدةوجودظلفي،لهافضل

،والوطنيالمحليالمستوى علىبالمحافظةللنهوضالسليمالطريقنحوالخطىوضعفيها
كونهاياتالمستو كافةعلىعنايةالىبحاجةوحساسةمهمةمنطقةتعتبرالمحافظةفانكذلك

الىيفةضعمنطقةهيقلقيليةمحافظةانويالحظ،المحتلةالداخلأراضيمعحدوديةمنطقة
ضفةالبمحافظاتومقارنةاالقتصاديالقطاعأهمهاالقطاعاتمنالعديدمستوى علىماحد

انهالقولننا،ويمكككلالغربيةالضفةفياوالغربيةالضفةشمالفيسواءاألخرى الغربية
ولكنكليةهيمخططاتيوجدوكذلكالقرى اوالمدينةمستوى علىربمااستراتيجيةخططيوجد

إلقليمامستوى علىخطةلوضعاكثرشموليبشكلالمحافظةالىسينظرالبحثهذافي
اإلنمائيةالخططوالدراساتمنالعديدوهناكواحدككيانالمحافظةفيالتجمعاتمعوالتعامل

للمحافظةمهمزءجالبحثهذاويعتبراعدادهايتميزالوالاعدادهاتموالتيللمحافظةوالتطويرية
.الدراساتهذهمعبالتوازي 

:قلقيليةمحافظةاختيارمبررات
:سياسيةمبررات-أ

محافظةاختيارمتوقدمالمشروعموقعاختيارفيالسياسيالبعدعلىالتركيزتمأساسيبشكل
منولوياتاألقائمةعلىيجعلهاماالمحافظةتواجههاحساسةسياسيةظروفبسببقلقيلية
:يليمايةالسياسالمبرراتهذهاهمومن،اإلقليميالتخطيطوخاصةالتخطيطمشاريعحيث

.المحتلالداخلمناطقمعوتماسهااألخضرالخطحدودعلىالمحافظةوجود•
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.بنسبة كبيرة في المحافظة " ج " وجود مناطق صالحيات تصنيف •
شكل أساسي جدار الفصل العنصري الذي يخترق أراضي المحافظة ويحدها ومدينة قلقيلية ب•
.انتشار المستوطنات اإلسرائيلية في أراضي المحافظة •
عدم القدرة على التوسع خارج حدود التجمعات السكانية •

وجدارطناتمستو منقلقيليةمحافظةتواجههاالتيالسياسيةالمعيقاتاهمالخريطةتوضح
%14.8انحيثأراضيعزلمنالجداريسببهومااألخضرالخطمعوتماسعنصري فصل

يشكلماـاكتمالهحالفيستعزلمنها%30وبالجداركليا  معزولةالمحافظةأراضيمن
صامدةهاويجعلالمحافظةيخدمعمرانيتخطيطالىالحاجةوبالتاليالمحافظةألراضيتحدي

.الصعبةالسياسيةاألوضاعضد
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ن محافظات توضح الخريطة نسبة أراضي ج في محافظة قلقيلية والتي تعتبر من األعلى بي
أراضي أ التي % 1فقط من المحافظة وفقط % 26واراضي ب التي تشكل % 71الوطن بنسبة 

.  تقتصر على مدينة قلقيلية فقط 
:مبررات اقتصادية -ب

روع كونها لها تم اخذ البعد االقتصادي في عين االعتبار الختيار محافظة قلقيلية كموقع للمش
:  ا بعض المشاكل االقتصادية وبعض الخصوصيات عن باقي محافظات الوطن ومن أهمه

ي اقتصاد قرب مدينة قلقيلية على العرب في الداخل الفلسطيني ، كفرصة ونقطة قوة ف•
.  المحافظة 

ى ضعف االقتصاد في المحافظة مقارنة في محافظات الوطن األخرى وعدم القدرة عل•
.  االستقالل بشكل كامل عن باقي محافظات الوطن اقتصاديا  

تثمار في االستثمار داخل المحافظة والتوجه نحو االسالمضخوخةضعف الموارد المالية •
خارج المحافظة وذلك بسبب وضعها السياسي 
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حافظات وجود حديقة الحيوانات الوطنية كمكان سياحي يأتي اليه المواطنين من جميع الم•
والذي ينعش اقتصاد المحافظة والمدينة

ية كانت من ادنى تبين الخريطة اإليرادات االقتصادية لمحافظات الوطن ، بالنسبة لمحافظة قلقيل
حسين اإليرادات مقارنة في المحافظات األخرى ما يعني انها بحاجة لتطوير وإعادة هيكلة لت

.  وضعها االقتصادي 
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يط حيث انها تبين الخريطة قرب وعالقة محافظة قلقيلية وبشكل خاص مدينة قلقيلية مع المح
فلسطيني ما يشكل قريبة لمدن الداخل الفلسطيني المحتل والتي يأتي اليها المواطنين في الداخل ال

.نقطة قوة مهمة القتصاد المحافظة ككل 
:  مبررات تتعلق في المحافظة  -ج

تتفرد بها هناك بعض المبررات التي تتعلق في إقليم محافظة قلقيلية بشكل خاص والتي
غربية ومن المحافظة عن باقي المحافظات وتجعلها محطة لمشروع تخطيط عمراني في الضفة ال

:  اهم هذه المبررات ما يلي 
ضعف تكامل واستمرارية وتواصل النسيج العمراني بين التجمعات السكانية•
ان على ضعف العالقة بين قرى المحافظة مع مدينة قلقيلية واعتمادها في بعض األحي•

.المحافظات المجاورة 
وازي مع خطة وجود خطة استراتيجية جديدة لمدينة قلقيلية والتي تشكل فرصة للعمل بالت•

.إقليمية على مستوى المحافظة 
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ادية واالجتماعية االرتقاء بمحافظة قلقيلية بين محافظة الضفة الغربية من جميع النواحي االقتص
.  والعمرانية والخدماتية والسياحية 

افظة قلقيلية حيث تبين الخريطة ضعف التواصل العمراني بين التجمعات العمرانية القريبة في مح
ض ما يجعل ال يوجد أي تواصل عمراني بين هذه التجمعات بالرغم من قربها على بعضها البع

ديدة أهمها التواصل العمراني في أراضي المحافظة ضعيف او معدوم بين التجمعات ألسباب ع
.  سياسية وبعضها زراعية 

تشخيص وتحليل القطاعات والموقع 2.5
حضير للمخطط في هذه المرحلة تم اجراء دراسات وتقييمات لعدة قطاعات في محافظة قلقيلية للت

:العمراني اإلقليمي ، وهذه التقييمات تضمنت عدد من الخطوات واإلجراءات كما يلي 
.وصف المكونات واألوضاع الرئيسية للقطاع •
.  تحديد المشاكل والمعيقات التي تواجه القطاع وكذلك اإلمكانات والفرص •
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.المكانيةوالتأثيراتاالنعكاساتاستخالص•
.المستقبليةالتخطيطيةواالهدافاالحتياجاتتحديد•

:تشملالقطاعاتوهذه
العمرانيالتخطيطقطاع•
.واإلسكانالسكانقطاع•
.المواصالتقطاع•
.(النفايات،الطاقة،الصحيالصرف،المياه)التحتيةالبنية•
.المجتمعيةوالمرافقوالخدماتالمجتمعيالقطاع•
.الصحيالقطاع•
.والثقافيالطبيعيوالموروثالبيئة•
.االقتصاديالقطاع•

العمرانيالتخطيطقطاع1.2.4
حواليأي،2015عام2كم166حواليقلقيليةمحافظةفيالكليةاألراضيمساحةبلغت
مشكلة.مزروعةأرضيةمساحة2كم55.2منهاالغربية،الضفةمساحةإجماليمن2.8%

المساحةإجماليمن%6.2نسبتهماأيللمحافظة،الكليةالمساحةمن33.3%نسبتهما
المخططسببحالمحافظةفيالزراعيةاألراضيتتوزع.الغربيةالضفةفيالمزروعةاألرضية
6.5حواليلغتببنسبةالقيميةعاليةرعيةازرضياأإلىالطبيعيةللمواردالمكانيالوطني

.%28.7بنسبةالقيمةمنخفضةواراضي،%64.8بنسبةالقيمةمتوسطةرضياأ،%
الكليةالمساحةمن%0.6حواليطبيعيةومحمياتغاباتالمصنفةاألراضيوتشكل

نسبتهمايةالمبنالمناطقشكلحينفيالمحافظة،منالوسطىالمنطقةفيوتتركزللمحافظة،
(رقمخريطة).12%
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وذلكلمستويات،اكافةعلىكثيرةمعيقاتالفلسطينيةاألراضيكباقيقلقيليةمحافظةتواجه
التنمية،فرصمنيحدواقعخلقعلىتعملوالتياألرضعلىاإلسرائيليةاإلجراءاتبسبب
ممالمحافظة،افيالسكانيةللتجمعاترنياوالعمالحضري التكويننمطعلىبظاللهاوتلقي

.السكانيةجاتلالحتياتلبيتهاومدىالتجمعاتلهذهالهيكليةالمخططاتفعاليةعلىينعكس

كثافةذاتكونهاإلىإضافة،48الفلسطينيةاألراضيحدودمنالقريبمحافظةموقعإن
والقواعدتعمراتالمسوبناءاإلسرائيلياالستيطانلتكثيفومطمعاسببا  شكلقليلة،سكانية

سبعةماليو يوجدحيثالمحافظة،فيوالتوسعالضموجدارااللتفافيةوالطرق العسكرية
وتحتلمستوطنا  350000منأكثريقطنهاالمحافظة،أراضيعلىمقامةإسرائيليةمستوطنات

.للمحافظةالكليةالمساحةمجموعمن%5.5سبتهما2كم9.13حوالي

التجمعاتمعظمأنإال،)المصادقةوقيدمصادقة(هيكليةمخططاتتوفرمنالرغمعلى
توزيعهاسوءو األراضياستخداماتوتداخلبعشوائيةالمتعلقةالمشاكلمنعددتواجهالسكانية
محلية،الالهيئاتوأعضاءالسكان،وعيغيابحتىأوضعفإلىيعودوهذاالعامة،الخدمات

آلياتغيابوكذلكوالتنظيم،التخطيطقضاياتجاهالمجتمعيةالمشاركةغيابجانبإلى
حمايةووسائل

.بدقةوتنفيذهاالهيكليةالمخططات

ابهيوجدالقلقيليةمحافظةفياألراضيمن%56حواليفإن،األراضيتسويةبخصوص
%40حوالييةمنتهغيرتسويةبهاالتياألراضينسبةتشكلفيمامنتهية،تسويةمخططات

.فقط%4حوالينسبتهاتبلغمنتهيةتسويةبهاالتيوتلك
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تواجه،لعمرانياوالتنظيمالتخطيطمجالفيالفنيةوالتجهيزاتالبشريةالكوادرصعيدوعلى
فيالمؤهلكادرالبضعفترتبطالمعيقاتمنعددا  قلقيليةمحافظةفيالمحليةالهيئاتمعظم
منكثيرذلتنفيالماليةاإلمكاناتتوفرفيانعدامحتىأوضعفوالتنظيم،التخطيطمجال

فييةالمجتمعوالمشاركةالوعيمستوى فيواضحضعفيوجدكماالمشروعات،اوالبرامج
.المحليةالهيئاتبهاتقومالتيوالموازناتالخططواعداداالحتياجاتتحديد

مخطط الحماية الوطني
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العمرانيالتخطيطبقطاعالمتعلقةالمؤشراتاهم
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العمرانيالتخطيطبقطاعالمتعلقةالمؤشراتاهم
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الغربيةالضفةفيالالجئيننسبةأنالعلممع،2007عامنهايةالمحافظةسكانمجموع
الكثافةوبلغت.2007عامنهايةالغربيةالضفةفيالمقيمينالسكانمجموعمن27.4%

السكانعددالخريطةتبين،كم/فرد602قلقيليةمحافظةفي2011عاممنتصفالسكانية
2017العامتقديراتحسبقلقيليةمحافظةتجمعاتفي

واالسكانالسكانقطاع2.2.4
ويشكلون ،2011عاممنتصففينسمة100,012قلقيليةمحافظةفيالمقدرالسكانعدد

هذاإناث،48,706ذكور،51,306منهمالغربية،الضفةسكانإجماليمن%3.9نسبتهما
معمقارنةالمحافظةسكانعددإجماليمن%46.3نسبتهبمازيادةالسكانعددشهدوقد

من47.0%ةقلقيليمحافظةفيالمقيمينالفلسطينيينالالجئيننسبةوبلغت.1997العام
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محافظةفي(%84منأكثر)السكنيةالمبانيمعظمأنالقوليمكن،اإلسكانلقطاعبالنسبة
،(%75حوالي)واألفقيالمستقلالبناءطابععليهاويغلبخاصة،ملكيةذاتمبان  هيقلقيلية
باستثناءطوابق،(3-2)بينتتراوحالمبانيمن(%70منأكثر)الكبرى النسبةأنحيث
بهايوجدحيثنسمة،50000عنسكانهاعدديزيدالتيالتجمعاتوبعضنفسهاقلقيليةمدينة
الدخللذوي )الحكومياإلسكانمشاريعصعيدوعلى.(4-3)الطوابقمتعددةالمبانيبعض

التعاوني،لإلسكانمشروعينهناكيوجدفيمافقط،واحدمشروعالمحافظةفيفيوجد(المحدود
.الريفيلإلسكانمشروعأييوجدوال

(بحواليقدرتقلقيليةمحافظةفيالقائمةالمبانيعددأنإلىالمتوفرةالبياناتوتشير
(ودارفيالشكلعلىتتوزعسكني،مبنى)18,000(منها2014سنةمبنى)20,000

.(57%).وشقة(%)43
ليةقلقيمحافظةفيالمحليوالتنظيمالمحليةالسلطاتعن2114الصادرةالرخصعددبلغ

.بناءرخصة451حوال
99منأكثرأنيالحظالمحافظة،فيالسكنيةالمناطقفياألساسيةالخدماتلتوفروبالنسبة

وحواليالمياهبشبكةمتصلة%94منأكثرفيماالكهرباء،بشبكةمتصلةالمساكنمن%
شبكةرتوفيإلىالماسةالحاجةيوضحوهذاالصحي،للصرفعامةبشبكةمتصلة48.5%

.المحافظةفيالسكانيةالتجمعاتمعظمفيالصحيالصرف
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بنائيةكثافةنموتعانيالمحافظةتشهدحيثقلقيليةمحافظةفيالبناءكثافةالخريطةتبين
."قلقيليةمدينة"المحافظةمركزفيخاصةجدا  مرتفعة

اإلسكانبقطاعالمتعلقةالمؤشراتاهم
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والمواصالتالطرق قطاع3.2.4
الىتصلبحيثدجيبشكلالطرق شبكةفيهاوتنتشرنسبيا،المساحةصغيرةقلقيليةمحافظة

فيها،السفرزمنوقصرالتنقلسهولةالىيؤديوهذامقبول،بشكلرنيةاالعمالتجمعاتجميع
معوقاتمندالعديعليهاتفرض،رئيليةااالسالسيطرةضمننسبياكبيرةمساحاتيوجدلكنه

مماها،بعضعنالمناطقبعضيفصلالذيالعنصري الفصلجدارعنناهيكوالتنقل،الحركة
.المناطقتلكفيوالحركةالطرق شبكةتطويريعيق
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أوكانواالسالعامةاألشغالمديريةفيذلككانسواءالطرق لقطاعجيدةبياناتقاعدةيوجد
الوصوليسهلمماGISالنظامالمديريةفييوجدكماالسير،حوادثحيثمنالمرورشرطة

مقبولظةالمحاففيالمرورسالمةمستوى أنالىاالشارةوتجدرمناسبة،وبدقةالمعلوماتالى
ر،امؤخالسيرحوادثزيادةمنبالرغمالغربية،الضفةفيمثيالتهامعمقارنةعامبشكل

وفيهاثالبحيستدعيمماالمحافظة،فيمحددةمواقعفيالحوادثهذهمنالعديدتركزوكذلك
.وخطورتهاالحوادثهذهمنللتقليلالمناسبةالحلولوضع
مواقفوجديوالوترتيب،تنظيمالىبحاجةقلقيليةمدينةفيالعامةللمواصالتمجمعيوجد

النهار،ساعاتخاللمقبوببشكلالعامةالمواصالتخدماتوتنتشرفيه،للحافالتمالئمة
مواصالتخدماتيوجدوالالظهر،بعدماساعاتفيالمناطقلبعضالخدمةهذهوتنقطع

لنقلامركباتكفايةعدممنالمواطنون ويشكو،واماتينقدوموكفرفرعتالقرى مالئمةعامة
.العام

جيدمن،سطحهاحالةوتفاوتالطريقعرضضيقربطةاالالطرق منللعديدالعامةالصفة
حجمأناالالمحافظة،فيالطرق مشروعاتمنالعديدتنفيذمنبالرغمضعيف،الى

رضيةأوعالماتأكتافمنالطرق هذهرفقامفيعامضعفيوجدوكذلككبير،االحتياجات
.المعمورةالمناطقبعضفيالمشاةرفقامفيوكذلكالسالمة،ومعداتوشواخص

افظةمحفيالعامةوالمواصالتالمواصالتلقطاعاألساسيةالعناصراهمتوضعالخريطة
.قلقيلية
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التحتيةالبنيةقطاع4.2.4
:يليكماقلقيليةمحافظةفيالصحيوالصرفالمياهقطاعوصفيمكن•
تجمعات4مقابلتجمعا ،31للمياهرئيسيةشبكةفيهايتوفرالتيالسكانيةالتجمعاتعدد•

.بال
السكانعدد(فقطتجمعات5صحيصرفشبكةفيهايتوفرالتيالتجمعاتعدد•

.)للسكانالكليالمجموعمن%51يقاربمااي.نسمه51411المخدومين
صرفبشبطةالمخدومةالمناطقفيسواءالعادمةالمياهمعالجةمننوعاييوجدال•

.غيرهاأوصحي
.منهاالمتدفقةالمياهكمياتمعروفغير5ينابيع4المحافظةفيالينابيععدد•
االبارهذهمنضخهاالمسموحالكميةجوفي،بئر92المحافظةفيالجوفيةاالبارعدد•

.سنوي مكعبمترمليون 12
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الىالشرقيةقالمناطتفتقرحيثالمحافظة،فيالغربيةالمناطقفيالجوفيةاالبارتركيز•
االبار

االسرائيليةميكروتمنلديهاالشربمياهمصادرومعظمالجوفية•
لغرضيدمتستخأنهارغمرعيةازابارمصنفةمعظمهافيالمحافظةفيالجوفيةاالبار•

.المنزليواالستخدامالزراعيالري 
من²(5كم55.2(%33.3نسبتهماتشكلوالتيرعيةازالاألراضيمساحة•

²(.كم166(للمحافظةالكليةالمساحة
المساحةمن)دونم4711(%8منأكثرتشكلالالمرويةرعيةاالزاألراضيمساحة•

.المزروعةالكلية
تصلأنإلىالجافةالسنواتخاللمم411بينتتراوحالسنويةاألمطارسقوطمعدالت•

.الرطبةالسنواتخاللمم611إلى
.اليوم/فرد/لتر121هوالشربمياهمنالفرداستهالكمعدل•

قلقيليةمحافظةمستوى علىالمائيةالمواردالخريطةتبين
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قلقيليةمحافظةفيالجوفيةالمياهحساسيةالخريطةتبين

منليةقلقيمحافظةفيالطاقةقطاع،قلقيليةمحافظةفيوالكهرباءالطاقةيخصفيما
الوصوللأجمنالتطويريةوالخططالدراساتبعضاعدادالىتحتاجوالتيالحيويةالقطاعات

.المحافظةمستوى علىجيدةبصورةالقطاعهذامنواالستفادةاألمثلالوضعإلى

360KWH(سنوياالكهربائيةالطاقةمنالواحدةاألسرةاستهالكيبلغ معظمأنكماتقريبا،)
جهةمنالكهرباء،استهالكوضبطلحسابكطريقةالمسبقالدفععداداتتستخدمالمنازل

24Kg(يقارببماشهرياالغازاستهالكمعدليبلغأخرى  ( .
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(الىلكهربائيةاالشبكةفيالفنيالفاقدمعدليصلحيثفاقد،وجودمنالكهرباءشبكةتعاني
يفالديزلمولداتاستخدامويتم.تقريبا(%5)الىفيصلالفنيغيرالفاقدأماتقريبا)10%
التيارنقطاعاحالفيالكهربائيةالطاقةعلىللحصول)وغيرهاالمؤسسات(الحيويةرفقاالم

.الكهربائي

أجزاءظممعتغطي-والفرديةالمجدولةاالسالكبينتتنوع-جيدةكهربائيةشبكةيوجد
كذلكين،والرماضفردةأبوقرى مثلالمحدودةالتجمعاتبعضباستثناءالمحافظة،وتجمعات

البدءمتكماالمحافظة،فيواسعنطاقعلىالمياهلتسخينالشمسيةالسخاناتتستخدم
ضمنهوالكهرباءسعرأنالىباإلضافةالشوارع،إلنارةLEDالموفرةالمصابيحباستخدام

.الطاقةسلطةمنالمحددالسعر

هرباءالكمصادراستقالليةعدمهوالمحافظةمستوى علىالقطاعلهذاالسلبيةاألمورمن
فيقصنإلىأدىوهذاالكهربائية،الطاقةعلىللحصولاإلسرائيليالجانبعلىواالعتماد

األحمالتزايدلنظرا  الكهربائيةالطاقةمنالكافيةالحاجةعلىالحصولوعدمالكهربائيةالقدرة
وقلةالكهرباءكاستهالترشيدفيالوعيضعفأنكماالصيف،فترةفيوخصوصاالكهربائية

بعضناكهأخرى جهةومنالمشكلة،تفاقمإلىأدىالبديلةالطاقةمصادراستخدامفيالبحث
جودو عدممنتعانيوالرماضينفردةأبوكعربالعنصري الفصلجدارخلفالتجمعات
اإلسرائيليةللسيطرةوتخضعالجدارخلفتوجدالتجمعاتهذهكون الكهرباء،

جمعبخدمةدومةالمخالعمرانيةالتجمعاتتوضعالخريطة،الصلبةالنفاياتإدارةلقطاعبالنسبة
عربلمثالبدويةالتجمعاتعلىفقطاقتصرتوالتيمخدومةالغيروالتجمعاتالنفايات

فردةأبووالرمضانين
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.المجتمعيةوالمرافقوالخدماتالمجتمعيالقطاع5.2.4
)حكوميةمدرسة73منهامدرسة،85قلقيليةمحافظةفيالدراسيالعامفيالمدارسعددبلغ
(أساسيةجميعها)الغوثوكالةإلىتابعةمدارس3و(ثانويةمدرسة39وأساسيةمدرسة34

فيمدرسة1,917مجموعمن(ثانويتانومدرستانأساسية،مدارس7)خاصةمدارس9و
731مجموعمنروضة35األطفالرياضعددبلغوقدهذاالعام،لنفسالغربيةالضفة
.العاملنفسالغربيةالضفةفيأطفالروضة

475مقابلثقافية،مؤسسات8قلقيليةمحافظةفيالمرخصةالثقافيةالمؤسساتعددبلغ
بتانومكتوالتلفزيون،لإلذاعةومحطتانثقافيةمراكز4منها،الغربيةالضفةفيثقافيةمؤسسة
.عامتان

اإلسالميةلدعوةاكليةوكذلكالمفتوحةالقدسجامعةالمحافظةتضم،العاليللتعليمبالنسبةاما
.المهنيالتدريبمركزأيضا  الغربيةالضفةفيالوحيدة
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.المحافظةفيالموجودةالمجتمعيةالمرافقاهمالخريطةتبين

اإلداري الهيكل
تتوزعقروي مجلس21وبلديةمجالس4وكذلكقلقيليةمدينةوهومحافظةمركزقلقيليةتضم

الخريطةتبينهاالمحافظةأراضيفي

بلدةوهومحليكزومر قلقيليةمدينةوهوإقليميشبهمركزفتتضمنالخدماتلهرميةبالنسبةاما
الخريطةتوضحها،حجةقريةوهومجاورومركزعزون 
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الصحيالقطاع6.2.4
ا،حكومي امستشف امنهامستشفيات3قلقيليةمحافظةفيالمستشفياتعددبلغ اقيوالبواحد 

لكلسرير1.4بمعدلسرير،136األسّرةعددبلغوقدحكومية،غيرلجهاتتتبعمستشفيات
2010امعبياناتأظهرتفقداألولية،الصحيةالرعايةبمراكزيتعلقبماأما.شخص1000

تشرفأخرى 14والمحافظة،فيتتوزعصحي اومركز اعيادة17علىتشرفالحكومةبأن
الخدماتهذهتنقسم،الغوثوكالةعليهاتشرفمراكز3وحكومية،غيرجهاتعليها

الخريطةتبينهاالصحةوزارةحسبخدمةمستوياتالىالصحية

الخدمات الصحية في محافظة قلقيلية
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االقتصاديالقطاع7.2.4
الصناعةقطاع•

عداللمنشآتاالجماليالعددمن%15.5تمثلالصناعيةالمنشآتأنالمؤشراتتظهر
المنشآتمعدلعنالقليترتفعالصناعيةالمنشآتمنالنسبةوهذهقلقيلية،فيالزراعيةالمنشآت

من%18.4الصناعيةالمنشآتتشغلكما،%13.9والبالغالغربيةالضفةفيالصناعية
القطاعهذاوضعانيعنيمماالعام،للمعدل%15.4معمقارنةالمحافظةفيالعاملةالقوى 

.بيةالغر الضفةمعدلمنالتشغيلحيثومنالمنشآتعددحيثمنافضلقلقيليةفي
2189تحوي التيقلقيليةمدينةفهناكالمحافظة،فيللمنشآتالجغرافيالتركزحيثمنأما

ربكثياصغرفهيالتجمعاتباقيأمامنشأة،212حبلةثممنشأة359وبهاعزون ثممنشأة،
.المنشآتعددحيثمن

التجارةقطاع•
اجماليمن%54.8تشكلوالمطاعموالفنادقالتجاريةالمنشآتنسبةانالبياناتتشير

%15.2تشغلالمنشآتهذهولكن،%55.5المعياريةالقيمةالىقريبةنسبةوهيالمنشآت
مما%21.6المعياريةالقيمةعننقاطخمسبحوالييقلماوهوالعمالةاجماليمنفقط

االخرى اتالمحافظفيمثيالتهامناقلعدداتوظفالمحافظةفيالتجاريةالمنشآتانيعني
.حجمهاصغرالىذلكيعودوربما

الزراعةقطاع•
منغربيةالالضفةفيالمحافظاتأهممنواحدةمساحتهاصغررغمقلقيليةمحافظةتعتبر

مالمناخاوتنوعالمياهمصادرولتوفرخصبة،رضاأمنبهتتميزلمارعيةاالزالناحية
بهايتميزالتيالخبراتباإلضافةالوطن،مستوى علىمميزةأصنافزراعةانتشارفيساعد

تهمر اقدتطويرخاللمناوموروثاتهمخاللمنجاءتوالتيالمحافظةهذهفيالمزارعون 
.العلميالتقدمعلىبناءالزراعةفيوأساليبهمالذاتية

57



المساحةتبلغحينفيدونم،125111المحافظةفيللزراعةالصالحةاألراضيمساحةوتبلغ
أنحيثعاليارعياالزالقطاعفيالعملمنالدخلويعتبردونم،71111حواليالمزروعة
،2كم/طن7167حواليبلغتالجوفيةالمياهآبارمنوالمرويةالمزروعةلألرضاإلنتاجية

.2كم/طن351حواليبلغتاألمطاربمياهالمرويةاألراضيإنتاجيةبينما
السياحةقطاع•

الضفةمستوى علىالداخليةالرحالتوجهاتمن%11.8انالرسميةاالحصاءاتتشير
ويجباقتصادياهابيستهانالنسبةوهيقلقيلية،مدينةفيالحيواناتحديقةالىكانتالغربية
مواقعتجهيزو اضافيةخدماتتوفيرخاللمنمنهااالقتصاديةواالستفادةتنميتهاعلىالعمل
دماتختوفرعدممنتعانيالمحافظةلكنممكنة،فترةأطولالسائحتجذبانيمكنأخرى 
شمالفيمبيتليلة41111بحواليتقدروالتيالمبيتلياليفيحصةمنحرمهامافندقية
تشيركماالداخلعربيقضيهااللياليهذهمن%65حواليفقط،الغربيةالضفة

.االحصائيات
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الطبيعيوالموروثالبيئةقطاع8.2.4

البيئةعلىطورةخذاتتعتبروالتيالمحليةالمستوياتعلىالفجواتمنالعديدمنالبيئةتعاني
غياببالمتاحةللموارداألمثلاالستخدامدون تحولالفجواتوهذه.المحافظةفيوالمواطن

والبيئية,اديةواالقتصاالجتماعيةلألبعادالكافياالهتمامإيالءدون والسياسيالتنظيمياإلطار
.البيئةبقطاعالصمةذاتوالتشريعيةوالفنية
واماكنبيعيالطالمشهدذاتكالسهولالطبيعيةالعناصرمنعددعلىقلقيليةمحافظةتحتوي 
.للمحافظةيعيةالطبالثروةتشكلالتيوالغاباتالطبيعيةللمحمياتباإلضافةالحيوي التنوع
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التحليلمرحلة3.4
والفرصياتاإلمكانمنبعددالخروجتمقلقيليةمحافظةفيالمختلفةالقطاعاتتشخيصبعد

حصرهاوتمسلبيةو إيجابيةمؤثراتالىتقسيمهاتموالتيوالمتعددةالكثيرةوالتحدياتوالمشاكل
:يليكماوالسلبيةاإليجابيةالمؤثراتهذهاهموكانترئيسيةنقاطفي

:اإليجابيةالمؤثرات
المحافظةفيالمشتركالتخطيطإمكانية•
الزراعيةالقيمةمنخفضةمناطقضمنالعمرانيللتوسعمساحاتتوفر•
جيدبشكلالطرق شبكةانتشار•
مقبولبشكلالصحيوالصرفوالكهرباءالمياهشبكاتتوفر•
(الصناعيالزراعي)االقتصاديللتطويرفرصوجود•
السياحةلتطويرفرصةوجود•
المجتمعيةوالمؤسساتوالتعليميةالصحيةالخدماتمنجيدعدد• 60



:السلبيةالمؤثرات
أراضيالعنصري الفصلوجدارالمستوطناتواختراقجمناطقضمنكبيرةمساحةوجود•

التجمعاتبينالعمرانيالتواصلوضعفالمحافظة
العمرانيللتوسعاألراضيومحدوديةالبنائيةالكثافةارتفاع•
يفاألراضياستخداماتوتداخلتسويةمخططاتوجودوعدماألراضيملكياتتفتت•

المناطقبعض
العمرانيةالتجمعاتبعضالعامةالمواصالتتغطيةعدم•
ركمصداإلسرائيليالجانبعلىواالعتمادالعادمةالمياهمعالجةمحطاتوجودغياب•

للكهرباء
الصناعيالقطاعضعف•
الزراعيةالرقعةحسابعلىالعمرانيالتوسع•
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كثافة بناء مرتفعة ينتج 
عنها عدة مشاكل
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مقترح المشروع: الفصل الخامس 

التنمويةالرؤية1.5

(المحافظة)ةالمنطقتطمحالتيوالتوجهاتالتصوراتمنومجموعةللمستقبلصورةهيالرؤية
صياغتهايفيشاركنصيةبعبارةعنهاويعبرالزمن،منمحددةفترةخاللإليهاالوصولفي

لتجيبلصياغةاهذهتسعىالعادةوفي.المحليةوالهيئاتالمحليالمجتمعممثليعليهاويتفق
معينةصورةبتكون ألنتؤهلهاوالتيبالمنطقةالخاصةاإلمكانياتبتحديدالخاصالسؤالعن
مختلفوجهتأوهدفتعكسأنيجبمنطقةأليتطويرهايجري التيالرؤيةإن.المستقبلفي

.اصخوقطاعومواطنينمحليةوهيئاتمدنيمجتمعومؤسساتحكوميةمؤسساتمناألطراف
:يليماقيليةقلمحافظةفيالتنمويةالرؤيةكانتاالستراتيجيةالتنمويةالخطةمعوبالتكامل

األولويةذاتالتنمويةالقضايا2.5

عدةنتجتيةوسلبإيجابيةبمؤثراتوالخروجالمحافظةفيالتنمويةالقطاعاتتحليلتمبعدما
:يليكماوهيتنمويةقضايا

األراضيوتسويةالمستدامالعمرانيالتخطيطضعف•
المواصالتلقطاعالجيدوالتخطيطالتنظيمغياب•
صناعيةمنطقةوجودغياب•
واالقتصاديالسياحيالقطاعضعف•
الخدماتمراكزفيالمطلوبةالخدماتغياب•
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التنمويةاألهداف3.5
تطويراشأنهمنتنمويةاهدافبعدةالخروجتماألولويةذاتالتنمويةالقضاياتحديدبعد

:يليكماالقطاعاتجميعفيالمحافظة

ظةتطوير التخطيط العمراني المستدام في المحاف

الخطط 
التنموية 
ية االستراتيج
المحلية

وتشخيص 
القطاعات

النمو المتوازن بين
المناطق الريفية 

.والحضرية

السياسات 
والخطط 
الوطنية 
للتطوير 
المكاني

تسوية اال رضي التي ال يوجد بها تسوية زيادة جمالية 
.المناطق الريفية

الترفع مستوى التنظيم والتخطيط لقطاع المواص
االهتمام بالموروث 

.الثقافي والتاريخي

تطوير قطاع الطرق والمواصالت
م توفير إسكان مالئ
وآمن ومستدام 

.للجميع

يل االستفادة من مخزون المياه في المحافظة وتقل
االعتماد على المياه من الطرف اإلسرائيلي 

ة اهتمام أكبر بسهول
الوصول إلى حركة 
المرور، خصوصا 
األطفال وكبار السن

والمعاقين

تطوير نظام الصرف الصحي

توزيع عادل وفعال
.للخدمات والمرافق

تطوير نظام إدارة مصادر المياه
تطوير شبكات الكهرباء في المحافظة

زيادة االعتماد على مصادر الطاقة المتجددة
ر توفير خدمات لبعض الشرائح  االجتماعية غي

.المخدومة
توفير منطقة صناعية

طةتطوير المشروعات اإلنتاجية الصغيرة والمتوس
الز تطوير نظام أو خطة متكاملة لتسويق المنتجات

ا رعية
تعزيز الخدمات السياحية المساندة

تطوير التعليم والتدريب
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(المشروعفكرة)المقترحالتنموي التوجه4.5

جميعيشملاطارضمنوخصوصيتهاوتوجهاتهاالمحافظةيناسببماتنموي توجهاقتراحتم
:يليكماالتوجههذاوكانومتكاملوشاملوالقطاعاتالنواحي

المشروعفكرةتطوير5.5

المقترحةالخدماتمراكزفيالمطلوبةالخدمات1.5.5
عزون بلدةوإقليميشبهكمركزقلقيليةمدينة،كالتاليوكانتخدماتمراكزاقتراحتمبعدما

زمركلكلالمطلوبةالخدماتدراسةتم،محليمركزالىحجةبلدةوتطويرمحليكمركز
:يليكماخدمةكمركزمنهالكلوالالزمةالناقصةالخدماتومعرفة
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خدمة صحية المستوى الثاني ةمدينة قلقيلي
(  مركز شبه إقليمي ) 

مكتب بريد فرعي 
ثانوية , مدرسة أساسية 

مركز رياضي

عزون 
( مركز محلي ) 

ملعب
محطة دفاع مدني

مركز شرطة
محطة مواصالت عامة

مستوى اول وثاني: خدمات صحية 
حديقة عامة
مكتبة عامة

مدرسة ثانوية ، مدرسة اساسية

مركز رياضي

حجة
( مركز محلي ) 

ملعب

محطة دفاع مدني

مركز شرطة

محطة مواصالت عامة

مستوى اول وثاني: خدمات صحية 

حديقة عامة

مكتبة عامة
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المقترحةاإلقليميةالمشاريعاهم2.5.5
المشاريعوهذهظةالمحافلتطويرالمقترحةاألساسيةاإلقليميةالمشاريعتحديدتمالمرحلةهذهفي

:يليكماالمشاريعهذهوكانتوالقطاعاتالمناحيجميعشملت
.(وحجةعزون ،قلقيلية)الخدماتلمراكزالمطلوبةالخدماتتوفير•
.القطاعاتجميعفيالعمرانيةللتجمعاتالمطلوبةالخدماتتوفير•
.للمحافظةغذائيةصناعيةومنطقةصناعيةمنطقة•
.العادمةالمياهتنقيةمحطات•
.طرق وشقتطويرمشاريع•
.وطنيمتنزه•
.سياحيمسار•
.اإلسكانمشاريع•
.التاريخيةالمناطقتأهيلإعادةمشاريع•
.زراعياستصالحمشاريع•

المقترحةالعناصراهم3.5.5
المقترحةالمراكزهرمية•
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2034عامحتىالمقترحالمستقبليالتوسع•
المركزي صاءاإلحارقامعلىوبناء  قلقيليةلمحافظةالسكانيوالنموالسكانيةالتوقعاتحسب

وكذلكالمستقبليةهااحتياجاتويوفرالمحافظةمعيتناسبمستقبليتوسعاقتراحتمالفلسطيني
الخريطةفيكماالتاريخيةالمناطقةوتأهيلالحاليةالمبنيةالمناطقتطوير

68



المقترحالسياحيالمسار•
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للمشروعالرئيسيالمخطط6.5
المقترحةوالمشاريعوالخدماتالقائمةالخدماتمخطط•
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المقترحةوالمشاريعوالخدماتالقائمةالخدماتمخطط•
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الخدماتمراكزفيالتدخالت6.5
)لمقترحةاالخدماتمراكزفيالمقرحةاألراضيواستخداماتالخدماتتفصيلتمالجزءهذافي

:يليماكوكانتالمقترحةللخدماتالمكانياالنعكاستوضيحوتم(حجةوعزون ،قلقيلية
(إقليميشبهمركز)قلقيلية•
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(محليمركز)عزون •
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(محليمركز)حجة•
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المصادر والمراجع 

2014الكتاب االحصائي لمحافظة قلقيلية •
الكتاب االحصائي للضفة الغربية •
2016وثيقة الخطة االستراتيجية لمحافظة قلقيلية •
2016التقرير التشخيصي لمحافظة قلقيلية •
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تم بحمد هللا

براء محمد صبري 

هندسة التخطيط العمراني / جامعة النجاح الوطنية 

2018
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