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ج 

  شكر وتقدير
  

 أتقدم في تقديم عملي هذا بوافر الشكر والتقدير وعظيم االمتنان وخالص الشكر بالعرفان   

بالجميل إلى أستاذي الفاضل الدكتور عزيز الدويك ، الذي قدم لي كل الرعاية والمؤازرة لـي،  

أثناء تحضير وكتابة الرسالة، بمالحظاته القيمة والمميزة ، التي بفضلها اسـتطعت وبعـون اهللا   

وطنه و إخراج هذه الرسالة المتواضعة إلى حيز الوجود بصورتها الحالية، أدامه اهللا لخدمة أبناء 

  .أمته 

الذي كان له الفضل الكبيـر   يوسف،وأتقدم بالشكر والتقدير إلى األستاذ عبدالناصر نادر 

في المساعدة العداد االستبانة الخاصة بالرسالة والمساعدة في تحليل البيانات التي نتجـت عـن   

  .الدراسة

التنظيم األعلى كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أسرة مديرية الحكم المحلي ومجلس 

والـى المجـالس    الوطنيـة، في مدينة نابلس، والى مركز التخطيط الحضري في جامعة النجاح 

القروية في منطقة الدراسة، والى أرباب األسر واألسر التي ساعدتني وبتعاون كامل في تعبئـة  

رافـي  كذلك أتقدم بمزيد من الشكر والتقـدير إلـى المركـز الجغ    بالدراسة،االستبانة الخاصة 

والى دائرة األرصـاد   نابلس،الفلسطيني، والى أسرة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في 

  .الدراسةلما قدموه لي من مساعدة كبيرة في إنجاز هذه  الدراسة،الجوية، واسرة مدارس منطقة 



د 

  اإلهداء
  
  

  .والدعاء  الصبر،التي واكبت جهدي بكل  المربية،إلى أمي 
  

إلى روح والدي  
  

  .عماد واياد : إلى اخوتي 
  

  إلى أخواتي
  

  رهف  فرحان، نزار، رتيبة، :أبنائيإلى زوجتي و 
  
  
  

  إلى أصدقائي وزمالئي
  

  إلى كل العيون الساهرة من اجل رفع راية العلم والعلماء



ه 

  فهر س المحتويات

  

رقم  العنوان  

  الصفحة

  أ  عنوان الرسالة  

  ب  قرار لجنة المناقشة  

  ج  شكر وتقدير  

  د  اإلهداء  

  هـ   فهرس المحتويات  

  ح  فهرس الجداول  

  ط  فهرس الخرائط  

  ي  فهرس الصور واألشكال  

  ك  فهرس المالحق  

  ل   الملخص  
  1  مقدمة الدراسة:الفصل األول  1

  2  مقدمة الدراسة  1:1

  5  أهمية الدراسة   2:1

  5  أهداف الدراسة   3:1

  7  منطقة الدراسة   4:1

  10   مبررات الدراسة  5:1

  12  لمحة عن األسلوب اإلحصائي المستخدم   6:1

  14  اسئلة الدراسة  7:1

  14  منهجية الدراسة   8:1

  15  محتويات الدراسة   9:1

  19  مصادر ومراجع الفصل األول  10:1

  20  الخصائص الجغرافية لمنطقة الدراسة :الفصل الثاني  :2

  21  مقدمة جغرافية عن منطقة الدراسة   1:2

  21  لظروف الطبيعية ا  1:1:2

  21  الظروف الطبيعية والخصائص العامة لمحافظة نابلس   2:1:2



و 

   العنوان  
  24  )لمحة تاريخية(الظروف الحضارية لمدينة نابلس   3:1:2

4:1:2  
  

ديرالحطب عزموط،( الطبيعية لقرى المجموعة األولى الظروف

  )، روجيببيت دجن ،سالم،

25  

 تايبا، بيبيت  زواتا،( الثانيةالمجموعة الظروف الطبيعية لقرى   5:1:2

  ) وزن

31  

  35  )طلوزة والباذان(لمجموعة الثالثة الظروف الطبيعية لقرى ا  6:1:2

1:2:2  
  

رالحطب دي عزموط،(الحضارية لقرى المجموعة األولى الظروف 

  )، سالم، بيت دجن، روجيب

38  

 تايبا، بييت ب زواتا،( الظروف الحضارية لقرى المجموعة الثانية  2:2:2

  )وزن

45  

  49  )طلوزة والباذان(مجموعة الثالثة الظروف الحضارية لقرى ال  3:2:2

  52  مراجعة البحوث والدراسات السابقة   3:2

  63  مصادر ومراجع الفصل الثاني   4:2

3:  

  

أنماط استخدام األرض داخل قرى منطقة الدراسة :الثالثالفصل

  والعوامل المؤثرة بها 

72  

  73  مةمقد  1:3

  75  .العوامل المؤثرة في انماط استخدام االرض  2:3

  75  العوامل الطبيعية   1:2:3

اثر العوامل البشرية في استخدامات األرض في قرى منطقة   2:2:3

  الدراسة 

84  

  85  بداية التخطيط المقنن في فلسطين   3:3

  85  1948العوامل المؤثرة في تخطيط استعماالت األراضي قبل عام   1:3:3

2:3:3  
  

اآلثار المباشرة للحكم األردني على الضفة الغربية 

  .، في تنظيم وتخطيط استخدامات األراضي )1948:1967(

87  

3:3:3  
  

 اثر االحتالل اإلسرائيلي على قطاع التخطيط والتنظيم الستخدامات 

  .األراضي

88  

4:3:3  
  

 اضيدور السلطة الوطنية الفلسطينية في تخطيط استخدامات األر

  في قرى منطقة الدراسة 

93  



ز 

   العنوان  
  96  .أنماط استخدام األرض السائدة في قرى منطقة الدراسة   4:3

  101  أنواع استخدامات األراضي   1:4:3

  101  استخدامات األرض لألغراض السكنية  2:4:3

  131  مصادر ومراجع الفصل الثالث  6:3

لداخلي لقرى منطقة التحليل العاملي للتركيب ا:الفصل الرابع  :4

  الدراسة

137  

  137  مقدمة  1:4

  139  تصميم الدراسة وأسلوب اختيار العينات  2:4

  144  قائمة المتغيرات الداخلة في الدراسة وكيفية اختيارها  1:2:4

  148  )لعامليأسلوب التحليل ا(وب المستخدم في تحليل البيانات األسل  2:2:4

  150  تحليل العاملي العمليات الخاصة باستخدام ال  3:2:4

  157  نتائج الدراسة   3:4

  157  نتائج التحليل العاملي للتركيب الداخلي لقرى منطقة الدراسة  1:3:4

  192  مصادر و مراجع الفصل الرابع  4:4

  195  أهم النتائج والتوصيات :الفصل الخامس  :5

  195  ملخص النتائج  5:1

  199  التوصيات  5:2

  201  ةمصادر ومراجع الدراس  5:3

  208  قائمة المالحق  5:4

 B  ملخص الرسالة باللغة االنجليزية  5:5

  

  

  

  

  

  

  

  



ح 

  فهرس الجداول

  

رقم   العنوان الرقم

  الصفحة

مساحة المخططات الهيكلية لقرى منطقة الدراسة  1جدول رقم

  واعداد السكان والمساكن

8  

عدد االستبيانات الموزعة على الوحدات المساحية  2جدول رقم

  منطقة الدراسة في 

16  

نماذج من الدراسات التي تناولت التركيب الداخلي  3جدول رقم

للمدن وعدد المتغيرات والوحدات المساحية 

المستخدمة في الدراسة و نسبة تفسير العوامل 

  .  المستخلصة

62  

  100  سنوات اعداد المخططات الهيكلية االسرائيلية  4جدول رقم

  103  م االرض حسب المخططات االسرائيليةانماط استخدا 5جدول رقم

  106  انواع استخدامات االرض لالغراض السكنية  6جدول رقم

في قرى منطقة الدراسة حسب ) ا(توزيع انماط سكن  7جدول رقم

  المخططات الهيكلية االسرائيلية

107  

حسب المخططات الهيكلية ) ب(توزيع انماط سكن  8جدول رقم

  االسرائيلية

114  

حسب المخططات الهيكلية ) ج(توزيع انماط سكن  9ول رقمجد

  االسرائيلية 

116  

نسب االستبانات الموزعة في منطقة الدراسة حسب  10جدول رقم

  نسبها الممثلة بالعينة 

142  

  146  قائمة بالمتغيرات المستخدمة في الدراسة  11جدول رقم

  152  ) ك×ن(نموذج من مصفوفة المعلومات  12جدول رقم

  154  نموذج معامالت االرتباط بين ثمانية متغيرات  13جدول رقم

  155  نموذج لمصفوفة الدرجات العاملية  14جدول رقم

تركيب التحليل العاملي للبيئة في قرى منطقة  15جدول رقم

  الدراسة

158  



ط 

 (Factorللعوامل نموذج مصفوفة االرتباط  16جدول رقم

Correlation Matrix (طقة الدراسة لقرى من  

163  

معدل عدد أفراد األسرة لكل قرية من قرى منطقة  17جدول رقم

  الدراسة

168  

  172  المتغيرات و التشبعات لعامل تركيب األسرة 18جدول رقم

  177  المتغيرات واتشبعات لعامل الخصائص العائلية 19جدول رقم

  183  المتغيرات والتشبعات لعامل الخدمات 20جدول رقم

  184 المتغيرات والتشبعات للعامل االقتصادي واالجتماعي  21ول رقمجد

الكثافة السكانية للحيز الحضري لقرى منطقة  22جدول رقم

  الدراسة 

184  

  190  المتغيرات والتشبعات لعامل خصائص المسكن 23جدول رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ي 

  

  فهرس الخرائط

  

 رقم الصفحة  عنوان الخريطة رقم الخريطة

  9  الحدود اإلدارية لقرى منطقة الدراسة  1 رقم خريطة

  23  موقع محافظة نابلس من محافظات الضفة الغربية  2رقم  خريطة

  28  محافظة نابلس  3رقم  خريطة

التجمعات والطرق االستيطانية المحيطة بقرى منطقة   4رقم  خريطة

  الدراسة

128  

منطقة الدراسة ضمن الوحدات المساحية االحصائية لقرى   5رقم  خريطة

  حدودها الهيكلية

143  

  168  االمتداد المكاني لعامل تركيب االسرة  6رقم  خريطة

  173  الدرجات العاملية لعامل الخصائص العائلية  7رقم  خريطة

  178  الدرجات العاملية لعامل الخدمات  8رقم  خريطة

  185  الدرجات العاملية للعامل االقتصادي واالجتماعي  9رقم  خريطة

الدرجات العاملية لعامل خصائص المسكن في قرى منطقة   10رقم  خريطة

  الدراسة 

191  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ك 

  فهرس الصور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رقم الصفحة عنوان الصورة رقم الصورة

  37  صورة وادي الباذان 1صورة رقم

  77  صورة البناء العشوائي في عزموط2صورة رقم

  78  صورة جوية لقرية سالم  3صورة رقم

  81  صورة جوية لقرية بيت ايبا 4رة رقمصو

  83  صورة جوية لقرية طلوزة 5صورة رقم



ل 

  فهرس االشكال
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رقم   عنوان الشكل رقم الشكل

  الصفحة

  77  مقطع طبوغرافي لقرية عزموط 1شكل رقم

  80  مقطع طبوغرافي لقرية بيت وزن 2شكل رقم

  83  لقرية طلوزة مقطع طبوغرافي 3شكل رقم

  156  العمليات الخاصة بالتحليل العاملي 4شكل رقم



م 

  

  فهرس المالحق
  
  

رقم  العنوان الرقم

  الصفحة

  217  نسخة من االستبانة المستخدمة في الدراسة 1ملحق رقم

  218  المخطط الهيكلي اإلسرائيلي لقرية عزموط  2ملحق رقم

  219  الهيكلي اإلسرائيلي لقرية ديرالحطبالمخطط  3ملحق رقم

  220  المخطط الهيكلي اإلسرائيلي لقرية سالم 4ملحق رقم

  221  المخطط الهيكلي اإلسرائيلي لقرية بيت دجن 5ملحق رقم

  222  المخطط الهيكلي اإلسرائيلي لقرية روجيب 6ملحق رقم

  221  المخطط الهيكلي اإلسرائيلي لقرية زواتا 7ملحق رقم

  223  المخطط الهيكلي اإلسرائيلي لقرية بيت ايبا 8ملحق رقم

  224  المخطط الهيكلي اإلسرائيلي لقرية بيت وزن  9ملحق رقم

  225  المخطط الهيكلي اإلسرائيلي لقرية طلوزة 10ملحق رقم

  226  المخطط الهيكلي اإلسرائيلي لقرية الباذان 11ملحق رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ن 

  رض واتجاهات النمو العمراني نماط استخدام األأ

  والتركيب الداخلي في بعض قرى محافظة نابلس

  "دراسة في جغرافية الريف"

  إعداد

  رياض فرحان حسن عالونه

  إشراف

  الدكتور عزيز الدويك

  

  الملخص

تبحث هذه الدراسة في أنماط استخدام األرض، والعوامل المؤثرة به، ودراسة التركيـب  

عزموط، ديرالحطب، سالم، بيـت دجـن، روجيـب،    (اسة وهي قرى الداخلي لقرى منطقة الدر

، وذلك من خالل األسلوب اإلحصـائي المعـروف   )زواتا، بيت ايبا، بيت وزن، طلوزة والباذان

  .بالتحليل العاملي 

وتنبع أهمية هذه الدراسة في أن قرى منطقة الدراسة  تعاني من نقص حاد في الخدمات 

وستلقي هذه الدراسة الضوء على المزيد من حقائق األوضـاع   األساسية في مختلف المجاالت،

  .والخصائص المختلفة النماط استعماالت األرض في هذه القرى و للسكان والمساكن

وتظهر أهمية الدراسة أيضا من خالل قلة الدراسات التي تناولت أنماط اسـتخدام األرض فـي   

  .عامالريف الفلسطيني بشكل خاص والعربي بشكل 

إلى ذلك أن هذه الدراسة عملت على جمع البيانات وإظهار الحقائق التي قد تفيد  ويضاف

المخططين ومتخذي القرار في عمليات التخطيط والتنظيم للتجمعـات الحضـرية بشـكل عـام     

والريفية بشكل خاص، ومحاولة وضع سياسة للتوزيع األمثل ألنمـاط االسـتخدام فـي منطقـة     

اة حقوق الريف الفلسطيني في مجال الخدمات بخاصـة، وفـي   الدراسة، قائمة على أساس مراع

عمليات تنظيم استخدامات األرض، وأنماط المسكن التي يحتاج إليها الريف الفلسطيني من ناحية 

  .قبلأخرى، خاصة وان منطقة الدراسة لم تدرس من 



س 

م، ومن خالل المخططات 2000تم تحديد منطقة الدراسة من خالل الصور الجوية لعام 

الهيكلية المتوفرة لتلك القرى، باإلضافة إلى الخرائط التنظيمية في دائرة أراضى نابلس، وذلـك  

بالتعاون مع المجالس القروية كل حسب موقعه، حيث قام الباحث بالمسح الميداني لقرى منطقـة  

لتي تـم  الدراسة، ومن ثم قام بتوزيع االستبانة الخاصة بالدراسة وفق العينة العشوائية المنتظمة ا

  % .10تعيينها بنسبة 

قام الباحث بمعالجة البيانات في الحاسب اآللي وفق البرنامج المعد لـذلك، وقـد طبـق    

 Statistical Package for Socialالباحث في دراسته التحليـل العـاملي بواسـطة نظـام     

Science )SPSS(  ـ ة ، حيث انه اكثر شيوعا وتطبيقا من غيره من األنظمة في مجـال جغرافي

المدن والتجمعات السكاني، ويمكن تحديد الخطوات التي تم بواسطتها أسلوب التحليـل العـاملي       

   :يليكما 

بعد االنتهاء من تفريغ االستبيانات تم تحويل معطياتها إلى نسب مئوية، من اجل الخـروج   – 1

) ك(ير حيث تش) . ك xن (، بحيث تمثل هذه المصفوفة ) Data Matrix(بمصفوفة معلومات 

إلـى عـدد الوحـدات    ) ن(إلى عدد المتغيرات الداخلة في الدراسة، وتكون بشكل أفقي، وتشير 

  .وتكون بشكل عمودي ) التجمعات القروية(المساحية 

تم إدخال مصفوفة المعلومات السابقة في الحاسب اآللي، وذلك ليتم تحليلها ومعالجتها وفـق   – 2

، )Correlation Matrix(فة لمعامالت االرتبـاط  ، من أجل استخراج مصفو)SPSS(برنامج 

الخاصـة   ،)Input(بين كل زوج من المتغيرات، وتمثل هاتين الخطوتين السابقتين المـدخالت  

ــاملي     ــل الع ــتخدام التحلي ــية   )Factor Analysis(باس ــات الرئيس ــكل المركب           ، ش

Principal Component Analysis) ( التدوير المائل ،)Oblique Rotation(  لمصـفوفة ،

، التي تتكون من ثمانية واربعين متغيرا وعشر وحـدات مسـاحية   )Data Matrix(المعلومات 

، فقد أمكن استخالص وتحديد خمسـة عوامـل أو   )10× 48(إحصائية وحدة مساحية إحصائية 



ع 

من مجموع التباين الكلي فـي مصـفوفة   % 54.1رئيسية فسرت ) (actor Dimensionsأبعاد 

غيرات ويمكن تسميتها بعامل تركيب األسرة، عامل الخصائص العائلية، عامـل الخـدمات،   المت

  . واالجتماعي عامل خصائص المسكن  العامل االقتصادي

النتائج والدراسة المكتبية والميدانية لمنطقة الدراسة باقتراح توصيات عديدة  من خاللقام الباحث 

   :أهمها

  .منطقة الدراسة بشكل كلي، ودون استثناء العمل على إعادة تخطيط قرى  – 1

  .  عدم استخدام المخططات اإلسرائيلية من قبل متخذي القرار في مؤسساتنا الوطنية  -2

  ). ب(العمل على توسعة الحدود الهيكلية لقرى منطقة الدراسة في المناطق المصنفة - 3

  .وصالحيتهامة في البناء مراقبة عملية بناء المساكن، من حيث نوعية المواد المستخد – 4

مراقبة البناء العمودي الذي يزيد عن طابقين في منطقة الدراسة، والتشـديد علـى بنيتـه،     – 5

  .الطبقاتومدى تحمله لتعدد 

العمل على تخصيص أنماط من االستخدام في قرى منطقة الدراسة، تفي بمتطلبات الحاجـة   – 6

  .لبقاء ال للطرد السكانية، لكي يكون الريف الفلسطيني عنصر ل

وقف مشاريع التوسع للمباني والتجمعات الصناعية، على حساب األرض الزراعية، خاصة  – 7

فيما يتعلق بنية بلدية نابلس، إقامة مجمعا للحرف الصناعية، في منطقة سهلية تعد المتنفس األول 

رب من نـابلس  لقرى سالم ودير الحطب وعزموط، وكذلك المنشات الصناعية التي تقام إلى الغ

..........................................................على األراضي الزراعية في بيت ايبا 



أ 
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  :الفصل األول - 1

  :الدراسةمقدمة  1-1

إن دراسة أنماط استخدام األرض في المدينة العربية لم تكن ذات أهميـة كبـرى للبـاحثين         

وقد بـدأت هـذه الدراسـات    ، بحث العلمي العربي خالل فترة ما قبل الثمانينياتالعرب ورواد ال

حيث بدأت بعض الدراسات التي تعنى بهـذا  ، تتبلور خالل الفترة الواقعة بعد منتصف الثمانينيات

النوع من التحليل المكاني لنظم االستخدام بالظهور مترابطة في معظم األحيان مع نظم التركيـب  

  .)1(الداخلي 

ولما كانت هذه الدراسات تعنى بالمدن أو أجزاء من المدن العربية الكبرى في وطننا العربي      

، لم تحظى باالهتمام المطلـوب ، فان التجمعات الريفية بدءا من القرى الصغيرة وانتهاءا بالبلدات

تعـدوا عـن   ويعود ذلك إلى أن األنماط الدارجة لالستخدام في هذه القرى والتجمعات الريفية ال 

ولكن تطور وسائل االتصال والنقل والـنظم الحضـرية   ، كونها أنماطا سكنية أو زراعية محضة

والـى  ، واالقتصادية األخرى أدى إلى تطور كبير في نظم استخدام األرض داخل القرية العربية

ـ  ي انتباه الحكومات المحلية إلى ضرورة تخطيط وتنظيم هذا االستخدام في ضوء التطور العمران

مع الحفاظ على خصوصية الريف من ناحيـة والتنظـيم   ، الذي شهدته وتشهده التجمعات الريفية

  .أخرىالعمراني من ناحية 

ومن اجل ما تقدم فان هذه الدراسة الجغرافية سـتعنى بكشـف االختالفـات المكانيـة     

ه هـذ ، لخصائص أنماط استخدام األرض داخل بعض القرى الفلسطينية في محيط مدينة نـابلس 

وستقوم هـذه الدراسـة أيضـا    ، القرى التي لم تحظى من قبل في مثل هذا النوع من الدراسات

سواء كان هـذا التغييـر   ، من حيث توزيعهم وتغيرهم، بدراسة لخصائص السكان في هذه القرى

  .المكانيةناتجا عن حركتهم الطبيعية أو 
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ي الذي اعتمد علـى ثالثـة   ولهذا فان هذا العمل تطلب من الباحث باتباع النهج الجغراف

والمرحلـة الثالثـة دمـج    ، مرحلة الدراسة الميدانية، مرحلة جمع البيانات المكتبية :مراحل وهي

المرحلتين األولى والثانية وتحليلهما والخروج بالنتائج التي يرى الباحث بضرورة األخذ بها مـن  

لكي يكـون  ، رسين مستقبالوتكون مصدرا مهما لغيره من الدا، قبل أصحاب القرار والمخططين

     .للنهوض به حضاريا وتنمويا، الريف محط أنظار المخططين مستقبال

وتأكيدا لما سبق فان عملية التخطيط ورسم اإلطار العام لهذا النظام يعتبر من العوامل المهمة     

خاصـة  وعامال حاسما للتغلب على المشكالت الحضرية مستقبال و، في تنمية المجتمعات الريفية

سيما في ظل الصراع ، إن التوسع العمراني والتزايد السكاني في الريف الفلسطيني آخذ بالتسارع

لذا فستركز هذه الدراسة على البحـث  ، الديموغرافي المتأجج حاليا بين اإلسرائيليين والفلسطيننين

ن خالل م، في اتجاهات نظم االستخدام لألرض في الريف الفلسطيني لبعض قرى محافظة نابلس

  .القرىدراسة التطور في النظام العمراني والحضري لهذه 

، القـرى  أنماط استخدام األرض داخل هذه وستقدم هذه الدراسة وصفا للوضع القائم حاليا في   

وذلك على ضوء العالقة القائمة بـين هـذه   ، وكذلك االقتراحات المناسبة للنهوض بواقعنا الريفي

وامكانية بعض هـذه  ، وبين هذه القرى فيما بينها من جهة أخرى ،القرى ومدينة نابلس من جهة

وفي سبيل تحقيق أهداف هذه الدراسـة  ، القرى لتكون حلقة وصل حضرية مع مدن وقرى أخرى

تشتمل على المتغيرات المتعلقة بخصائص السـكان االقتصـادية   ، فقد تم تحضير استبانه خاصة

  .واستعماالت األرض في هذه القرى واالجتماعية والديموغرافية وخصائص المسكن

بتطبيـق أسـلوب العينـة العشـوائية     ، وقد تم بعد ذلك اختيار العينات الداخلة في الدراسة     

باإلضافة إلى االستعانة بالصور الجوية لهذه ، من خالل الخرائط التنظيمية لهذه القرى، المنتظمة

التمثيل بطريقة  إضافة مقداروتم ، قريةبشكل عشوائي في كل ، حيث تم تحديد نقطة البدء، القرى

وقد تم إجراء المسح الميداني لجميع األسر التي وقـع  ، من نقطة البدء منازل) 9(منتظمة بترك 

الباحـث  عن طريق اتصال وذلك بتعبئة االستبانة ، عليها االختيار حيث تم توزيع االستبانة عليها
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وذلك بهدف الحصول علـى  ، أفراد األسرةوفي حال غيابه عن طريق أحد ، برب األسرة مباشرة

الحاسـوب وذلـك بهـدف    أقصى درجة من المعرفة الصحيحة ومن ثم إدخال هذه البيانات إلى 

  .  الخروج بأنماط مختلفة عن خصائص السكان والمسكن والتي يمكن تعميمها على منطقة الدراسة

اقتصاديا لمدينة نابلس وسـيكون  ونظرا لألهمية التي تتمتع بها هذه القرى كونها ظهيرا         

مستقبال جزء كبير من هذه القرى ضمن الحدود اإلدارية لهذه المدينة حسـب مخططـات بلديـة    

وذلك تبعا للتوسع العمراني الذي تشهده المدينة خاصة باالتجـاه الغربـي مـن    ، نابلس المقترحة

  ة في ظل ضعف عام في ونظرا لعدم توافر التخطيط السليم الشامل لهذه القرى خاص، المدينة

وسيادة االستعمال السكني على بقية االستعماالت فال بد من محاولة دراسة ، الخدمات بوجه خاص

  .لقرى بشيء من العناية والتفصيلالتركيب الداخلي لهذه ا



 5

  :أهمية الدراسة 1-2

  :تكمن اهمية هذه الدراسة في النقاط التالية

وسـتلقي هـذه   ، دمات األساسية في مختلف المجاالتتعاني هذه القرى من نقص حاد في الخ -

 الدراسة الضوء على المزيد من حقائق األوضاع والخصائص المختلفة لنظم اسـتعماالت األرض 

  .في هذه القرى و للسكان والمساكن

قلة الدراسات التي تناولت أنماط استخدام األرض في الريف الفلسطيني بشكل خاص والعربي  -

  .بشكل عام

الحقائق التي قد تفيـد المخططـين ومتخـذي     تقوم هذه الدراسة بجمع البيانات واظهار سوف -

، القرار في عمليات التخطيط والتنظيم للتجمعات الحضرية بشكل عام والريفيـة بشـكل خـاص   

قائمة علـى أسـاس   ، ومحاولة وضع سياسة للتوزيع األمثل ألنماط االستخدام في منطقة الدراسة

وفي عمليات تنظيم استخدامات ، لفلسطيني في مجال الخدمات بشكل خاصمراعاة حقوق الريف ا

  .ف الفلسطيني من ناحية أخرىوأنماط المسكن التي يحتاج إليها الري، األرض

  .إن منطقة الدراسة لم تدرس من قبل بشكل تحليلي عميق -

  :أهداف الدراسة 1-3

  :تهدف هذه الدراسة الى محاولة تحقيق االهداف التالية

ونسـب اسـتعماالت   ، معرفة وتقييم أنماط استخدام األرض داخل بعض قرى محافظة نابلس -1

  .فيهااالراضي 

  .واثر ذلك على نظم استخدامات األراضي السائدة بها، دراسة التركيب الداخلي لهذه القرى -2
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وعالقـة ذلـك بأنمـاط    ، دراسة الخصائص االقتصادية واالجتماعية والديموغرافية للسكان -3

  .تخدام األرض بهااس

  .العمل على ابراز االختالفات بين االنماط المختلفة من التركيبة الحضرية االجتماعية لها -4
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  :منطقة الدراسة 1-4

التي يتضح لنا موقعهـا  (تشتمل منطقة الدراسة الحدود اإلدارية لبعض قرى محافظة نابلس      

، بيـت دجـن  ، روجيب ، دير الحطب ،سالم، عزموط(وهي قرى ، ))1(من خالل الخريطة رقم 

ضمن المخططات الهيكليـة  ، 2002نهاية عام حتى) ايبابيت ، بيت وزن، زواتا، الباذان، طلوزة

والذي تقسم القرى من خاللها إلى عدد من األحواض واألنماط والتي يتشكل ، األخيرة لهذه القرى

   .منها مسطحات القرى ونظم استخدام األرض فيها 

كمـا أنهـا    دونم، )3369(مجتمعة منطقة الدراسة حسب هذه المخططات وتبلغ مساحة 

ويمكن االطالع على ذلك من خالل ، مسكن) 3330(نسمة يسكنون في ) 22469(تضم مجتمعة 

عـدد  ، مساحة المخطـط الهيكلـي  ، الذي يظهر كل قرية على حدة من حيث، )1(الجدول رقم 

   .المساكنوعدد ، السكان
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  مساحة المخططات الهيكلية لقرى منطقة الدراسة واعداد السكان والمساكن )1(جدول رقم 

  عدد المساكن نسمة/عدد السكان   *دونم/مساحة المخطط الهيكلي اسم القرية  الرقم

  298  2159  *379  عزموط  1

  556  3912  *218  سالم  2

  231  1891  *575  دير الحطب  3

  404  2811  *330  روجيب  4

  437  3101  *451  بيت دجن  5

  441  2565  *497  بيت ايبا  6

  223  1502  *314  زواتا  7

  133  914  *184  بيت وزن  8

  338  2091  *210  طلوزة  9

  269  1923  *211  الباذان  10

  3330  22869 *3369 المجموع

   .منشورةبيانات غير ، م2003نابلس ، وزارة الحكم المحلي :المصدر*     

  .م2000النتائج المقدرة ، التعداد العام للسكان والمساكن، حصاء الفلسطينيالجهاز المركزي لإل :المصدر       
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  الحدود اإلدارية لقرى منطقة الدراسة )1(خريطة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

م2002الباحث بتصرف ، المركز الجغرافي الفلسطيني:المصدر
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  :مبررات الدراسة 1-5

مه لتكون هذه التجمعات الريفية القروية لقد برزت لدى الباحث العديد من المبررات وجهت اهتما

  :وهذه المبررات هي، مجاال لدراسته

تعتبر منطقة الدراسة ذات طابع ريفي يغلب على مساكنها عدم التنظيم والعشـوائية فـي    - 1

كان ذلك في ، )البلدة القديمة(أي مراكز القرى ، وخاصة في النواة األولى لهذه القرى، البناء

الن الهـدف  ، ليم لهذه القرى سابقا وعدم متابعته بشكل صارم حاليـا ظل غياب التخطيط الس

اإلسرائيلي  سوءا االحتاللوزاد هذا األمر ، األول واألخير كان الحصول على مسكن لألسرة

الذي استهدف ضرب البنية التحتية لقطاع التخطيط الـداخلي للمـدن والقـرى والتجمعـات     

التخطيطية والحد من قدرات مخططينا فـي رسـم    والعمل على إفشال المشاريع، الفلسطينية

الخطط التنموية التي تعمل على الدفع نحو التطور في االستخدام األمثل لألراضـي وبشـكل   

إضـافة إلـى محاصـرة المسـتعمرات     ، يفي بمتطلبات المجتمع المحلي للتجمع العمرانـي 

لعمرانـي فـي بعـض    والحد من التوسع ا، والشوارع اليهودية ألجزاء كبيرة من هذه القرى

  .اتجاهات النمو الحضري بها

دراسة األنماط المكانية لخصـائص السـكان االقتصـادية واالجتماعيـة والديموغرافيـة       - 2

  .ومقارنتها مع تجمعات ريفية وحضرية محلية   وعربية، وخصائص المسكن في هذه القرى

تنظيم للمرافق المختلفـة  العمل على اإلفادة من نتائج هذه الدراسة في عمليات التخطيط وال – 3

وأنمـاط  ، وبشكل خاص في عمليات تنظـيم اسـتخدامات األرض  ، في قرى منطقة الدراسة

خاصة ونحن فـي هـذه   ، وتوفير الخدمات المناسبة لخصائص السكان في المستقبل، المسكن

والتي سـتكون بمثابـة   ، الدراسات التخطيطيةوالتي هي بحاجة ماسة إلى ، المرحلة االنتقالية

  .ية تحتية القامة مشاريع للخدمات وأخرى أساسية ألبناء هذه القرى والتجمعات الريفيةبن
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وعدم وجود شـبكات  ، توصيل المياه(إبراز مشكالت المسكن والسكان في هذه القرى مثل  - 4

ومشـكلة  ، ومشكلة عدم القدرة على الـتخلص مـن النفايـات الصـلبة    ، للصرف الصحي

  ).وغيرها، المواصالت
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   :عن األسلوب اإلحصائي المستخدم لمحة 1-6

من اجل معرفة ، )spss(سوف يستخدم في هذه الدراسة األسلوب اإلحصائي المعروف باسم     

لخصـائص االقتصـادية   وبيان اوجه التشـابه واالخـتالف فـي ا   ، التركيب الداخلي لهذه القرى

الخـروج بأنمـاط    وذلك بهدف، ومعرفة خصائص المسكن، الديموغرافية للسكانواالجتماعية و

وإجراء المقارنـات  ، يمكن تعميمها على منطقة الدراسة، مختلفة عن خصائص السكان والمسكن

وبين تجمعات أخرى داخل وخارج الضفة ، الالزمة بين هذه التجمعات الريفية فيما بينها من جهة

  .الغربية وقطاع غزة

من اجل إظهار أنماط التركيب ، افيةوقد تم استخدام هذا األسلوب في كثير من الدراسات الجغر   

والتعرف على العالقات المعقدة بـين المتغيـرات   ، الداخلي للمدن والتجمعات الريفية والحضرية

  ).2(المستخدمة في الدراسات المختلفة لمناطق مختلفة من فلسطين والعالم والوطن العربي 

إلـى معلومـات   ، تركيب الـداخلي ولتطبيق هذا البرنامج يحتاج الباحث عند إجراء دراسته لل   

وربـط  ، إحصائية متعلقة بالخصائص االقتصادية واالجتماعية والديموغرافية وخصائص المسكن

، ما سبق من خالل مجموعة من المتغيرات ترتبط كل منها بعامل معين كالعامل االقتصادي مثال

حضرية ويتم بعـد ذلـك   هذه المتغيرات هي التي تساعد في تفسير التركيب الداخلي للتجمعات ال

داخـل منطقـة    )الوحدات المساحية اإلحصـائية (إظهار النتائج األولية التي تبين ارتباط القرى 

  .)3(الدراسة الدراسة بالمتغيرات واألبعاد المحددة في 

   :اسئلة الدراسة 1-7

  :والتي من أهمها، تحاول هذه الدراسة اإلجابة على عدد من القضايا والتساؤالت

وكيف ينتظم هـذا االسـتخدام مـع    ، هي أنماط استخدام األرض السائدة في هذه القرىما  – 1

  .التطور الحضري والتركيب الداخلي للقرية الفلسطينية ؟
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ما هي اوجه التشابه واالختالف في التركيب السكني للمناطق المختلفة في هذه التجمعـات    - 2

، دائري، ذلك فما هو هذا النمط ؟ هل هو حلقيالريفية القروية ؟  هل له نمط معين ؟ وإذا كان ك

وتركيب أخرى أجريت عليهـا مثـل    أنماط استخدامقطاعي ؟  وهل يتشابه ذلك إذا ما قورن مع 

  .هذه الدراسة ؟

  هناك تجانس وتطابق بين التباين في استخدام األرض وبين تباين خصائص   المسكن ؟ هل - 3

 ، وموقع المسكن، جتماعي في نوعية مادة بناء المسكنهناك اثر للوضع االقتصادي واال هل – 4

  ؟أو المنخفض بما سبق ذكره في أحياء القرى المختلفة ؟ هل يتحكم المستوى االقتصادي المرتفع

في هذه التجمعات ، هناك مناطق اجتماعية للفقراء وذوي الدخل المتدني وأخرى لألغنياء هل – 5

   .ات الحضرية الكبرى ؟الريفية كما هو الحال في معظم التجمع

هل لالحتالل اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية  تأثير على تحديد نمط االستخدام لـألرض   –6

  .داخل هذه التجمعات ؟

هل ظهرت عوامل حددت نمط استخدام األرض داخل هذه القرى الفلسطينية تختلف عـن     - 7

  ؟بية أو مدن الحضارة غير الغربيةو غرالعوامل التي ظهرت في الدراسات السابقة لمدن عربية أ
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  :منهجية الدراسة 1-8

ومن ، من اجل فهم اعمق ألنماط استخدام األرض داخل هذه التجمعات الفلسطينية القروية

اجل الحصول على بيانات دقيقة تتعلق بهذا النوع من الدراسات فان الباحث قام بجمع البيانـات  

   :وتحليلها وفق المنهجية التالية

والصـور الجويـة    5000/ 1وخرائط ، 1/2500الحصول على الخرائط التنظيمية بمقياس  – 1

ويتضح على ، والمؤسسات الحكومية المحلية األخرى، وذلك من وزارة الحكم المحلي، 1/5000

  .عينة الدراسةهذه الخرائط حدود األحواض والقرى لكي يستفيد الباحث في تحديد 

عية للتعرف على طبيعة منطقة الدراسة وطبوغرافيتها وحدودها قبـل  القيام بزيارة استطال – 2

  .إجراء الدراسة المكتبية وتوزيع االستبانة

للتجمعات القروية  1/5000تم حصر المباني في الصور الجوية والخرائط التنظيمية بمقياس  – 3

  .كل على حدة وبشكل كامل

ق أسلوب العينة العشوائية المنتظمة المكونة من تم اختيار العينات الداخلة في الدراسة بتطبي – 4

  :حيث اتبعت الخطوات التالية، األسر والمساكن

لكـل تجمـع وحـوض مـن      1/5000و  2500/ 1إحضار خرائط تنظيمية بمقياس  –أ      

  .التجمعات القروية المذكورة

بطريقة منتظمـة   وتم إضافة مقدار التمثيل، تحديد نقطة البدء بشكل عشوائي لكل قرية –ب      

وتم ذلك باالستعانة بالصور ، 9ألن طول العينة للفئة تساوي ، بترك عشرة منازل من نقطة البدء

  .5000/ 1الجوية لكل قرية بمقياس 

تم تحديد األحواض التي تمثل مفردات العينة العشوائية المنتظمة التـي وقـع عليهـا     –ج      

ت دائرة التنظيم في مديرية الحكم المحلي في مدينـة  وذلك عن طريق االستعانة بلوحا، االختيار
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وذلـك أيضـا بـاالطالع والتحليـل     ، 2500/ 1تسجيل أراضى نابلس بمقيـاس  نابلس ودائرة 

  .القرىباإلضافة إلى الصور الجوية لهذه ، القرى المتوفرة لهذهللمخططات الهيكلية 

على اعتبار أنهـا وحـدة مسـاحية    ، تم اختيار العينات العشوائية من كل قرية على حدة –د     

  .واحدة باالعتماد على نقطة البدء الرئيسية في التسلسل حسب مقدار التمثيل المنتظم للقرية

   :العينةتحديد حجم  – 5

، )4(أسـرة   )3393(من عدد األسر البالغ %  10الدراسة بلغ حجم العينة العشوائية الداخلة في   

في التجمعـات القرويـة   ، عشر وحدات مساحية إحصائيةعلى  استبانه) 340(من خالل توزيع 

يظهر عدد االستبانات الموزعـة علـى الوحـدات المسـاحية     ) 2(والجدول رقم ، السابقة الذكر

  .الدراسةاإلحصائية الداخلة في منطقة الدراسة حسب نسب تمثيلها من مجتمع 

ق البرنـامج اإلحصـائي   إدخال البيانات التي يتم جمعها إلى الحاسب اآللي ومعالجتها وف – 5

وذلك للوصول إلى اكبر قدر من الدقة والتحليل وفق الرؤية الجغرافية ، )spss(المعروف بـ 

  .للباحث المتعلقة بالمنهج التحليلي

دراسة التطور التاريخي ألنماط استخدام األرض والتطور السكاني لهذه القرى وفق المنهج  – 6

  .راسة هذا النوع من البياناتالذي يراه الباحث مناسبا لد، التاريخي
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   عدد االستبيانات الموزعة على الوحدات المساحية في منطقة الدراسة )2( رقم جدول

الوحدة المساحية(القرية

  )اإلحصائية

عدد األسر ضمن العينة  عدد األسر

  المختارة

  28  279  عزموط

  24  240  دير الحطب

  53  531  سالم

  37  373  بيت دجن

  49  491  روجيب

  44  440  بيت ايبا 

  15  145  زواتا

  27  269  بيت وزن

  35  347  طلوزة

  28  278  الباذان

  340 *3393  المجموع

  .م2000النتائج المقدرة لعام ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر *    

  

  :محتويات الدراسة 1-9  

ومن ، ي تم جمعها وتحليلهامن اجل عرض ما قام به الباحث وتوصيل وتوضيح المعلومات الت   

اجل اإلفادة لغيره من الدارسين والمخططين وأصحاب القرار فقد قام الباحث  بتنظيم هذه الدراسة 

  :لتتضمن ستة فصول وهي

  

  

  



 17

  :الفصل األول

منطقة الدراسة ومبررات ، الهدف من الدراسة، أهمية الدراسة، يشتمل هذا الفصل على المقدمة   

القضايا أو األسئلة التـي حاولـت الدراسـة    ، األسلوب اإلحصائي المستخدملمحة عن ، اختيارها

  .الدراسةمنهجية الدراسة وتنظيم ، اإلجابة عليها

  :الفصل الثاني

وتنـاول الظـروف الطبيعيـة    ، يشتمل على الخصائص الجغرافية لقـرى منطقـة الدراسـة      

ـ ، والحضارية لهذه القرى مـن حيـث المسـاحة    ، رىواثر ذلك في عملية نمو وتطور هذه الق

باإلضافة إلى لمحة عن الخلفية النظرية للدراسات السابقة التـي تناولـت اسـتعماالت     والسكان،

من خالل مراجعة أهم هذه الدراسات التي استطاع الباحـث  ، األراضي والتركيب الداخلي للمدن

  .الحصول عليها

  :الفصل الثالث

داخل هذه القرى لألغراض السكنية بمراتبهـا  تم تخصيص هذا الفصل الستعماالت األراضي    

المختلفة وكذلك االستخدامات التجارية والصناعية والحـدائق والخـدمات والنـواحي التعليميـة     

والترفيهية ومناطق التطوير الحضري واستعماالت األرض ألغراض النقل والمـرور والمقـابر   

  .الفضاءومساحات األرض 

   :الفصل الرابع

وعرض المتغيـرات  ، وأسلوب اختيار العينات، الفصل مواضيع تصميم الرسالةيتناول هذا      

ومن ثم إلى العمليات الخاصة باستخدام أسلوب التحليـل  ، المستخدمة في الدراسة وكيفية اختيارها

ويشتمل هذا الفصل على نتائج التحليل المتعلقة بالتركيب الـداخلي للقـرى موضـع    ، اإلحصائي
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ومن  ، امل التي سيتم استخالصها من الدراسة مع عرض للصور والخرائطوتفسير العو الدراسة،

  . وشرح األنماط السائدة لكل عامل اجتماعي و اقتصادي، ثم تحليل لهذه الخرائط

  :الفصل الخامس

الفصل على أهم النتائج التي توصل إليها الباحث مع عرض ألهم   التوصـيات   يحتوي هذا     

والتي رأى الباحث أنها ضرورية لخدمة منطقة الدراسة ، متخذي القرارالتي قد تفيد المخططين و

وكذلك لغيرها من الدراسـات الالحقـة ألنمـاط    ، وسكانها واالستفادة منها على مستوى الوطن

  .استخدام األرض والتركيب الداخلي للمدن والتجمعات القروية مجتمعة أو كل على حدة
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  مصادر ومراجع الفصل األول 1-10

دار صـفاء  ، األردن، 1ط، تخطيط استخدام األرض الريفي والحضري :محمد غنيم، عثمان – 1

  .م2001،،للنشر والتوزيع

الجامعـة  ، دراسة في التركيـب الـداخلي للمـدن   ، تحليل البيئة العاملي، كايد، ابو صبحة – 2

  .م1983، األردنية

  .نفس المصدر السابق – 3

النتـائج  ، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني – 4

  .فلسطين –رام اهللا ، م2000المقدرة لعام 
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  الخصائص الجغرافية لمنطقة الدراسة :الفصل الثاني -2

  .الدراسةمقدمة جغرافية عن منطقة  2-1

  .الطبيعيةالظروف    2-1-1

  الظروف الطبيعية والخصائص العامة لمحافظة نابلس 2-1-2

  ).تاريخيةلمحة (الظروف الحضارية لمدينة نابلس  2-1-3

، بيت دجن، سالم، ديرالحطب، عزموط(الظروف الطبيعية لقرى المجموعة األولى  2-1-4

  .)روجيب

  .)بيت وزن، بيت ايبا، زواتا(الظروف الطبيعية لقرى المجموعة الثانية  2-1-5

  )الباذان ،طلوزة(الظروف الطبيعية لقرى المجموعة الثالثة  2-1-6

، بيت دجن، سالم، ديرالحطب، عزموط(الظروف الحضارية لقرى المجموعة األولى  2-2-1

  .)روجيب

  .)بيت وزن، بيت ايبا، زواتا(الظروف الحضارية لقرى المجموعة الثانية  2-2-2

  .)الباذان، طلوزة(الظروف الحضارية لقرى المجموعة الثالثة  2-2-3

  .السابقةمراجعة الدراسات  2-3

  .الثانيمصادر ومراجع الفصل  2-4
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  الخصائص الجغرافية لمنطقة الدراسة :الفصل الثاني -2

  :مقدمة جغرافية عن منطقة الدراسة 2-1

  :الظروف الطبيعية 2-1-1

في مثل هذه الدراسة فان عملية دراسة الظروف الطبيعية للقرى موضع الدراسـة تتطلـب        

، تبار التباعد النسبي والمحلي لبعض هذه القرى عـن بعضـها  جهدا كبيرا إذا ما أخذنا بعين االع

ولذلك فان ، خاصة القرى التي تقع إلى الغرب من مدينة نابلس والقرى التي تقع إلى الشرق منها

، الباحث قام بتجزئة دراسته للظروف الطبيعية لهذه القرى تسهيال له وللمستفيدين من هذه الدراسة

  :إلى المجموعات التاليةوتبعا لذلك فقد قسمت القرى 

  .)روجيب ،بيت دجن، سالم، دير الحطب، عزموط(وتشمل قرى  :المجموعة األولى – 1

  .)بيت ايبا و بيت وزن، زواتا(وتشمل قرى غرب نابلس  :المجموعة الثانية – 2

  .)طلوزة والباذان(وتشمل قرى  :المجموعة الثالثة -3

ذه القرى ال بد لنا من التعـرف علـى الخصـائص    وقبل البدء بدراسة الظروف الطبيعية له    

حيث تعتبر هـذه القـرى   ، والظروف الطبيعية العامة لمحافظة نابلس التي تنتمي إليها هذه القرى

  .لهابمثابة ركن أساسي من أركان الظهير االقتصادي 

   :الظروف الطبيعية والخصائص الطبيعية العامة لمحافظة نابلس 2-1-2

في الجزء األوسط من ، )2 رقم خريطة(ي الجزء الشمالي من الضفة الغربية تقع محافظة نابلس ف

شـرق  ) 35.16( لوعلى خـط طـو  ، شمال خط االستواء )32.12(على خط عرض ، فلسطين

وقد اكسبها موقعها هذا ميزات مناخية فهي ضمن إقليم البحر المتوسط المتميز بصيف ، غرينيتش

، أما فصلي الربيع والخريف فهي فصول انتقاليـة  ،حار جاف طويل وشتاء ماطر معتدل قصير
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حيث تبدأ درجات الحرارة في االنخفاض التدريجي في فصل الخريف يصاحبها سـقوط أمطـار   

وأما فصل الربيع فتبدأ درجات الحرارة باالرتفاع ويصاحبها أحيانا تساقط األمطار بشـكل  ، قليلة

شهور السنة يعتبر شهر شباط هو اكثـر  ومن خالل  توزيع الحرارة واألمطار على ، )1(بسيط 

واشـد  ، درجـات مئويـة   5شهور السنة برودة وأكثرها مطرا إذ بلغ معدل الحرارة لهذا الشهر 

  .)2( )درجة مئوية 28(إذ يبلغ معدل الحرارة لهذا الشهر ، الشهور حرارة هو شهر آب

فإنها تقع ضـمن إقلـيم   ، فلسطين الفلكية منوبما أن محافظة نابلس التي تقع ضمن هذه الحدود 

غير أن اتسـاع مسـاحة   ، فمحافظة نابلس تقع ضمن هذا اإلقليم في معظم أرجائها ، المرتفعات

المحافظة باتجاه الشرق والشمال الشرقي جعلها تضم جزء من منطقة األغوار الفلسطينية، وجعل 

منطقـة أغـوار    جبالها الشرقية تطل على األغوار بحواف صدعيه تتبع منطقة األغوار، وتعتبر

نابلس من أجود األراضي الزراعية وأكثرها غنى بالينابيع واألودية دائمة الجريان وبشكل خاص 

ويتوسط محافظة نابلس أعلى القمم الجبلية في سلسـلة   .شبليوادي الفارعة ووادي الباذان وعين 

نـة نـابلس   واللذان تقـع مدي ) م881(وجبل جرزيم ) م940(جبال نابلس وهما قمتي جبل عيبال 

ولكن ليست السمة التامة لمدينة ومحافظة نـابلس الجبـال   . )3(بينهما في وادي صدعي يتوسطها 

واألغوار فهناك السهول المتداخلة بين مرتفعاتها مثل سهل عسكر وسالم ودير الحطـب وبيـت   

  .دجن في الشرق، ودير شرف إلى الغرب منها، وسهل حواره إلى الجنوب الشرقي من المدينة
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  موقع محافظة نابلس )2(خريطة رقم 

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  م2002الباحث بتصرف -المركز الجغرافي الفلسطيني:المصدر
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  ):لمحة تاريخية(الظروف الحضارية لمدينة نابلس  2-1-3

ويرجـع تـاريخ   ، أي التل المرتفع )منكب(مدينة نابلس مدينة كنعانية قديمة واسمها شكيم بمعنى 

وانتشر الكنعـانيون  ، كنعانيين إلى هجرتهم من الجزيرة العربية خالل األلف الرابع قبل الميالدال

  .)4(في شمال البالد حتى جبل الشيخ وجبل لبنان 

وجميع اإلشارات واألدلة تدل علـى أن  ، زارها سيدنا إبراهيم في القرن التاسع عشر قبل الميالد

  .)تل بالطة أي الحفرية كتسمية محلية(رية بالطة البلد مدينة شكيم الكنعانية تقع بالقرب من ق

، تم الفـتح اإلسـالمي لنـابلس   ، م639وفي التصف األول من القرن السابع الميالدي وفي عام 

  .العاصمةوكانت الرملة ، واعتبرت جند من جند فلسطين

م تحـت  1948ووضعت بعد ذلك أي بعد حـرب عـام   ، م1918احتل البريطانيون نابلس عام  

وخالل هذه الفترة حدثت العديد مـن الثـورات ضـد    ، الوصاية األردنية كبقية المدن الفلسطينية

 1927االنتداب البريطاني باإلضافة إلى ذلك فقد تعرضت نابلس إلى زلزال قوي ومـدمر عـام   

، م تم احتالل نابلس من قبل إسرائيل1967وفي عام ، )5(أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المدينة 

م تم انسحاب الجيش اإلسرائيلي من مدينة نابلس ودخول قوات لألمن الفلسطيني 1996عام  وفي

وخالل االنتفاضة التي قام بها الشعب الفلسطيني فـي  ، إليها ضمن ما عرف باتفاقية أوسلو للسالم

قدمت نابلس وقراها مئات الشهداء وآالف الجرحى باإلضافة إلـى مـا قـام بـه     ، م2000عام 

  .التاريخيةإلسرائيلي من تدمير للمباني التاريخية والبنى التحتية لهذه المدينة االحتالل ا
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، دير الحطـب ، عزموط( الظروف الطبيعية للمجموعة األولى من قرى منطقة الدراسة  2-1-4

  ):روجيب ، بيت دجن، سالم

ف زمـن  ضمن ما عر، )3(انظر خريطة رقم ، تقع هذه القرى إلى الشرق من مدينة نابلس     

ولدراسة هذه المجموعة البد لنا ايضا من تقسيم هذه القرى ، )6(العثمانيين بقرى مشاريق البيتاوي 

  :كل تجمع على حدة بالرغم من أن الظروف الطبيعية بينها ال تختلف عن بعضها كثيرا

   :الظروف الطبيعية لقرية عزموط 2-1-4-1

ضمن موقع فلكي على إحداثي محلي شـمالي  ، كم 4.5تقع إلى الشرق من مدينة نابلس على بعد 

  .)7() م179.38(وإحداثي محلي شرقي ، )م 181.10(

ولكن هذه القرية تختلف عن ، )8(متر ) 513(ترتفع هذه القرية عن مستوى سطح البحر 

غيرها من القرى المحيطة في نابلس في انه يفصلها وبشكل مباشر عن نابلس وادي صدعي يقع 

وهو امتداد طبيعي ألغـوار نـابلس   ، ن القرية وهو ما يعرف بواد الساجورفي الجهة الغربية م

وقد اثر هذا الوادي بشكل سـلبي كبيـر علـى النمـو      الغربي،باتجاه الجنوب ومن ثم الجنوب 

ألنه وادي شـديد  ، العمراني للقرية باتجاه الغرب أو حتى االمتداد العمراني لنابلس باتجاه الشرق

  .بين الشرق والغربي ويتضح ذلك من الخريطة الطبوغرافية للمنطقةاالنحدار من كال الجان

فان جبـال  ، وبما أن هذه القرية تقع ضمن مرتفعات نابلس كما سبق وتحدثنا عنها سابق

هذه القرية تزرع بالزيتون ويقع إلى الجنوب منها شريط ضيق من األراضي السهلية التي حـال  

وأما شمال القرية فتبدأ سـفوح جبـل بـالل       .نحوهامراني االحتالل اإلسرائيلي من االمتداد الع

وقد حـال االحـتالل اإلسـرائيلي    ، )9(عن مستوى سطح البحر ) م711(الذي يرتفع  )األقصر(

المتمثل بإنشاء مستعمرة ألون مورية على السفوح الشرقية لهذا الجبل إلى الشمال الشـرقي مـن   

رية مما ساعد على ازدياد مشكلة االكتظـاظ السـكاني   هذه القرية من االمتداد العمراني لهذه الق

  .القريةالنسبي للسكان في وسط 
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وكانت تعتمد سـابقا علـى         ، وأما بالنسبة لموارد المياه فال يوجد في القرية ينابيع للمياه

ومن خالل جلب المياه بواسطة الحيوانات مـن منطقـة   ، جمع المياه بآبار جمع من مياه األمطار

وحاليا من خالل شبكة مياه تتزود بالمياه عن طريق ، )10(ر وبالطة ومن منطقة الباذان عين عسك

  . )11(شركة مياه إسرائيلية 

   :الظروف الطبيعية لقرية ديرالحطب 2-1-4-2

انظـر  ، تقع قرية دير الحطب إلى الشرق من مدينة نابلس على بعد خمسة كيلو متـرات 

 وإحـداثي محلـي شـرقي   ، )م 180.37(شـمالي   وهي على إحداثي محلـي ، )3(خريطة رقم 

وكما سـبق وان ذكرنـا ضـمن    ، دونما 11532وتبلغ مساحة أراضى القرية ، )12( )180.43(

الظروف الطبيعية لمحافظة نابلس فان قرية دير الحطب جزءا ال يتجزأ من البنية الطبيعية لهـذه  

       عـن مسـتوى سـطح البحـر    إذ أن هذه القرية تقع ضمن مرتفعات نابلس وترتفـع  ، المحافظة

  .)13( )متر 551(

يفصل بينها وبـين  ، يقع إلى الجنوب من مركز القرية وادي محلي يسمى وادي حمدان 

ويحد قرية دير الحطب من الشمال أراضـي قريـة طلـوزة       ، جنوبها أي بينها وبين قرية سالم

لشرق يحـدها الغـور   ومن ا، ويحدها من الجنوب أراضي قريتي سالم وبيت فوريك، وعزموط

أي أن الحافة الشـرقية مـن أراضـي قريـة     ، الفلسطيني ممثال بمنطقة الجفتلك ومنطقة الحمرا

، ديرالحطب حافة صدعيه تطل وتفصل أراضي القرية باألراضي التابعة لها بالغور الفلسـطيني 

وادي السـاجور  أما في الجهة الجنوبية والجنوبية الغربية للقرية فيقع سهل القرية الذي يمتد من 

  . )14(غربا حتى سهل سالم شرقا والى بيت فوريك جنوبا 

  :الظروف الطبيعية لقرية سالم 2-1-4-3

انظر خريطة رقم     ، تقع قرية سالم إلى الشرق من مدينة نابلس على بعد ستة كيلو مترات

شـرقي  واحداثي محلي  )م179.52(وتقع هذه القرية على خط طول وإحداثي محلي شمالي ، )3(
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وهذه القرية أيضا ضمن مرتفعات نابلس الشرقية التـي تطـل علـى الغـور     ، )15( )م181.25(

وتقع القرية على جبل تنتشر المنازل ، )16(متر  571الفلسطيني وترتفع عن مستوى سطح البحر 

والجنوبية باتجـاه سـهل   ، من حوله بجميع االتجاهات خاصة الجهة الغربية باتجاه مدينة  نابلس

يقع إلى الجنوب من القرية سهل سالم وبيت دجن الذي يفصل في وسطه تقريبا أراضـي  ، يةالقر

  .)17(سالم عن أراضي قريتي بيت فوريك وبيت دجن 

حيث تطل أيضـا هـذه   ، يحد القرية من الشرق أراضي قريتي دير الحطب وبيت دجن

ويحدها من الشمال ، ةالقرية على الغور الفلسطيني بحافات صدعيه ضمن مرتفعات نابلس الشرقي

ويحد القريـة  ، )تسمية محلية(أراضى قرية دير الحطب حيث تلتقي معها في منطقة جبل الديارة 

من الغرب أراضي قرية ديرالحطب متمثلة بسهل على شكل شريط ضيق من األراضـي يصـل   

  .)18(حتى منطقة وادي الساجور غربا 
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  محافظة نابلس )3(ريطة رقم خ

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  م2002الباحث بتصرف _المركز الجغرافي الفلسطيني :المصدر
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  :الظروف الطبيعية لقرية بيت دجن 2-1-4-4

انظر خريطة رقم ، تقع قرية بيت دجن إلى الشرق من مدينة نابلس على بعد عشرة كيلو مترات 

 ، )19( )م185.40( وإحداثي محلي شرقي ، )م177.83(على إحداثي محلي شمالي ، السابقة )3(

وكمـا  ، )20(دونم من أراضي الغـور  12511دونما منها  44076وتبلغ مساحة أراضى القرية 

سبق وان ذكرنا ضمن الظروف الطبيعية لمحافظة نابلس فان قرية بيت دجن جزءا ال يتجزأ من 

سـتوى  إذ أن هذه القرية تقع ضمن مرتفعات نابلس وترتفع عن م، البنية الطبيعية لمحافظة نابلس

ولكنها تختلف عن سابقاتها من القرى في أنها األقرب إلـى األغـوار   ، )متر 530(سطح البحر 

مما يجعل نصيبها من كميات األمطار اقل من سابقاتها وتبين ذلك من خالل معدالت ، الفلسطينية

  .)21(سقوط األمطار خالل أعوام مختلفة 

يفصل بينها وبـين  ، )تسمية محلية(حرايق يقع إلى الجنوب من مركز القرية جبل يسمى جبل ال 

بلدة بيت فوريك باإلضافة إلى سهل القرية الذي يفصل بينهما كذلك هناك سهل بيت دجن وسهل 

ويحد قرية بيـت دجـن    ، )22(بيت فوريك الذي يفصل بين التجمعين من الناحية الجنوبية الغربية 

ومن ، بيت فوريك نوب أراضي قريةويحدها من الج، من الشمال أراضي قرية ديرالحطب وسالم

الشرق يحدها الغور الفلسطيني ممثال بمنطقة قرية فروش بيت دجن في منطقة الجفتلك ومنطقـة  

أي أن الحافة الشرقية من أراضي قرية بيت دجن حافة صدعيه تطل وتفصل أراضـي  ، الحمرا

للقرية فيقع سهل القرية الذي  أما في الجهة الغربية، القرية باألراضي التابعة له بالغور الفلسطيني

يمتد من سهل سالم غربا حتى أقدام الجبل الذي تقع عليه القرية شرقا والى سهل بيـت فوريـك   

  . )23(جنوبا 
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  :الظروف الطبيعية لقرية روجيب 2-1-4-5

انظر  )24(تقع قرية روجيب إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس على مسيرة أربعة كيلو مترات 

وإحـداثي محلـي    )م177.69(وتقع على إحداثي فلكي محلي شـمالي  ، السابقة )3(رقم خريطة 

وكمـا سـبق وان   ، )26( )دونما 7038( راضى القريةوتبلغ مساحة أ، )25( )م177.97(شرقي 

ذكرنا ضمن الظروف الطبيعية لمحافظة نابلس فان قرية روجيب جزءا ال يتجـزأ مـن البنيـة    

، نابلس في الجزء الجنوبي الشرقي منهـا  ضمن مرتفعاتالقرية تقع إذ أن هذه ، الطبيعية لنابلس

  .)27(تقريبا  )م600(البحر فع عن مستوى سطح وترت

يقع إلى الغرب من مركز القرية سهل يسمى سهل روجيب وهو امتداد طبيعي لسـهل بالطـة    

كفر قليـل  ويفصل هذا بينها وبين غربها حيث قرية ، باتجاه الجنوب حتى يلتقي مع سهل حواره

ويحد قرية روجيب مـن الشـمال   ، وما بين شمالها الغربي حيث قرية بالطة البلد ومدينة نابلس

ومن الشـرق يحـدها   ، ويحدها من الجنوب أراضي قرية عورتا، أراضي قرية بالطة وعزموط

وهي بذلك تختلف عن بقية قرى المجموعة األولى حيث أن جميع قرى ، أراضي بلدة بيت فوريك

  . )28(ة األولى تتخللها من الناحية الشرقية حافات صدعيه تطل على األغوار الفلسطينية المجموع
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بيت ايبا ، زواتا(وتشمل قرى غرب نابلس  :الظروف الطبيعية لقرى المجموعة الثانية 2-1-5

  ):و بيت وزن

  :الظروف الطبيعية لقرية زواتا 2-1-5-1

دينة نابلس ولكنها تنحـرف إلـى الغـرب اكثـر            تقع قرية زواتا إلى الشمال الغربي من م     

سطح وترتفع عن مستوى ، وهي على بعد ستة كيلومتر من نابلس، )السابقة 3انظر خريطة رقم (

وإحداثي محلـي شـرقي    ،)م183.63(وتقع على إحداثي محلي شمالي ، )29(متر  )518(البحر 

  .)31(ا دونم) 6558(وتبلغ مساحة هذه القرية ، )30( )م171.48(

حيث يسـير  ، وتعتبر هذه القرية من قرى وادي الشعير الشرقي التي تتبع محافظة نابلس

هذا الوادي الذي تتجمع فيه مياه األمطار المنحدرة من مدينة نابلس وجوارها موازيـا للطريـق   

فيمر بأطراف قرى زواتا وبيت ايبا ودير شرف ورامين وعنبتـا  ، الموصلة بين نابلس وطولكرم

ويعـرف  ، كرم وشويكة وينتهي في وادي الحوارث المعروف أيضا باسم نهر االسكندرونةوطول

ولعله دعـي بهـذا   ، القسم الذي يمتد من شرقي دير شرف إلى جوار طولكرم باسم وادي الشعير

وتقسم قرى هذا الوادي ، االسم لكثرة أو جودة الشعير الذي يزرع في أراضي القرى المجاورة له

وادي الشعير الشرقي وهي التي تقع في قضاء نـابلس وقـرى وادي الشـعير     قرى :إلى قسمين

  .)32(الغربي التي تقع في قضاء طولكرم 

تمتد أراضي القرية لتتصل جنوبا بأراضي بيت وزن وباتجاه الجنوب أيضـا والجنـوب   

ورة وباالتجاه الشمالي الغربي لتتصل مع أراضي قرية الناق، الغربي لتتصل مع أراضي بيت ايبا

وباالتجاه إلى الشمال الشرقي تتصل أراضي زواتا مع أراضي قرية عصيرة الشمالية ، واجنسنيا

واما في الجنوب الشرقي فتتصل أراضي زواتا مع أراضي قرية رفيديا والتـي هـي   ، واجنسنيا

  .)33(اليوم أي رفيديا ضمن أحياء مدينة نابلس 
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الغربي متصال مع أراضي قرية بيـت   تقع األراضي السهلية لزواتا في الجزء الجنوبي 

وهي فوق حـوض ضـخم للميـاه    ، )34(بينما تقع القرية على السفوح الغربية لجبل عيبال ، ايبا

وكما نعلم فـان جبـل   ، حيث هناك العديد من الينابيع في القرى المحيطة في هذه القرية، الجوفية

لس حيث يرتفع مـا يقـرب مـن    عيبال الذي تقع على سفوحه القرية هو أعلى جبال محافظة ناب

وما هو واضح من ذلك هو تدفق الينابيع القويـة فـي   ، )35(عن مستوى سطح البحر ) متر940(

، إذ يوجد في القرية ينبوع ماء قوي يستقون منه ويسقون حيواناتهم ويروون   أراضـيهم ، القرية

ولكنها في ، ضياتمما أعطاها سمة مميزة عن بقية قرى محافظة نابلس فيما يخص بزراعة الحم

الوقت الحالي تراجع هذا النوع من الزراعة ألسباب عمرانية واقتصادية باإلضافة إلـى تنـاقص   

  . )36(كميات المياه المتدفقة من هذا النبع 
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  :الظروف الطبيعية لقرية بيت ايبا 2-1-5-2

بعـد  وهي على ، )السابقة 3انظر خريطة رقم (تقع قرية بيت ايبا إلى الغرب من نابلس 

مترا عن مستوى سطح البحر على األقدام  )425(وهي على رابية ترتفع ، سبعة كيلو مترات منها

) 881(الشمالية الغربية لجبل جرزيم ثاني اكبر جبال نابلس الذي يرتفع عن مستوى سطح البحر

وتقـع  ، وقرية بيت ايبا هي إحدى قرى وادي الشعير الشرقي الذي سبق الحديث عنـه ، )37(متر 

 )م170.17(وعلى إحداثي محلي شرقي ، )م182.74(ية بيت ايبا ضمن إحداثي محلي شمالي قر

  .)39(دونما ) 5036(وتبلغ مساحة أراضي القرية ، )38(

ومن الشمال الشرقي أراضـي  ، يحد قرية بيت ايبا من الشمال أراضي قرية الناقورة           

ومـن  ، الغرب أراضي قريـة قوصـين   ومن الجنوب أراضي قرية بيت وزن ومن، قرية زواتا

يمر في الجزء الشمالي من القرية وادي الشعير الذي كـان  ، الجنوب الغربي أراضي قرية جيت

سابقا يمر إلى الشمال منها ولكن التطور العمراني الذي شهدته القرية وبشـكل خـاص باتجـاه    

القريـة إلـى الجهـة    حيث امتـدت  ، الشمال أدى الن يكون هذا الوادي يمر من جزئها الشمالي

  .)40(الشمالية لهذا الوادي بشكل متسارع 

يقع سهل القرية إلى الشمال من مركز القرية ويمتد باتجاه شرقي غربي محاذيا لـوادي  

ولكن هذا السهل امتداده باتجاه الغرب ، الشعير والذي تجري به حاليا المياه العادمة لمدينة نابلس

بالضيق قليال ثم ما يلبث أن يتسع بعد اتصاله مع سهل ديـر   حيث يبدأ، اكثر مما هو عليه شرقا

أي بعبارة أخرى أن هذا السهل ما هو إال شريط ضـيق  ، شرف ومن ثم يبدأ مرة أخرى بالضيق

من األراضي المنبسطة التي تحف بوادي الشعير من كال ضفتيه الشمالية والجنوبية إلى أن يصل 

لمنطقة باسم وادي االسكندرونة حيث يبدأ باالتساع حتى منطقة السهل الساحلي إذ يسمى في تلك ا

  .)41(يصب في البحر المتوسط 
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وكغيرها من قرى محافظة نابلس فان بيت ايبا ال تختلف أحوالها المناخية عن بقية هذه القـرى    

إال أن االرتفاع عن مستوى سطح البحر وموقعها إلى الغرب من نابلس أي باتجاه منطقة الساحل 

  .)42(الحرارة  قوط األمطار ومعدالت درجاتطيني له دوره في معدالت سالفلس

  :الظروف الطبيعية لقرية بيت وزن 2-1-5-3

 )م181.88(تقع قرية بيت وزن إلى الغرب من مدينة نابلس على إحداثي محلـي شـمالي        

ـ ) 589(وترتفع قرية بيت وزن ، )43( )م170.45(وعلى إحداثي محلي شرقي  توى مترا عن مس

علـى الظـاهر   ، الحديث عنـه سطح البحر وهي على السفوح الغربية لجبل جرزيم الذي سبق 

  .)السابقة 3انظر خريطة رقم (الجنوبي لقرية بيت ايبا إذ ال تبعد عنها سوى نصف كيلومتر 

ويحد القرية من الشمال أراضي قريتي زواتا وبيت ايبا  ومن ، دونما )3711(تبلغ مساحة القرية 

ومن الجنوب أراضي قريتـي صـرة   ، ومن الغرب أراضي قرية بيت ايبا أيضا، رفيدياالشرق 

  .)44(والجنيد 

تنحدر أراضي القرية باتجاه الشمال والشمال الغربي نحو وادي الشـعير الـذي سـبق    

وزن وقريـة بيـت    .حيث تلتقي أراضيها مع أراضي قرية بيت ايبـا المجـاورة  ، الحديث  عنه

الجوفيـة  كونها حوضا كبيرا للمياه وح الغربية لجبل جرزيم والتي تتمثل بهذا ضمن السف بموقعها

  .)46(لذا فانه يوجد في القرية نبعان يسقيان أهالي القرية وأقيم عليهما خزانان  لجمع المياه ، )45(
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  ):طلوزة والباذان(وتشمل قرى ، الظروف الطبيعية لقرى المجموعة الثالثة 2-1-6 

  :لطبيعية لقرية طلوزةالظروف ا 2-1-6-1

على  )السابقة 3انظر خريطة رقم (تقع قرية طلوزة في الشمال الشرقي من مدينة نابلس       

كيلـومتر عـن طريـق عصـيرة     ) 12(على بعد ، كيلومتر عن طريق وادي الفارعة) 15(بعد 

 وعلى إحداثي محلي شرقي، )م186.45(وهي ضمن إحداثي فلكي محلي شمالي  ).47(الشمالية 

  .)48( )م177.95(

ومن الجنوب أراضي الباذان ، يحد القرية من الشمال أراضي الفارعة وسيريس وطمون      

، ومن الغرب أراضي ياصـيد وعصـيرة الشـمالية   ، وديرالحطب وعزموط وعصيرة الشمالية

ويرجع تعدد القرى التي تحيط بطلوزة إلى امتداد أراضيها بشكل طولي باتجاه شمال غرب إلـى  

حيث بلغـت مسـاحة األراضـي    ، شرق من ناحية والى اتساع أراضيها من ناحية أخرى جنوب

وهي تضم أيضا في هذا المجموع قرية وادي الباذان التي بلغـت   دونما، )57710(للقرية التابعة 

  .)49(دونما  )51485(أي أن مساحة طلوزة ، دونما )6225(أراضيها مساحة 

وهي على السـفوح الشـمالية   ، توى سطح البحرمترا عن مس )530(ترتفع قرية طلوزة 

متـرا عـن    )940(لجبل عيبال أعلى جبال منطقة نابلس عن مستوى سطح البحر حيث يرتفـع  

الذي ترتوي منه أجـزاء  ، يوجد إلى الجنوب الشرقي من طلوزة نبع الباذان .مستوى سطح البحر

  . )50(كبيرة من أراضي قرية طلوزة المحاذية لقرية الباذان 

  :الظروف الطبيعية لقرية الباذان 2-1-6-2

إلى الشمال الشـرقي مـن مدينـة    ، تقع قرية الباذان في الجنوب الشرقي من قرية طلوزة       

ــابلس ــمالي  ، ن ــي ش ــداثي محل ــى إح ــي شــرقي               ، )م185.00(وهــي عل ــداثي محل وإح

    )200(ى سـطح البحـر   وترتفع عن مسـتو ، واليها نسب الوادي المسمى باسمها، )م180.58(
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ومن المالحظ أن هذه القرية هي اخفض قـرى  ، )51( )متر كيلو 9(وتبعد عن مدينة نابلس ، متر

الشمالية الشـرقية   مع هذه القرية على اسفل األقداإذ تق، منطقة الدراسة عن مستوى سطح البحر

منطقـة أغـوار    نـدها تبدا عإضافة إلى ذلك فان هذه القرية هي أولى القرى التي ، لجبل عيبال

فهي في وادي صدعي يمتد من منطقة المخروق شرقا مرورا بالجفتلك والعقربانية التـي  ، نابلس

ثم يتجه هذا الوادي الصدعي ، يلتقي بالقرب منها وادي الفارعة مع وادي الباذان إلى القرية نفسها

وادي (الشـعير  صعودا عبر وادي الساجور وغربا ليفصل عيبال عن جرزيم عبر منطقة وادي 

وبالطبع فان وقوع هذه القرية في هذه المنطقة   .إلى االسكندرونة حتى البحر المتوسط )الحوارث

فمن الطبيعي أن يكون هذا الصدع قد احدث تحطم للطبقات الحاملة للمياه وخروج الينـابيع مـن   

وانحـدار   ومع االنخفاض الواضح لهذه القرية عن المنـاطق المحيطـة  ، اسفل الحافة الصدعية

الطبقات الحاملة للمياه في جبل عيبال نحو هذا الوادي الصدعي فان عملية خروج الينابيع هو أمر 

فالقرية غنية بالمياه الجوفية حيث تغذي محطة ضخ المياه التي وضـعت فـي القريـة    ، طبيعي

ـ ، والينابيع جزءا كبيرا من مدينة نابلس عبر خط أنابيب يوصل المياه إلى المدينـة  ا الميـاه  وام

المتدفقة من الينابيع فإنها تستغل للزراعة سيما زراعة الحمضيات والخضراوات على طول وادي 

يحد قرية الباذان من جهة الشمال أراضـي   ).1انظر صورة رقم (الباذان ولألغراض السياحية 

ومن الشـرق أراضـي قريـة    ، قرية الفارعة ومن الجنوب أراضي قرية دير الحطب وعزموط

  .طلوزةومن الغرب والشمال الغربي أراضي قرية ، انيةالعقرب
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  وادي الباذان ) 1(صورة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  م2002نابلس ، قرية الباذان، تصوير الباحث:المصدر
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  ، بيت دجـن ، سالم، دير الحطب، عزموط(الظروف الحضارية لقرى المجموعة األولى  2-2-1

  ):روجيب

    :الحضارية لقرية عزموطالظروف  2-2-1-1

إن القرى الفلسطينية في معظمها هي قرى عربية كنعانية األصل وقرية عزمـوط بفـتح         

تقع للجهة الشرقية لنابلس وتقع على بقعة تسـميتها  ، أوله وسكون ثانيه وضم ثالثه ثم واو وطاء

ة فـال يوجـد أي   أما بخصوص اصل سكان القري، )52( )قوي حتى الموت(الكنعانية وهي بمعنى 

ولكن من خالل عدة لقاءات أجريت مـع  ، مصدر من المصادر التاريخية يدلنا على اصل السكان

  .وغربهابعض الشيوخ في القرية قالوا على أن اصل السكان يعود إلى منطقة جنوب جنين 

، وثالثـة وثمـانون نسـمة    مائتان) م1922(بلغ عدد سكان عزموط حسب إحصاء عام 

وكـان لهـم   ، أنثى )152( ذكرا و )155(منهم ، ثالثمائة وسبعة أشخاص )م1931(وبلغوا عام 

وفـي  ، نفـوس  )410(قـدر عـددهم بــ     )م1945(وفي نيسان من عام ، سبعة وسبعين بيتا

أنثـى وجمـيعهم مـن     )313(ذكر و  )302(بينهم ، نسمة )615(م كان عددهم 18/11/1961

  .)53(المسلمين 

سب التعداد العام للسكان والمساكن الذي اجري في عام وقد بلغ عدد سكان هذه القرية ح

وبلـغ  ، أسرة )279(وبلغ عدد األسر.أنثى )1020(ذكر و  )1016(نسمة منهم  )2036(م 1997

وقدر عدد السكان المتوقع لهذا ، وحدة )305(السكنية وعدد الوحدات ، مبنى )298(عدد المباني 

  .)54(شخص  )2311(م بحوالي 2002التجمع عام 

قديما كان يتم التزود بالمياه لسكان القرية عن طريق آبار لجمع مياه األمطار ومن ميـاه  

ولكن ، فقد ربطت القرية بشبكة مياه عامة 1984أما منذ عام ، عين عسكر إلى الغرب من القرية

أدى إلـى إعـادة   ، الزيادة السكانية والتطور العمراني للقرية في ظل عدم تطوير الشبكة الحالية

  .)55(عتماد الجزئي على آبار الجمع ومن خالل صهاريج المياه اال
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ومن الجدير أيضا بالذكر انه لم يكن ، وقد بني إلى جانبه مسجد جديد، يوجد في القرية مسجد قديم

وبعـد  ، وكان الطالب يذهبون إلى مدرسة ديرالحطـب  1948في قرية عزموط مدرسة قبل عام 

وفـي  ، والثانية للبناتعزموط مدرستان ابتدائيتان واحدة للبنين هذا العام أي عام النكبة أنشئ في 

أما حاليا أي ففـي   .)56(طالبة  30لبا والثانية طا 68بلغ عدد طالب األولى  1967 – 1966عام 

 )112(فيوجد في القرية ثالث مدارس إحداهما أساسية للبنين بلـغ عـدد طالبهـا     )2002(عام 

ومدرسة ثانوية للبنات وتشمل ، طالبا )208(ا وبلغ عدد طالبها وأخرى ثانوية للبنين أيض، طالبا

  .)57( طالبة) 375(الصفوف األساسية أيضا بلغ عدد طالباتها 

إلى الشمال الشرقي من قرية عزموط يوجد مكان اثري إسالمي يعتقد انه يعود إلى فترة 

صاعد إلـى قمـة هـذا    وهو على قمة جبل األقصر والذي يمكن لل، يسمى الشيخ بالل، األيوبيين

ناهيك عن المناظر الخالبة ، الجبل أن يشاهد إذا كانت السماء صافية جبل الشيخ وهضبة الجوالن

ويقال على أن هذا المقام لولي مـن أوليـاء اهللا   ، لمنطقة وادي الباذان وأغوار نابلس اسفل منك

في جواره أفراحهم وال  حيث يقدم له أهل القرى المجاورة نذورهم وكثيرا ما يقيمون، اسمه بالل

ولكن قيام مستعمرة ألون موريه بالقرب من هذا المكـان ألغـى هـذه    ، يعلمون عن حقيقته شيئا

  . )58(بدخولها أمنية ال يسمح للفلسطينيين بحكم أن المنطقة أصبحت منطقة ، العادات

ى أما بالنسبة لنظم التخطيط الحضري تاريخيا وحديثا فان قرية عزموط كغيرها من قـر 

ففي فترة الحكم األردني في الضفة الغربية لم يعد لهذه القرى ، فلسطين تفتقر إلى مثل هذه النظم

وكانت النظم العمرانية للبناء داخل القرية تتم وفق اتفاقيات محليـة بـين   ، أي مخططات تنظيمية

بقت القوانين وبعد وقوع الضفة الغربية تحت االحتالل اإلسرائيلي ط، األهالي وقلما ما كانت توثق

اإلسرائيلية العسكرية فيما يخص البناء وكانت هناك مناطق تنظيمية للبناء ال يسـمح للمـواطنين   

ووضعت مـا كـان يعـرف    ، بالبناء خارج حدودها ودون تنظيم داخلي ألنماط استخدام األرض

ط تسمية به فق عزموط يظهرمخططا هيكليا لقرية ) م1994(باإلدارة المدنية اإلسرائيلية في عام 

ومع قدوم السلطة الوطنية إلى مدينة نابلس ، المناطق السكنية ومساحة القطع المسموح بالبناء بها
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وتسلمها اإلجراءات األمنية لهذه القرى وبما أن المساحة المبنية من عزمـوط اعتبـرت منطقـة    

لبنـاء  سـيما مـا يتعلـق با   ، فان الوضع قد ازداد سوءا، ال يسمح بالبناء خارجها) ب(تصنيف 

  .)59(العشوائي واالعتداء على األراضي الزراعية داخل القرية 

  :الظروف الحضارية لقرية دير الحطب 2-2-1-2

يعود اصل تسمية دير الحطب إلى تسمية رومانية لموقع يقع إلى الجنوب من موقع القرية        

لكهوف والمواقع التاريخية حيث يوجد العديد من ا، )الديارة(بينها وبين قرية سالم يسمى ، الحالي

  .الرومانوقطع الفخار التي تعود إلى أيام 

نسـمة   )277( 1931وبلغوا في عام ، نسمة )234(م 1922بلغ عدد سكان دير الحطب عام    

وفي نيسـان مـن عـام    ، بيتا )51(ولهم ، وجميعهم مسلمون، أنثى )148(ذكرا و  )129(منهم 

ويعود هؤالء السكان بأصـلهم إلـى   ، شخص )370(ي م قدر عدد سكان ديرالحطب بحوال1945

كان عدد سكان القريـة   18/11/1961وفي ، القطيشات من السلط والى البيرة من أعمال رام اهللا

وحسـب التعـداد    .)60(أنثى  )241(و  ذكرا )235(منهم ، جميعهم أيضا مسلمون، نسمة )481(

فردا منهم  )1687(دد سكان ديرالحطب بلغ ع 1997العام للسكان والمساكن الذي اجري في عام 

مبنى وعدد  )231(وبلغ عدد المباني ، أسرة )240(وبلغ عدد األسر ، أنثى )842(ذكر و )845(

م بحـوالي  2002وقدر عدد سكان قرية ديرالحطب بنهاية عـام  ، وحدة )255(الوحدات السكنية 

قعان بجوارها ويشرب أهالي م كان يوجد في القرية نبعين ي1961وحتى عام ، )61(نسمة ) 1954(

بلغ عدد طـالب   1966/1967وفي عام ، القرية منهما وكان فيها جامع ومدرسة ذات معلم واحد

وتضـم  ، وهي مشتركة بينها وبين قرية سالم المجـاورة ، طالبا )195(مدرسة بنين ديرالحطب 

مدرسة أخرى إلى م 1984وأقيمت في عام ، )62(طالبة  )35(مدرسة البنات فيها في ذلك التاريخ 

وتم توسـعة  ، جانب هذه المدرسة فأصبحت هناك مدرستان ثانوية وأساسية تضم طالب القريتين

) 352(م 2002مدرسة بنات دير الحطب لتصبح مدرسة ثانوية بلغ عدد طالباتها في نهاية عـام  

  .)63(طالبة 
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بقايا معصـرة   :يقع في قرية ديرالحطب وفي محيطها العديد من المواقع األثرية ومنها 

ومقام الشيخ احمد الذي يقع في وسط القرية وهو مقام إسالمي إذ يوجد به ، قديمة في وسط القرية

ومقام الشيخ عيسى والذي بني فوقا منه المسـجد الحـالي   ، قبر إسالمي وبقايا جدران ومحراب

ـ ، للقرية وموقـع  ، وفهذا باإلضافة إلى موقع الديارة جنوب القرية الذي يحوي العديد من الكه

الخرابة إلى الغرب من القرية حيث العديد من بقايا الجدران واألسوار وصهاريج وبركة منقورة 

كيلـو متـرات    حوالي ثالثةوالى الشرق من موقع القرية وعلى بعد ، في الصخر وطريق قديمة

  :توجد الخرب التالية

بـالقرب مـن وادي    ،)كـم 3(يقع في الشمال الشرقي من دير الحطب على بعد  :تل مسكة -1

  .مبعثرةوزجاج وبقايا حجارة بناء وحجارة ويحتوي على تل أنقاض وشقف فخار ، الفارعة

  .)64(ويقع بين تل مسكة ودير الحطب  :تل الفخار -2

  :الظروف الحضارية لقرية سالم 2-2-1-3

فـي هـذه   فلربما كان ، تحريف لكلمة سالمة السريانية بمعنى مكان األصنام )سالم(قد تكون     

و   Sanimوفي العهد الروماني ذكـرت باسـم   ، البقعة أصنام عبدت فيه حسب العبادات الكنعانية

Salim  )65(.  

دونـم مزروعـة    )700(م كانت أراضي سالم تزرع بالحبوب وفيها نحـو  1961وفي عام     

وفـي  ، دونم مزروعة بأشجار الفاكهة األخرى كالتين والعنب وغيرهـا  )900(ونحو ، بالزيتون

  .يستفيدون من ألبانها وسمونها، سالم كان هناك قليل من األبقار واألغنام

شخصا  )490(م  1931وبلغوا عام ، شخصا )423(م  1922بلغ عدد سكان سالم عام      

وفـي  ، مسكن) 100(وكان عدد المساكن ، أنثى وهم جميعا مسلمون )237(ذكرا و  )253(منهم 

ـ 1945نيسان من عام  وفـي  ، عـن أصـلهم شـيئا   وال يعرفـون  ، نسـمة ) 660(م قدروا بـ
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ذكـرا و  ) 455(مـنهم  ، شخصا جميعهم أيضا مسـلمون ) 888(كان في القرية ، م8/11/1961

واما حيواناتهـا  ، وكانت سالم في تلك األوقات تشرب من عين ماء تقع في شمالها .أنثى) 433(

أيضا في القرية في ذلك الوقت وكان ، خاصة طار التي كانت تجمع في آبارفتستقي من مياه األم

وفيها خمسون رجـال يلمـون بـالقراءة    ، طالبا) 33(وبها مدرسة ذات معلم واحد تضم ، مسجد

  .والكتابة

وامـا   ،طالبـة ) 64(م 1966وبعد النكبة أنشئت في سالم مدرسة للبنات ضمت في عام       

تحمـل المدرسـة اسـم    و، دير الحطب اإلعدادية المجـاورة  في مدرسةطالب القرية فيداومون 

أما في أيامنا هذه فان هناك مدرسة ثانويـة كبيـرة للبنـات تضـم حـوالي            .سالم/ ديرالحطب 

واما الطالب الذكور فانهم يدرسون حاليا في مدرستين مشتركتين أساسية وأخرى ، طالبة )692(

  .)66(ثانوية مع طالب قرية ديرالحطب 

النهائية للتعداد العام للسـكان والمسـاكن الـذي          بلغ عدد سكان قرية سالم حسب النتائج 

) 531(األسر وبلغ عدد ، أنثى) 1920(ذكرا و  )1879(فردا منهم ) 3799(م 1997اجري عام 

وقدر عدد سكان ، وحدة) 583(وعدد الوحدات السكنية ، مبنى) 556(كما بلغ عدد المباني  .أسرة

  .)67(نسمة ) 4278(م بحوالي 2002سالم عام 

وتقع ، تحتوي القرية على اساسات وصهاريج وحوض متهدم ومدافن منقورة في الصخر 

وتحتوي على اساسـات وصـهاريج ومـدافن    ، في ظاهر القرية الجنوبي خربة الشيخ نصر اهللا

  .)68(وأحواض 

  :الظروف الحضارية لقرية بيت دجن 2-2-1-4

ض العلماء أن داجون كـان  يظن بع(المعبود الكنعاني  )داجون(الجزء الثاني تحريف لـ 

وقد مر ذكـره فـي   ، )يعبد في أكاد في جنوب العراق في القرن الخامس والعشرين قبل الميالد

  .)69(الجزء األول من الموسوعة الفلسطينية بمعنى الحنطة 
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تعتمد في موارد ثروتهـا علـى   ، كانت القرية في بداية األربعينيات من القرن العشرين

  .واما أشجارها فكانت قليلة، ب وغيرها أ باإلضافة إلى األغنام واألبقارمزروعاتها من الحبو

، نسمة) 548( 1931بلغوا عام ، نسمة) 487(م 1922بلغ عدد سكان بيت دجن في عام 

) 1945( وفي نيسان من عام .بيتا 118هم ل، جميعهم مسلمون، أنثى) 291(ذكرا و ) 257(منهم 

الحاج محمد زعيمة القريـة آن ذاك وامـا بـاقي السـكان     وتعد عائلة ، نسمة )750(قدروا ب 

، إلى شرق األردن وحوران وبينهم من ال يعرف عن اصله شيئا )كما يذكرون(فيعودون بأصلهم 

) 481(ذكـرا و  ) 445(بيـنهم  ، نسمة )926(بلغ عدد ساكني بيت دجن ، م18/11/1961وفي 

مطار وكثيرا ما يأتون بميـاههم مـن   وكانت القرية تشرب من مياه األ، وجميعهم مسلمون، أنثى

وبعد ، وكان في هذه الفترة أيضا في القرية مسجد وليس فيها مدرسة، ينبوع يبعد عنها نحو ساعة

وبلـغ عـدد   ، النكبة أنشئ في بيت دجن مدرستان ابتدائيتان كاملتان واحدة للبنين والثانية للبنات

   .طالبة) 98(و طالبا) 106(م 1967/م1966الطالب والطالبات في عام 

وتقع الخرب التالية في ، وبيت دجن تحتوي على محرس وصهاريج ومدافن منقورة في الصخر 

  :جوار بيت دجن

  .القريةفي جنوب  :عرفات الصقور – 1

تحتوي على اساسـات حصـن مهـدم    ، تقع في ظاهر بيت دجن الشرقي :خربة رأس الديار -2

  .الصخروصهاريج ومدفن منقورة في 

متر عن مسـتوى سـطح   ) 500(وترتفع ، تقع في ظاهر بيت دجن الشمالي :ويحةخربة ش -3

  .)70(تحتوي على آثار أنقاض وبئر ، البحر

م 1997بلغ عدد سكان بيت دجن حسب التعداد العام للسكان والمساكن الذي اجري عـام         

كما وبلـغ  ، أسرة) 373(وبلغ عدد األسر ، أنثى) 1296(ذكرا و ) 1386(منهم ، فردا) 2681(
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وقدر عدد السكان لهذه القرية في ، وحدة) 444(مبنى وعدد الوحدات السكنية ) 437(عدد المباني 

  .)71(فردا ) 3105(م بحوالي 2002عام 

   :الظروف الحضارية لقرية روجيب 2-2-1-5

ال يوجد في الكتب والمراجع التاريخية شيء ، تلفظ كلمة روجيب بضم أولها وكسر ثالثها

وبلغـوا فـي عـام    ، نسمة )250(م 1922وقد بلغ عدد سكان روجيب عام ، التسمية عن اصل

وفي نيسان من عام ، بيتا )58(ذكر ولهم جميعا ) 142(أنثى و ) 135(نسمة منهم ) 277(م 1931

م بلـغ عـدد سـكان    18/11/1961وفي ، شخص) 390(م قدّر عدد سكان روجيب بـ 1945

  .)72(أنثى ) 310(ذكرا و ) 318(هم و، شخص وجميعهم مسلمون) 628(روجيب 

أما حسب النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن الذي اجـري فـي نهايـة عـام     

وبلـغ عـدد   ، أنثى) 1409(ذكرا و )1517(منه ) 2926(فقد بلغ عدد سكان روجيب ، م1997

  . )73(وحدة ) 572(وعدد الوحدات السكنية ، مبنى) 404(المباني 

األكبر من سكان روجيب بأصلهم إلى الدويكات من بيتا والباقون ال يعرفون  يعود الجزء

كانت روجيب إبان ما قبل الثمانينيات تشرب من مياه األمطار وكثيرا ما كانوا ، عن أصلهم شيئا

وفي فترة ما قبل النكبة لم يكن في القرية مـدارس أي  ، يأتون بمياههم من عين سارين المجاورة

حيث كانت هناك مدرسة أسسها العثمانيون ولم تستمر فـي  ، ل البريطاني الغادرفي فترة االحتال

وفي فترة ما بعد النكبة أنشئ في القرية مدرستان واحدة للبنين ضمت فـي   االحتالل،زمن ذلك 

  .)74(طالبة ) 37(والثانية للبنات ضمت ، طالبا) 46(المدرسي  1967 1966عام 

طالبا وعدد طالبات مدرسة ) 412(عدد طالب مدرسة الذكور  فقد قدر 2002أما في نهاية عام  

  .)75(طالبة  )428(اإلناث 
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يتوفر في قرية روجيب حاليا شبكة للكهرباء وأخرى للمياه وقد تم وصل روجيب بهـذه  

وتم أيضا خالل منتصف ، وال يتوفر في القرية شبكة للصرف الصحي، م1983الخدمات في عام 

وقـد أقيمـت   ، مسجدانويوجد في القرية اليوم ، يب بالخدمة الهاتفيةوصل قرية روجالتسعينيات 

         مسـتعمرة       م مسـتعمرة إسـرائيلية وهـي    1983على أراضـي قريـة روجيـب فـي عـام      

  .)76(حيث منع العديد من األهالي من أراضيهم ومراعيهم ، )ايتمار/حاييم تل(

بيـت  ، زواتا(وتشمل قرى غرب نابلس  :المجموعة الثانية الظروف الحضارية لقرى 2-2-2

  ):ايبا  و بيت وزن

  :الظروف الحضارية لقرية زواتا 2-2-2-1

يعود اصل القرية هذه كما هو الحال في معظم قرانا الفلسطينية إلى الكنعانيين األوائـل الـذين    

  .استقروا في هذه البالد في األلف الرابع قبل الميالد

السـريانية بمعنـى الـزاد     )زوادا(لعلها تحريف لكلمـة  ، ء والفوزواتا بفتح أولها وثانيها وتا

  .والطعام

وفي بنيتها الطبيعية كما تحدثنا سابقا فان زواتا قد شيدت فوق رابية تطل على ما حولها 

وكان جزء من أراضي القرية مخصص في فتـرة مـا قبـل االحـتالل     ، من قرى غرب نابلس

  .انت تصل بين نابلس وحيفاالبريطاني لفلسطين لسكة الحديد التي ك

وكانت األحوال االقتصادية لسكان هذه القرية سابق أي خالل فترة الستينيات جيدة وذلك 

كما وان وفرة المياه لديهم مكنتهم من استغالل أراضيهم اسـتغالال    ، راجع إلى جدهم واجتهادهم

حيوانـاتهم ويـروون   إذ كان وما زال في القرية ينبوع ماء قوي يستقون منـه ويسـقون   ، جيدا

  .أراضيهم
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) 122(مـنهم  ، نسـمة ) 247(م 1931وبلغوا في عام ، نسمة) 214(م 1922كان في زواتا عام 

) 330(قدر عدد السكان بحوالي  1945وفي نيسان من عام ، بيتا) 73(أنثى ولهم ) 125(ذكرا و 

ى وجمـيعهم  أنث )238(ذكرا و ) 228(شخصا منه ) 466(م كان بها 18/11/1961وفي ، نسمة

  .)77(من المسلمون 

فقـد  ، م1997وبحسب النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن الذي اجري في عام 

وقد بلـغ عـدد المبـاني    ، أنثى) 699(ذكرا و) 721(منهم ، فردا) 1420(بلغ عدد سكان زواتا 

م 2002ي نهاية عام وقد قدر عدد السكان ف .وحدة) 295(وعدد الوحدات السكنية ، مبنى) 223(

  .)78(نسمة ) 1582(بحوالي 

أما بخصوص الواقع التعليمي والخدماتي للقرية فقد كان أهالي القرية خالل فترة ما قبـل  

وكـان عـدد    ، أبناءهم للتعلم إلى مدرستي رفيديا وبيت ايبا المجـاورتين  م يرسلون1948عام 

وبعد النكبة أنشـئ فيهـا مدرسـة    ، ية مسجداوكان في القر، الملمين بالقراءة والكتابة بها قليلون

  .طالبا) 93(م 1966/1967ابتدائية بلغ عدد طالبها خالل العام الدراسي 

يوجد العديد من بقايا اآلثار القديمة في القرية والتي منها خربة دير حميد التي تقع بـين   

دران التي تنتشـر إلـى   هذا باإلضافة إلى الكهوف وبقايا الج، قرية زواتا وقرية عصيرة الشمالية

ناهيك عن قناتين للمياه تجران المياه من نبع القرية إلى مزارعها باإلضـافة  ، الشمال من القرية

  .حيفا/إلى بقايا خط سكة حديد نابلس 

وفي النهاية ال ننسى الدور النضالي الذي لعبه سكان القرية كغيرهم من سكان فلسـطين  

الذي كان أحد قـادة   )ابو فؤاد(القرية الشيخ حمد الزواتي ضد االحتالل البريطاني إذ ينسب إلى 

  .)79(الفصائل الفلسطينية في الثورة الفلسطينية ضد االحتالل والحكم البريطاني 
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  :الظروف الحضارية لقرية بيت ايبا 2-2-2-2

مة        يحتمل أن يكون هذا الجزء تحريف لكل، بكسر أوله وفتح ثالثه، الجزء الثاني، إيبا بيت      

قـال تعـالى        .هو العشـب رطبـه يابسـه   ) األب(و، السريانية بمعنى االب بالعربية )Ebaإبا (

  .)80( )بيت الخضار والمرعى(وعليه فيكون المعنى ، صدق اهللا العظيم )وفاكهة وابا(

وتزرع ، وقد سبق وان ذكرنا سابقا فان قرية بيت ايبا هي من قرى منطقة وادي الشعير

ويوجد في القرية ينبوعان أقيم على كل منهمـا  ، يت ايبا بالزيتون واللوز والتين والعنبأراضي ب

وفي أيام العثمانيين كان في القرية مسجدا وأنشئ في القريـة  ، خزان واسع يستقي منه القرويون

رجـال  ) 150(وفي القريـة كـان   ، طالبا يعلمهم معلم واحد) 51(أيضا مدرسة بلغ عدد طالبها 

  .لقراءة والكتابةيلمون با

األولى إعدادية كاملة للبنين ضـمت فـي العـام     :وبعد النكبة أنشئ في القرية مدرستان

طالبا يداوم عليها طالب من القرى المجاورة وقد عرفـت هـذه   ) 253(م 1966/1967الدراسي 

بلغ عـدد  واما المدرسة الثانية فكانت للبنات وهي ابتدائية كاملة ، )االتحاد(المدرسة باسم مدرسة 

فقد كان في قرية بيت ايبا  1997أما في نهاية عام ، )81(طالبة ) 141(طالباتها في العام المذكور 

وعـدد الطالبـات     ، طالبـا ) 328(مدرسة لإلناث وأخرى مختلطة وقد بلغ عدد الطالب الذكور 

  .)82(طالبة ) 325(

) 456(م 1922يبـا عـام   أما بالنسبة لتطور أعداد السكان فقد بلغ عدد سكان قرية بيت ا

، بيتـا ) 121(ولهـم  ، أنثى )244(ذكرا و) 226(منهم ، نسمة) 470(م 1931وبلغوا عام ، نسمة

م بلـغ عـدد   18/11/1961وفي ، شخصا) 630(م قدر سكان قرية بيت ايبا بـ 1945وفي عام 
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، نبينهم ثالث مسـيحيي ، مسلمون، أنثى) 570(ذكرا و) 499(نسمة منهم ) 1069(سكان القرية 

وباقيهم يعود بأصله إلـى  ، ويعود اصل سكان القرية في معظمهم إلى بيت طيما من أعمال غزة

  .)83(دير الغصون وكفر قدوم 

م فقد بلغ 1997حسب النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن الذي اجري في عام  

وبلـغ عـدد األسـر    ، أنثى) 1216(ذكرا و ) 1226(منهم ، نسمة) 2442(عدد سكان بيت ايبا 

وقد قدر  .وحدة) 476(مبنى وعدد الوحدات السكنية ) 441(كما وبلغ عدد المباني ، أسرة) 440(

  .)84(نسمة ) 2753(م بحوالي 2002عدد السكان في نهاية عام 

وقرية بيت ايبا كغيرها من قرى وبلدات فلسطين التي ناضلت من اجل تحرير فلسـطين       

فاليها ينسب سعيد سليم البيتاوي الذي استشهد دفاعا عن نابلس فـي عـام   ، ورفع راية العلم فيها

واليها ينسب األخوين المعلمين عبدالوهاب وعبداهللا أبناء إبراهيم الخطيب اللذان توليـا  ، م1936

إدارة مدارس متعددة في منطقة نابلس وبئر السبع وقد استشهد عبداهللا دفاعا عن األخيـرة عـام   

  .)85(م 1948

  :الظروف الحضارية لقرية بيت وزن 2-2-2-3

ولعـل وزن تحريـف لكلمـة    ، بفتح أوله وثانيه ونون في آخره، القسم الثاني من االسم

وقد عرف عن سكان هذه القرية ، )بيت لوز(فيكون معنى االسم ، بمعنى االوزالسريانية  )وزين(

  .)86(ا وتزرع أراضي القرية بالعنب واللوز والتين وغيره، نشاطهم وجدهم

) 253(م 1931وبلغوا في عـام  ، شخصا) 270(م 1922بلغ عدد سكان بيت وزن عام 

م قدروا بــ  1945وفي نيسان من عام ، بيتا) 55(ولهم ، أنثى) 141(ذكرا و)112(منهم ، نسمة

وفـي  ، بعضهم يعود بأصله إلى الخليل والباقون ال يعرفون عـن أصـلهم شـيئا   ، نسمة) 310(

  .)87(أنثى ) 199( ذكرا و) 173(نسمة بينهم ) 372( دد سكان بيت وزنكان ع، م18/11/1961
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بلغ عدد سكان بيت وزن ، م1997في التعداد العام للسكان والمساكن والذي اجري عام  و

أسرة أ كما وبلغ عـدد  ) 145(وبلغ عدد األسر ، أنثى) 441(ذكرا و) 396(منهم ، فردا) 837(

وقدر عدد سكان بيت وزن في نهاية ، وحدة) 165(لسكنية مبنى وعدد الوحدات ا) 133(المباني 

  .)88(نسمة ) 1012(م بحوالي 2002عام 

وفي فتـرة  ، للقرية نبعان للماء يستقي أهالي القرية منهما وأقيم على كل منهما خزان لجمع المياه

نائهم إلى أب القرية يرسلونبداية الستينيات كان في القرية مسجد ولم يكن فيها مدرسة وكان سكان 

   .)89(وبلغ عدد الملمين بالقراءة والكتابة حوالي الثالثين رجال ، مدرسة بيت ايبا المجاورة

) 147(م فقد كان في القرية مدرستان مختلطتان عدد الطـالب الـذكور   2002أما في نهاية عام 

  .)90(وعدد المعلمين عشرة والمعلمات خمسة ، طالبة) 129(طالبا وعدد الطالبات 

جد عائلة القاسم المعروفة فـي  ، )قاسم االحمد(طن قرية بيت وزن خالل القرن التاسع عشر استو

وما زالت هذه الدار ، ولما اتخذ بيت وزن مقرا له بنى فيها دارا فخمة تتناسب مع زعامته، نابلس

  .)91( قائمة بجدرانها حتى اليوم

  ):طلوزة والباذان(وتشمل قرى  :الظروف الحضارية لقرى المجموعة الثالثة 2-2-3

  :الظروف الحضارية لقرية طلوزة 2-2-3-1

لعلها تحريف كلمة طلّوشة ، بفتح أوله وضم ثانيه مع التشديد وفتح الزين وهاء في آخرها

كان أهالي القرية خالل فترة الستينيات وما دون يعتمـدون فـي   ، )لزج طيني(بمعنى ، السريانية

التي تعتمد على الري فـي وادي البـاذان ووادي    مصدر رزقهم بشكل أساسي على مزروعاتهم

واشجار الفواكه كاللوز والعنّاب الذي ، وتنحصر في الخضراوات على اختالف أنواعها، الفارعة

، باإلضافة إلى الرمان والتفاح والتين وغيرها، اشتهرت به ومازالت طلوزة في جميع أنحاء البالد

وكانوا فـي  ، اعة القمح والشعير والسمسم والذرةويعتمدون أيضا على شجار الزيتون وعلى زر
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أوائل أيار من كل عام يغادر معظم السكان القرية ويذهبون إلـى أراضـيهم البعيـدة لرعايـة     

  .)92(مزروعاتهم وال يعودون إال في أوائل الخريف 

منهم ، شخصا) 1376(م 1931بلغوا في عام ، نسمة) 1016(م 1922وكان في طلوزة عام 

وفي نيسـان مـن عـام    ، بيتا) 323(وكان لهم ، أنثى وجميعهم مسلمون) 659(و ذكرا) 717(

   :)93(نسمة وينقسمون إلى خمس حمايل وهم  )1830(م قدروا بـ 1945

يذكرون انهم من عشيرة العرافة مـن شـبه الجزيـرة    ، وهي اقدم السكان الحاليين :الشنابلة -

  .العربية

  .مال الناصرةوتعود بأصلها إلى جنجار من أع :الجناجرة -

أما الحمائل الثالث الباقية وهي الحشايكة والصالحات والدبابسة فيذكرون انهـم مـن بنـي      -

  .في جبل عجلون ومنها نزحوا إلى طلوزة  )حالوة(وانهم نزلوا ، فزارة من مصر العدنانية

، أنثـى ) 831(ذكرا و) 836(نسمة منهم ) 1667(بلغ عدد سكان طلوزة ، م18/11/1961وفي 

   .عهم مسلمونوجمي

  ، وفي الستينيات من القرن العشرين كان في طلوزة مسجد قديم يسمونه جامع األربعـين 

) 162(وفي أواخر العهد البريطـاني ضـمت   ، وكان فيها مدرسة للذكور تأسست أيام العثمانيين

 وبعد النكبة أصبحت هذه المدرسة إعدادية كاملة وبلغ عدد طالبها فـي العـام الدراسـي   ، طالبا

وأنشئت فيها مدرسة ابتدائية كاملة للبنات أيضا بلغ عـدد طالباتهـا   ، طالبا)242(م 1966/1967

  .)94(طالبة ) 124(

م فقد بلغ عدد سكان طلوزة 1997وضمن التعداد العام للسكان والمساكن الذي اجري عام 

غ عـدد  وبل ،أسرة) 347(وبلغ عدد األسر ، أنثى) 979(ذكرا و ) 1024(منهم ، نسمة) 2003(

وقد بلغ عدد المدارس مدرسـتان إحـداهما   ، وحدة) 400(وعدد الوحدات ، مبنى) 338(المباني 
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وقد قـدر  ، )95(طالبة ) 401(طالبا و) 399(مختلطة وأخرى لإلناث وبلغ عدد طالب المدرستين 

  .)96(نسمة ) 2263(م بحوالي 2002العام  عدد سكان طلوزة خالل نهاية

يوجد في طلوزة العديد من الخرب والمواقع األثرية الصغيرة ومن هـذه  ومن الجدير ذكره بأنه  

  :الخرب

  .وتحتوي على بقايا جدران وآبار وبركة منقورة، تقع إلى الشرق من القرية :خربة سميط -

، وتحتوي على أساسات وأكوام حجارة وصهاريج منقورة في الصخر ومـدافن  :خربة عطفر -

  .صهاريجوجنوب خلة الشعب مغر داخلها مدفن و

  .وبها بقايا أبنية وقطع معمارية :خربة العقدة -

وهناك ، والخريبة وتقع في الجنوب الشرقي من طلوزة، مياسي، ومن خرب طلوزة أيضا السرب

  .)97(غيرها 

  :الظروف الحضارية لقرية الباذان 2-2-3-2

تقـع كمـا   ، ال داالويلفظ البعض الذ، تلفظ كلمة الباذان بفتح الباء والذال ونون ساكنه في آخرها

وهـذه  ، واليها ينسب الوادي المسـمى باسـمها  ، سبق وان ذكرنا في الجنوب الشرقي من طلوزة

وموقعها اليوم يعرف أيضـا  ، )Baddan(القرية تحمل نفس االسم القديم في العهد الروماني للقرية 

مغـر  وتحتوي على أنقاض جدران واساسات واعمـدة وحجـارة مدقوقـة و   ، باسم خربة الفروة

  .وطريق قديمة يتفرع منها ممر

ذكـرا و  ) 224(بيـنهم  ، نسمة) 446(بلغ عدد سكان الباذان ، م18/11/1961حسب إحصاءات 

  .وكانت قبل هذا التاريخ يحصى سكانها ضمن قرية طلوزة، أنثى) 202(
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بعد نكبة فلسطين أقيم في القرية مدرستان واحدة للبنين وهي ابتدائية كاملة ضـمت فـي العـام    

وأخرى للبنات أعلى صفوفها كان الرابع األساسي ضـمت  ، طالبا) 72(م 1966/1967لدراسي ا

  .)98(طالبة ) 29(في صفوفها في السنة المذكورة 

بلغ عدد سكان الباذان في التعداد العام للسكان والمساكن الذي اجري فـي نهايـة عـام    

كمـا  ، أسرة) 278(د األسر وبلغ عد، أنثى) 890(ذكرا و ) 920(منهم ، نسمة) 1810(م 1997

وقدر عدد السكان لقريـة  ، وحدة) 325(وعدد الوحدات السكنية ، مبنى) 269(وبلغ عدد المباني 

  .)99(نسمة ) 2118(م بحوالي 2002الباذان في نهاية عام 

م مدرسة واحـدة مختلطـة عـدد    1997وقد بلغ عدد المدارس في القرية في نهاية عام 

ويوجد في القرية مقهيـان وثـالث   ، طالبة) 113(وعدد الطالبات  طالب) 100(الطالب الذكور 

  .)100(ومسجدا واحدا فقط ، حدائق مع برك سباحة

  :مراجعة البحوث والدراسات السابقة 2-3

، بل ويفقد معنى وجـوده ، إن المجتمع الذي ال يخطط استخدام أرضه يفقد حاضره ومستقبله     

إن األرض هي أساس كل تنمية ومـدخل  ، الكثير من الناسمازالت هذه الحقيقة غائبة عن أذهان 

وبالتالي فان النجاح في تخطيط اسـتخدامها  ، رئيس ألي عملية إنتاجية زراعية كانت أم صناعية

وهو في نفـس الوقـت ترجمـة    ، يعني خطوات جبارة للمزيد من الرفاه االقتصادي واالجتماعي

  .)101( والبيئة النظيفةتدامة مية المسعملية لمفهوم المجتمع المستدام والتن

اما من ناحية االستخدام األمثل لألرض في التجمعات الريفية والحضرية وفيمـا يخـص       

التركيب الداخلي وأنماط استخدام األرض فقد قام الباحث بمراجعة كثير من الدراسـات المحليـة   

ة عن التركيب الداخلي للمدن والعربية والعالمية وتتميز معظم البحوث والدراسات السابقة المتوافر

الذي يعتمد علـى وصـف اسـتعماالت    ، بكونها ال تزيد عن الوصف البسيط، في البالد العربية

وافتقار هذه البحوث والدراسات الستخدام األساليب الكميـة واإلحصـائية   ، األراضي في المدينة
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ظهرت ، ا التي خلتوفي خالل الخمسة عشر عام، المبنية على منهج البحث العلمي والموضوعي

                      .والتي سنتناول بعضا منها، عدد من الدراسات التي تدرس التركيب الداخلي للمدن العربية

          وفي هـذا البحـث سيسـتخدم األسـلوب اإلحصـائي المعـروف بالتحليـل العـاملي                

Factor Analyses) (، في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربيـة   والذي طبق على عدد من المدن

ومطبق أيضا على مدينة طوباس الفلسطينية ومدن الحضـارة  ، عمان، ومدن عربية مثل القاهرة

  .غير الغربية مثل كالكوتا

وتعود خلفية التركيب الداخلي للمدن إلى بداية الخمسينيات من هذا القرن وقـد قسـمت مراحـل    

   :وهي، )102(ة مراحل التركيب الداخلي للمدن إلى ثالث

  :المرحلة األولى –أ 

والتي افرز روادها مـا عـرف باسـم    ، وتشمل الدراسات التي خرجت من جامعة شيكاغو     

، ومـن اشـهر   روادهـا   ، )The Classical Ecological Theory(النظرية البيئية التقليدية 

فـي  ، )Natural Areas( والذين قالوا بوجود مناطق طبيعية، بيرجس وماكنزي، روبرت بارك

تختلف عـن غيرهـا مـن    ، المدينة تنشأ بطريقة تلقائية وتتميز بخصائص اقتصادية واجتماعية

  . )103(المناطق 

  :المرحلة الثانية –ب 

  :Social Aria Analysis، تحليل المنطقة االجتماعية     

وقد ، ب الداخلي للمدينةويضم أصحاب هذا المنهج مجموعة من العلماء الذين اهتموا بالتركي     

ــاملي   ــل الع ــروف بالتحلي ــلوب اإلحصــائي المع ــنهج األس ــذا الم ــتخدم أصــحاب ه                اس

)Factor Analysis( ،وتطـور  ، وذلك من اجل فهم التركيب االقتصادي واالجتماعي في المدن

، )Ashref Shevky(هذا المنهج وتقدم على يدي عالمي االجتماع األمريكيين اشـرف شـيفكي   
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حيث وصفا التركيب ، م 1949من جامعة كاليفورنيا عام ، )A,Williams(واماريان ويليامز 

  :)108(وهي لوس من خالل ثالثة أبعاد الداخلي والتغيرات التي حدثت لمدينة لوس أنج

  .)Social Rank(المرتبة االجتماعية  – 1

  .)Urbanization(التحضر  – 2

  .)Segregation(العزلة  – 3

تطوير األبعاد الثالثـة التـي سـبقت    ، )Shevky & Bell(وكذلك استطاع شيفكي وبيل        

حيث كان اهتمامهما بمشـكالت التبـاين واالخـتالف    ، اإلشارة إليها من خالل نظرية اجتماعية

كذلك قام بيل بدراسة مدينة لوس أنجلوس مـن خـالل مصـفوفة مـن       .والتصنيف االجتماعي

تتميـز  ، موزعة على المدينة باستخدام سبعة متغيرات، وحدة مساحية 570المعلومات تتكون من 

    :بها المنطقة االجتماعية  وهي

عدد ، ((Fertilityالخصوبة ، )Rent(اإليجار ، ))Educationالتعليم، ) (Occupationالمهنة 

ونسبة مسـاكن األسـر المسـتقلة    Women In The  (Labor For(النساء في القوى العاملة 

)Precent Single Family  Dwelling( ، والمجموعة العرقيةEthnic Groups(( ،)104( .             

، وقد أشار شيفكي وبيل إلى األبعاد التي تفسر االختالفات المكانية ضمن المدينة   وناقشاها      

ميز بـين  وقد تبين أن البعد االجتماعي يمكن تحديده من خالل تغير المهارات وتوزيعها كعامل ي

وأضافا بأن هذا   .وخالل فترة زمنية محدودة، األفراد والمجموعات السكانية في المجتمع الحديث

البعد يمكن استخالصه من المتغيرات االجتماعية المتعلقة بالوظيفة والتعليم واإليجار في المناطق 

  .أو الوحدات المساحية
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كعامل يفرق بين األفراد والمجموعات ، )Urbanization(أما البعد الثاني وهو التحضر         

ويقـاس  ، فقد أمكن اشتقاقه من البناء المتغير للنشـاط اإلنتـاجي  ، السكانية في المجتمع الحديث

  .بواسطة متغيرات تتعلق بالخصوبة ونوع المسكن ونسبة النساء في قوة العمل

المجتمع الحديث وخاصـة   والذي تميز به ،)Segregation(أما البعد الثالث وهو العزلة        

وقـد  ، فإنه يتركب من المتغيرات التي تحدث في تركيب السكان، في الواليات المتحدة األمريكية

              أمكن اشتقاق هذا البعـد مـن المتغيـرات المتعلقـة بعـدد المهـاجرين والسـكان الملـونين         

)Non White( )105(.  

ة االجتماعيـة يسـتخدم الوحـدات المسـاحية     يتضح مما تقدم بأن أسلوب تحليل المنطق

وذلك لدراسة االخـتالف  ، اإلحصائية إلظهار االختالف ما بين كل وحدة إحصائية داخل المدينة

باإلضافة إلى خصائص ، والتباين في الخصائص االجتماعية واالقتصادية والسكانية لهذه الوحدات

لصغيرة والمتشابهة في نمط معـين فـي   ويقوم العمل على تجميع الوحدات اإلحصائية ا، المسكن

  .)106(وحدات مساحية اكبر يتميز سكانها بمستوى متشابه من الحياة 

  :الثالثة المرحلة – 3

  ):Factorial Ecology(دراسات التحليل العاملي للمدينة       

وبخاصة تلك التـي تتشـابه قيمتهـا أو    ، تهدف هذه الدراسات إلى اختصار عدد المتغيرات     

وكل مجموعة ترتبط مع عامل من هذه العوامـل  ، تتقارب وتشكيل مجموعات من هذه المتغيرات

كذلك يهدف هذا األسـلوب إلـى تسـهيل    ، التي تساعد في التركيب االجتماعي والسكاني للمدينة

وصف البيانات المتعددة التي تتعلق بخصائص السكان االقتصادية واالجتماعيـة الديموغرافيـة   

  .كن من اجل تطبيق ذلك لعدد من الوحدات المساحية داخل المدينةوخصائص المس
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ويستخدم التحليل العاملي في هذه الدراسات من اجل معرفة أنماط االختالفات المكانية داخل      

وفي النهاية حتى يمكن التعرف على ما تحتويه المنطقة بعمـل خريطـة لمـا يعـرف     ، المدينة

تلك الدرجات التي تبين ارتباط المنـاطق  ، لمنطقة الدراسة )Factor Scores(بالدرجات العاملية 

كذلك تم تحليل المنطقة االجتماعية في مناطق مختلفة من العالم ، بالعوامل التي ظهرت في المدينة

وذلك ، في السنوات الماضية وكانت النتائج مختلفة بحيث كانت تصف التركيب الداخلي في المدن

  .التي تمر في مرحلة ما قبل التصنيع أو ما بعد التصنيعحسب البيئات والمجتمعات 

وبالـذات  ، إن دراسات تحليل البيئة العاملي قد أجريت بشكل خاص على المدن الغربيـة 

ويمكن تلخيص النتائج التي توصلت  ،)107(المدن األمريكية وقليل منها تناولت مدن غير أمريكية 

  :يإليها دراسات تحليل البيئة العاملي بما يل

تم استخالصها  المدن األمريكيةقد أظهرت نتائج تلك الدراسات أن استعماالت األرض في  – 1  

من ثالثة عوامل أو أبعاد فسرت التركيب الداخلي للمدن األمريكية تماما مثل األبعاد التي توصل 

قد ظهـر  و، وهي البعد االقتصادي واالجتماعي والبعد األسري والبعد العرقي، إليها شيفكي وبيل

أما البعد الثالث فقد ظهـر  ، البعد األول على شكل قطاعات والبعد الثاني على شكل دائري حلقي

  .)108(على شكل نويات متعددة ومتباعدة داخل المدينة 

لمدينة تورنتو أن تركيب األسـرة يتـوزع    Mordieكما أظهرت الدراسة التي قام بها موردي     

لصغيرة بالقرب من المركز بينما تنتشر األسر الكبيـرة كلمـا   حيث تنتشر األسر ا، بشكل دائري

أما البعد االقتصادي فقد انتظم في مدينة تورنتو على شـكل قطاعـات مـن    ، ابتعدنا عن المركز

في حين أن البعد العرقي وجد على شكل تركزات تتوزع في المدينـة  ، مركز المدينة إلى الخارج

  .)109(على شكل نويات عرقية للسكان 

وبشـكل خـاص المـدن     المدن األوروبيةكذلك أظهرت الدراسات التي أجريت في بعض  – 2

، البعد األسرى ثم النمو  السـكاني ، البعد االقتصادي واالجتماعي :االسكندنافية ثالثة عوامل هي
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والبعد األسرى على شكل ، وعندما رسمت هذه األبعاد ظهر البعد االقتصادي على شكل قطاعات

  .)1965(يظهر البعد العرقي وذلك لتجانس السكان ولم ، دائري

     الشـمالية  الذي ظهـر فـي مـدن أمريكـا     كما ظهر نمط مشابه في مدن نيوزيلندة للنمط – 3

)1973( )110(.  

ففـي  ، بعضها في المدن الهنديـة  مدن الحضارة غير الغربيةوقد أجريت عدة دراسات في  – 4

ارتباطا بين بعدي الحالة االقتصادية واالجتماعية والحالة  المدن الهندية فقد أظهرت هذه الدراسات

كما ظهر وجـود األسـر ذات المسـتوى    ، كما ظهر فصل األسر على شكل نمط حلقي، العرقية

  .)1977(المدينة المرتفع اجتماعيا في مركز 

ـ  المدن الفلسطينيةواما الدراسات التي أجريت على  - 5 رة والتي استخدمت التحليل العاملي للم

أنمـاط اسـتخدام األرض فـي    (وكانت بعنوان ) م2001(األولى فكانت للباحث عبدالناصر نادر 

  :وقد أظهرت هذه الدراسة النتائج التالية )دراسة في التركيب الداخلي :مدينة طوباس

وقـد بلـغ   ، أن الكثافة السكانية تتوزع بشكـل غير متساوي بين المناطق المختلفة داخل المدينة 

سنة حسب هـذه الدراسـة    15وقد بلغت نسبة من هم دون سن ، فردا )6.2(األسرة  معدل حجم

وهي على أية حال تدل على أن مجتمع المدينة هو مجتمع فتي وان نسـبة المنتجـين   %) 41,3(

  .اكثر من نسبة المستهلكين

) 100(لكـل   ذكر) 103(وحسب نتائج الدراسة فقد بلغت نسبة النوع في مدينة طوباس 

من اسر العينـة  %)79(فقد أظهرت الدراسة أيضا أن ، يتعلق بشان خصائص المسكن يماأنثى وف

مـن المنـازل   %) 13(وان ، منهم بسند مالية%) 13(و )طابو(هم مالكين األرض بسند تسجيل 

  .وتتباين هذه النسبة بين مختلف أحياء المدينة، مكونة من شقق
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مع تبـاين  ، مبنية من الحجر األبيض الجديدمن مساكن منطقة الدراسة %) 24(وقد تبين أن     

من مساكن منطقة الدراسة تقـل  %35وقد وجد أن ، هذه النسب بين األحياء المختلفة من المدينة

% 18متر مربع 200في حين بلغت نسبة المساكن التي تزيد مساحتها عن ، 2م120مساحتها عن 

  .من مجموع مساكن منطقة الدراسة

المساحية اإلحصائية في منطقة الدراسة بأنها ذات كثافـات سـكانية    وتعد مساكن الوحدات     

  .فرد للغرفة الواحدة )1,8(معتدلة من حيث نسبة اإلشغال في الغرفة حيث بلغت

أمكن االعتمـاد عليهـا فـي    ، فقد تم استخالص أربعة عوامل، أما نتائج التحليل العاملي     

العامـل  ، عامـل تركيـب األسـرة   (عوامل هـي  تفسير التركيب الداخلي لمدينة طوباس وهذه ال

وقـد  ، )وعامل الحالة االقتصادية المتوسـطة ، عامل خصائص المسكن، االقتصادي واالجتماعي

إذ فسـر  ، من مجموع التباين الكلي في مصفوفة المتغيرات% 48,3فسرت هذه العوامل مجتمعة 

د ارتبط هذا العامل بعدد من وق، من مجموع التباين في مصفوفة المتغيرات% 22,7العامل األول 

وتراوحت قـيم تشـبعات   ، المتغيرات التي يمكن اعتبارها مؤشرات للحالة األسرية الديموغرافية

 العـاملين و وهـي نسـبة الـذكور     )0.48-، 0.58(+العوامل بين هذه المتغيرات والعامل بين 

  .المستوى التعليمي للزوجة

جاهات التكور العمراني في بلـدة عصـيرة   ات(وفي دراسة للباحث زياد جوابرة بعنوان  

فقد أظهـرت هـذه الدراسـة     )الشمالية في ضوء العالقات اإلقليمية بالتجمعات السكانية المحيطة

  :العديد من النتائج والتي من أهمها

حيث أظهرت هذه الدراسة على وجود عالقة قوية بـين عـدد المواليـد     :النتائج االجتماعية –أ 

واظهرت أيضـا ارتفـاع   ، %97زوجية حيث بلغ معامل االرتباط بيرسون وطول زمن الحياة ال

مـن  % 41حيث شكلت نسبتهم ، نسبة العاملين في قطاع الخدمات مقارنة مع القطاعات األخرى
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ونسبة حملـة الشـهادات العليـا    ، فردا 6.8وبلغ متوسط حجم األسرة في البلدة ، مجمل العاملين

  .من مجتمع الدراسة% 18.9

   :ئج المتعلقة بالتطور العمرانيالنتا -ب

حيث أظهرت أن أعلى نسبة استخدام لألرض فـي بلـدة عصـيرة الشـمالية هـو االسـتخدام         

واظهرت الدراسة أيضا انخفاض اسـتخدام األرض  ، %84وشكلت المساكن المملوكة ، الزراعي

  .في مجال الخدمات

م للباحث 1998ص المسكن لعام وفي دراسة بعنوان مدينة نابلس دراسة التركيب الداخلي خصائ

  :فقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج أهمها، ماهر ابو صالح

  .104/100أنثى أي / ذكر 1– 4أن نسبة الجنس في مدينة نابلس بلغت  –أ 

وان معدل النشاط االقتصادي الخام للسكان بلغ % 4.7أن نسبة األمية في مدينة نابلس هي  –ب 

وشـكلت  ، من مجمل القوى العاملة في المدينة% 14.6ة في المدينة بلغت ونسبة البطال، 26.1%

  .من العاملين% 21.1وان مهنة البناء أشغلت نحو ، من حجم القوى العاملة% 84.2نسبة الذكور 

دينار وان معدل حجم األسرة النووية فـي المدينـة هـي     442.5إن متوسط دخل األسرة  –ج 

85.6%.  

دراسة فـي التركيـب السـكاني     –منطقة سلفيت (فرح جودة بعنوان وفي دراسة للباحث عماد 

  :فقد أظهرت هذه الدراسة النتائج التالية، )وخصائص المسكن

   :النتائج المتعلقة بخصائص السكان –أ 

حيث ، سنة) 15(حيث أظهرت الدراسة ارتفاع نسبة صغار السن الذين تقل أعمارهم عن 

هرت الدراسة أيضا ارتفاع نسبة النوع حيـث بلغـت   واظ، من مجموع السكان%) 37.2(بلغت 
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) سـنوات 10(وانخفضت نسبة األمية للذين تزيد أعمارهم عن  .أنثى) 100(ذكرا لكل ) 110.5(

مقارنة مع مثيلتها لدى الذكور حيث وصلت نسبة %) 10(مع ارتفاع النسبة لدى اإلناث والبالغة 

  .ة أظهرت ارتفاع نسبة األمية لدى كبار السنومع العلم أن الدراس، %)3.1(األمية لدى الذكور 

وفيما يتعلق بالتركيب االقتصادي للسكان فقد بلغ معدل النشاط االقتصادي الخام في منطقة سلفيت 

  .ومعنى ذلك أن حوالي ربع السكان يقومون بإعالة الثالثة أرباع الباقين، %)19.5(

، %)80.4(اكن المملوكة لرب األسـرة  بلغت نسبة المس:النتائج المتعلقة بخصائص المسكن –ب 

وهذا راجع إلى رخـص ثمـن   ، وهذه النسبة أعلى من مثيالتها في المدن والمخيمات الفلسطينية

  .األراضي وامتالك غالبية السكان لألرض

وبلغت حسب هذه الدراسة أيضا نسبة المساكن المبنية من الحجر في جميـع واجهاتهـا   

أما المسـاكن المبنيـة مـن الحجـر     ، لذوي الدخل المرتفع وهذه المساكن في غالبها%) 24.5(

في حين وصلت نسبة المساكن المبنيـة مـن الطـوب    ، من مجموع المساكن%) 8.4(والطوب 

ويعود السبب في ارتفاع هذه النسبة إلى رخص الطـوب وخفـة وزنـه    ، %)65.9(واإلسمنت 

  .وتوفره

، من مجمـوع المسـاكن  %) 49(وقد شكلت المساكن المستقلة والمكونة من طابق واحد 

وبلـغ متوسـط   ، %)38.7(بينما شكلت المساكن المستقلة والمكونة من اكثر من طابق ما نسبته 

، غرفـة ) 4.36(وبلغ متوسط عدد الغرف في المسكن ، مترا مربعا)144(مساحة الوحدة السكنية 

  .فردا للغرفة الواحدة) 1.35(وبلغت كثافة االشغال للغرفة 

ففي دراسة أبـو صـبحة      ، عديدة المدن العربيةدراسات التي أجريت على وبخصوص ال -6  

للبيئة االجتماعية في مدينة عمان أظهرت ستة عوامل فسرت التركيب الداخلي للمدينـة   )1988(

وكذلك الحالة الوظيفيـة باإلضـافة إلـى    ، الحالة االقتصادية واألسرية ثم المناطق الفقيرة :أهمها

  .)111(ية العوامل الديموغراف



 61

سبعة عوامل  )1986(للمنطقة الشرقية من عمان  )دراسة تيسير أبو سنينة(كما أظهرت         

، الخـدمات ، العامل االقتصـادي واالجتمـاعي   :وهي، فسرت التركيب الداخلي لمنطقة الدراسة

  .)112(صلة القرابة ، الوظيفة، طبيعة المسكن، ملكية المسكن، تركيب األسرة

ستة عوامل  )1986(في دراسته للمنطقة الجنوبية من عمان  )فواز علي(لك توصل كذ          

خصـائص  ، العامل االقتصـادي واالجتمـاعي   :وهي، فسرت التركيب الداخلي لمنطقة الدراسة

  .)113(الخدمات ، المستوى التعليمي، صلة القرابة، تركيب األسرة، المسكن

 )1969(لعاملي في دراسـة لمدينـة القـاهرة    ا التحليل )جانيت أبو لغد(وقد استخدمت       

سبعة عوامل فسرت التركيب الداخلي للمدينة منها الحالة  )لغد أبو(الباحثة حيث أظهرت ، )114(

   .)115(األسرية  غيرات المتعلقة بالحالةوقالت انه ال يمكن فصل المت، االقتصادية واالجتماعية

منها خمسة عوامل ، ثمانية عوامل )1984(ت لمدينة الكوي )العنقري(كما أظهرت دراسة    

العوامل االقتصادية واالجتماعيـة   :كان أهمها، رئيسية وهي التي فسرت التركيب الداخلي للمدينة

لقد تم تطبيق أسلوب التحليـل العـاملي فـي     .)116(والخصائص العائلية والخصائص الحضارية 

ما هو على مستوى ، سات متعددة منهاحيث أجريت درا، دراسات عديدة خالل السنوات الماضية

ودراسات أخرى على مستوى قومي ، بحيث اعتبرت الدول أو األقطار كوحدات مساحية، عالمي

كذلك هناك دراسات أجريت علـى مسـتوى   ، بحيث اعتبرت المدن أو األقاليم كوحدات مساحية

مكن القول أن هناك وختاما ي، المدن حيث عدت األحياء أو المناطق اإلحصائية كوحدات مساحية

التحليـل  . بعض االختالفات بين الدراسات والبحوث المختلفة سواء في المتغيرات المستخدمة في

حيـث  ، وكذلك في أسلوب التحليل المستخدم من مدينة إلى أخرى، أو النتائج التي تم استخالصها

فـي المـدن    إن ما وجد من أنماط في المدن األوروبية ال يقضي بالضرورة وجود مثيـل لـه   

كذلك فإن نتائج بعض هذه الدراسات قد  اتفقـت مـع نتـائج    ، أو المدن غير الغربية، األمريكية

وتهدف مجمل هذه الدراسات إلى وضع نظرية ، دراسة شيفكي وبيل وبعضها اآلخر لم يتفق معها

يمكن من خاللها وصف التركيب الداخلي للمدن وبخاصة األمريكية منهـا غيـر أنهـا أبـرزت     
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نماذج من بعـض الدراسـات   ، )3(ويبين الجدول رقم  ، السابقة الذكر الثالثة عوامل الرئيسية ال

السابقة التي تناولت عدة مدن في مناطق متعددة ووفق متغيرات مختلفة وعدد الوحدات المساحية 

 ويالحظ من خالل هذا الجدول أن نسب تفسير، وكذلك بيان نتائج هذه الدراسات، التي تم دراستها

وبشكل عام إن المدن غير الغربية كانت نسبة التفسير فيها اقـل  ، العوامل لهذه الدراسات مختلفة

مستوى  :ويعود ذلك لعدة أسباب منها، كما هو في مدن مثل كالكوتا وشرق عمان وجنوب عمان

  .التقدم الحضاري وعدد السكان في المدن ووظائفها والتركيب االقتصادي واالجتماعي للسكان

عدد المتغيرات نماذج من الدراسات التي تناولت التركيب الداخلي للمدن و )3(ل رقم جدو

  .المستخدمة في الدراسة و نسبة تفسير العوامل المستخلصة والوحدات المساحية

عدد اسم الباحث  السنة/ المدينة

  المتغيرات

  عدد المناطق

الوحدات 

  المساحية

عدد العوامل 

  المستخلصة

نسبة 

التفسير 

لتباين من ا

%  

  75  6  235  86  موردي  1969تورنتو 

  69  6  100  32  حمايت حسين  1976كالكتا 

  88  7  62  53  بومان  1971أوكالند 

  52  7  71  86  تيسير أبو سنينة  1986شرق عمان 

  47.9  6  1302  50  كايد أبو صبحة  1988مدينة عمان 

ــان   ــوب عم جن
1988  

  47.9  6  84  88  فواز علي

  90  7  206  13  لغد جانيت أبو  1969القاهرة 

  70  4  53  39  يهودا أغراداس  1976حبفا 

  49  6  105  28  جونسون  1966ملبورن 

  48.3  4  13  43  عبدالناصر نادر*    2001طوباس 
، الجامعة األردنيـة ، رسالة ماجستير غير منشورة، التركيب الداخلي للمنطقة الشرقية من عمان، تيسير، أبو سنينة: المصدر

1986.  

رسالة ماجسـتير  (، دراسة في التركيب الداخلي :أنماط استخدام األرض في مدينة طوباس، عبدالناصر، يوسف :المصدر*

  .م2001، جامعة النجاح الوطنية، )غير منشورة
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  مصادر ومراجع الفصل الثاني 2-4

  .فلسطين، نابلس، 1993، 1ط، جامعة النجاح الوطنية، جغرافية فلسطين :أديب، الخطيب - 1

، نـابلس فلسـطين  ، بيانات غير منشورة، دائرة األرصاد الجوية، رة النقل والمواصالتوزا – 2

  .م2002

دار ، الديار النابلسـية ، 6ج، )بالدنا فلسطين(الموسوعة الفلسطينية  :مصطفى مراد، الدباغ – 3

  .م1988، الطباعة بيروت

  .نفس المصدر السابق – 4

، م1991، 2ط، القـدس فلسـطين  ، ت العربيـة مؤسسة الدراسا، وقضيتها فلسطين تاريخها – 5

  .فلسطين، القدس

  .مصدر سبق ذكره، الدباغ – 6

، فلسـطين ، رام اهللا، المركز الجغرافـي الفلسـطيني  ، لمنطقة نابلس، الخريطة الطبغرافية – 7

  .م2002

  .نفس المصدر السابق – 8

  .مصدر سبق ذكره، الخريطة الطبغرافية – 9

  .سبق ذكره مصدر :عبداهللا، كلبونة – 10

  .م2002، فلسطين، نابلس، عزموط، بيانات غير منشورة، مجلس قروي قرية عزموط – 11

  .مصدر سبق ذكره، الخريطة الطبوغرافية – 12

  .مصدر سبق ذكره :مصطفى مراد، الدباغ – 13
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، فلسـطين  ،نـابلس ، دير الحطـب ، بيانات غير منشورة، مجلس قروي قرية ديرالحطب – 14

  .م2002

  .مصدر سبق ذكره، خريطة الطبغرافيةال – 15

  .نفس المصدر السابق – 16

، منشـورة بيانات غير ، الصورة الجوية لقرية سالم، شركة أطلس لتكنولوجيا المعلومات – 17

  .م2000

حـدود التقسـيمات اإلداريـة لقـرى     ، مديرية الحكم المحلي نابلس، وزارة الحكم المحلي – 18

  .م2002، فلسطين، نابلس، المحافظة

  .مصدر سبق ذكره، الخريطة الطبغرافية – 19

  .مصدر سبق ذكره: مصطفى مراد، الدباغ – 20

  .مصدر سبق ذكره، دائرة األرصاد الجوية – 21

بيانـات غيـر   ، الصورة الجوية لقرية بيـت دجـن  ، شركة أطلس لتكنولوجيا المعلومات – 22

  .م2000، منشورة

  .م2002، فلسطين، نابلس، منشورة بيانات غير، مجلس قروي قرية بيت دجن – 23

  .م2002فلسطين ، رام اهللا، أطوال الطرق اإلقليمية والمحلية، مركز الجغرافي الفلسطينيال – 24

  .مصدر سبق ذكره، الخريطة الطبغرافية – 25

  .مصدر سبق ذكره، الدباغ – 26
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رام ، منشورةريبينات غ، مسح التجمعات السكانية، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسـطيني  – 27

  .م2000، اهللا فلسطين

 منشورة،بيانات غير ، الصورة الجوية لقرية روجيب، شركة أطلس لتكنولوجيا المعلومات – 28

  .م2000

  .مصدر سبق ذكره، مصطفى مراد، الدباغ – 29

  .مصدر سبق ذكره، الخريطة الطبغرافية – 30

  .مصدر سبق ذكره، الدباغ – 31

  .نفس المصدر السابق – 32

  .م2002، بيانات غير منشورة، مجلس قروي زواتا، وزارة الحكم المحلي – 33
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  الفصل الثالث -3

  استخدام األراضي داخل قرى منطقة الدراسة والعوامل المؤثرة بها 

  :مقدمة 3-1

عمليات مسح استخدام األرض الريفي حصر ودراسة أنماط استخدام األرض الريفـي   تشمل     

ولكن في دراستنا هذه سيكون ، كأنماط االستخدام الزراعي والغطاء الطبيعي واالستخدام الترفيهي

مجالها الحدود اإلدارية للتنظيم الهيكلي للقرى أي بعبارة أخـرى سـيكون االسـتخدام السـكني     

لألرض واالستخدامات البشرية األخرى هي من العوامل األساسية لتقييم أنماط االستخدام الريفي 

ذلك أن عملية الحصول على معلومات مسبقة ووافية عـن  ، في ريفنا الفلسطيني كما سنرى الحقا

كوننا فـي  ، ساحات الزراعية واإلنتاج الزراعي واآلفات الزراعية هو أمر في غاية الصعوبةالم

  .بداية مرحلة التطور الحضاري في واقعنا الريفي

، تتزايد معدالت استغالل األرض يوما بعد يوم نتيجة النمو المتزايد في أعـداد السـكان  

خدام األرض تكون ذات أهمية كبـرى  فان معلومات است، وعند الحديث عن التنمية في أي مكان

  .)1(في هذا المجال كمؤشر للنمو 

علـى  ، تتميز أنماط استخدام األرض بالريف بالبساطة وعدم التنوع وبطئ عملية التغير    

ويرتبط هذا التنـوع فـي   ، العكس من استخدام األرض بالمدن الذي يتميز بالتنوع الشديد والتعقد

ا واستمرارها بطبيعة المجتمع الحضري الذي يخضع دائمـا  النشاطات الحضرية وسرعة تغيره

وبالتالي فان أنماط استخدام األرض ، للتطور نتيجة التغير المستمر في حاجات المجتمع ومتطلباته

  .)2(الحاضرة ما هي إال نتاج لعملية النمو الحضري أو األنشطة الحضرية في الريف والمدن 

وضع وخط السياسات من اجل تحقيق األهداف المرجـوة  لذا فانه يتبين لنا مما سبق أن     

لتنظيم استخدام األرض ووضع المعايير الرامية لتنظيم هذه العملية ووضـع الحلـول المناسـبة    
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هو من المطالب األساسية للبدء في تطوير استخدامنا األمثل ، للمشكالت القائمة والمتوقعة مستقبال

خالل ذلك ومن خالل أيضا التنسيق بين الحجم والموقع لألرض وتحقيق كفاءة وفاعلية عالية من 

  .للمعطيات أو النشاطات الحالية والمستقبلية

ونحن ومن خالل دراستنا ألنماط استخدام األرض في بعـض قـرى محافظـة نـابلس     

سـواء  ، سنخصص هذا الفصل من اجل دراسة العوامل المؤئرة في االسـتخدام ، المذكورة سابقا

ومقارنة ذلك مـع     ، ودراسة واقع االستخدام لألرض لكل قرية على حدة، يةكانت بشرية أم طبيع

النسب المطروحة وفق قانون التنظيم األعلى للمدن والريف الفلسطيني ومـع دراسـات أخـرى    

  .مشابهة



 75

  :العوامل المؤثرة في أنماط استخدام األرض 3-2

  :العوامل الطبيعية :أوال 3-2-1

مهما في التأثير على أنماط استخدام اإلنسان لألرض سواء  تلعب العوامل الطبيعية دورا

ومـع حقيقـة أن هـذه    ، أكانت تتمثل في االنحدارات والعوامل الجوية واألرض الوعرة والتربة

ومع ذلك فإنهـا ال تـؤدي إلـى    ، المصاعب يمكن التغلب عليها باالبتكارات واالختراعات الفنية

  .)3(استقرار بشري كثيف بصفة عامة 

، منطقة الدراسة لعبت العوامل الطبيعية دورا هاما في تحديد أنماط استخدام األرض ففي

  .ولدراسة ذلك بشيء من التفصيل ال بد لنا من أن ندرس اثر هذه العوامل لكل قرية على حدة

اثر العوامل الطبيعيـة علـى اسـتخدام األرض فـي قـرى المجموعـة األولـى                   3-2-1-1

  ):سالم وبيت دجن، بدير الحط، عزموط(

لعبت هذه العوامل دورا هاما وذلك بالتأثير على طبيعة االمتداد العمراني لقرية عزموط 

انظـر  (فوجود الوادي الصدعي إلى الغرب من مركز القريـة  ، باتجاه الغرب نحو مدينة نابلس

هـات  جعل االمتداد العمرانـي محـدودا ويتخـذ االتجا    )1المقطع الطبوغرافي في الشكل رقم 

إذ وكما نعلم فان تكـاليف  ، لجنوب من القرية لعب دوره أيضا السهل فيكما أن وجود ، األخرى

حيث تحتاج إلى نظم هندسـية  ، البناء في المناطق السهلية عالية خاصة إذا ما كانت التربة عميقة

والتوسع في  جعل مناطق البناء األمر الذيهذا  .إنشائية تتالءم مع إمكانية انتفاخ وانكماش التربة

من الشمال ، مما أدى إلى تكتل األبنية وبشكل طولي، هذه القرية تنكمش نحو وسط وشمال القرية

  .)2( الصورة رقمانظر ، ووجود ظاهرة البناء العشوائي، الى الجنوب

فقد لعبت الطبيعة الجبلية للقرية إلى عدم إمكانية التوسع األفقي ، أما في قرية دير الحطب

إذ يقع إلى الجنوب من القرية جبل الديارة والى الشرق جبـل راس العـين والـى    ، بشكل واسع
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مع وجود وادي حمـدان الـذي سـبق    ، )تسميات محلية لهذه الجبال(الشمال جبل راس الطابور 

الحديث عنه إلى صعوبة شق الطرق واقامة الجسور لربط أجزاء القرية ببعضها خاصة في ظل 

  .مثل هذه األوضاع

فانحسار المنـاطق  ، ة سالم فاألوضاع الطبيعية للقرية لعبت دورا كبيرا أيضاأما في قري

المعتدلة االنحدار على شكل شريط ضيق أدى إلى مزيد من البناء العشوائي داخل القرية والـى  

فكلما اتجهنا شرقا من مركز القريـة تبـدأ هنـاك ارتفاعـات     ، عدم إمكانية تنظيم الوضع القائم

ومـن   )3انظر الصورة رقم (ويزداد االنحدار باتجاه الجنوب ، رية القديمملحوظة عن مسطح الق

  .ثم نحو الشرق حتى يصل الحافة الشرقية لجبال نابلس المطلة على األغوار الفلسطينية
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 مقطع طبوغرافي لقرية عزموط )1( شكل رقم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  م2002عمل الباحث  :المصدر

  

  لقرية عزموطلبناء العشوائي ا )2( صورة رقم

  

  

  

  

  

 
 م2002ير الباحث تصو:المصدر
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  لصورة الجوية لقرية سالما )3(صورة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

أما الناظر إلى قرية بيت دجن من الناحية الغربية فانه يالحظ التكتل العمراني على جبل 

دائري يبدا من قمته نزوال نحو األطراف وكأنها كتلة عمرانية واحدة ال تخلو مـن االمتـدادات   

بي من القرية والذي يتمثل بالسهل وذلك على الطريق الموصل من نابلس األفقية نحو الجزء الغر

  .وكذلك على الطريق الموصل بين بيت دجن وبيت فوريك، إلى بيت دجن

فهي ليست ببعيدة عن تأثير العوامل الطبيعية المـؤثرة فـي   ، وبخصوص قرية روجيب

والتي تقع إلى الشرق من سـهل  فان التلة الحبلية التي تقع عليها روجيب ، استخدام األرض هناك

وباتجاه الشرق مـن  ، ضيق فهي مكتظة بالبناء السباب ذكرنا بخوص البناء في المناطق السهلية

روجيب يبدا االنخفاض قليال ومن ثم تبدا مرحلة االرتفاع إلى أن يصل مرحلة يصعب الوصـول  

الذي يفصل الحي الجديد للقريـة  فنجد أن عملية البناء تتم في بواطن الوادي ، إليها أو البناء فيها

  .)4(عن المسطح القديم لها 

  

 شركة اطلس لتكنولوجيا المعلومات:المصدر
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  ):بيت ايبا و بيت وزن، زواتا(الثانية اثر العوامل الطبيعية على قرى المجموعة  3-2-2-2

من خالل ما ذكرناه سابق عن الظروف الطبيعية لهذه القرى فـان التوسـع العمرانـي    

فقرية زواتـا  ، أثرا كبيرا في البنية الطبيعية لهاقد تأثر ت، وأنماط استخدام األرض في هذه القرى

ماهي إال دليال واضحا علـى نمـط التـأثير    ، الواقعة على السفوح الجنوبية الغربية لجبل عيبال

فمن المالحظ ومن خالل الدراسة الميدانية لهذه القرية ، الطبوغرافي للعوامل الطبيعية عل توسعها

اتجاهين رئيسيين األول باتجاه المنطقة الغربية األقل انحدارا  أن االتساع والنمو العمراني قد اتخذ

أما الجـزء  ، واآلخر باتجاه الجزء الجنوبي الغربي األقل انحدارا أيضا ولكن باتجاه مدينة نابلس

، الجنوبي فهو أيضا ينحدر بدرجة أعلى من غيره واالمتداد العمراني في هذا االتجاه قليل نوعا ما

في هذا الجزء إلى عـدم اإلقبـال   ، م1998األرضي الذي حدث في بداية عام وقد أدى االنزالق 

وال تخلو هذه القريـة مـن    ، )5(على البناء من قبل السكان على البناء في هذا الجزء من القرية 

ناهيك عن عدم االمتـداد العمرانـي لهـذه    ، نمط البناء العشوائي خاصة في الجزء األوسط منها

  .ألنه كلما اتجهنا شرقا زادت درجة االنحدار صعودا حتى قمة جبل عيبالالقرية باتجاه الشرق 

أما بخصوص قرية بيت ايبا التي تقع على الضفة الجنوبية لوادي الشعير فـي حوضـه   

فقد أثرت بها العوامل التضاريسية أثرا كبيرا ، على السفوح الشمالية الغربية لجبل جرزيم، األعلى

متمثال بمبـاني القريـة    )البلدة القيمة(فالمسطح القديم للقرية ، القرية على االمتداد العمراني لهذه

كانت تتكتل إلـى   )أي ما قبل إنشاء الممر اإلسمنتي للوادي(القديمة وحتى مباني فترة الثمانينيات 

الجنوب من ممر هذا الوادي الموسمي والذي تجري به اليوم المياه العادمة للجزء الغربـي مـن   

ومع هذا التطـور فـي   ، ن السكان يقيمون مبانيهم في األقدام الشمالية لجبل جرزيمفقد كا، نابلس

فقد أخذت مساكن القرية ومنشاتها العمرانية تتجـه إلـى   ، التغلب على هذا الظرف الطبيعي الهام

ومع شق عدة طرق باتجاه ، الشمال من القرية نحو الشارع الموصل مدينة نابلس بمدينة طولكرم

فقد بدأ التوسع العمرانـي يأخـذ االتجـاه    ، أي نحو المناطق األكثر انحدارا، قريةالجنوب من ال

  .)4صورة رقم (ويتضح لنا ذلك بوضوح من خالل الصورة الجوية للقرية ، )6(الجنوبي أيضا 
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أما قرية بيت وزن فلها ظروفها الطبيعية أيضا والتي أثرت على االمتداد العمراني ونظم 

قد لعبت الظروف الطبيعية دورها في التأثير على االمتداد العمراني للقرية ف، استخدام األرض بها

فازدياد معدالت االنحدار بهـذا االتجـاه   ، خاصة باالتجاه الشمالي نحو قرية بيت ايبا التي تحدها

أدى بالقرية بالتوسع في امتدادها العمراني نحـو  ، )باتجاه وادي الشعير الذي سبق الحديث عنه(

 انظر المقطـع الطبـوغرافي  ، نحو المناطق األقل انحدارا )شرقي غربي(كل طولي الجنوب وبش

  .)7( )2لقرية بيت وزن في الشكل رقم 

  

 قطع طبوغرافي لقرية بيت وزن )2(شكل رقم 

  م2002عمل الباحث  :المصدر  
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  الصورة الجوية لقرية بيت ايبا )4( ورة رقمص

  

  

  

  

  

  

  

  .م2002، المعلوماتشركة اطلس لتكنولوجيا  :المصدر

  

أنماط استخدام األرض داخل قرى المجموعـة الثالثـة       اثر العوامل الطبيعية على  3-2-2-3

  ):طلوزة والباذان(

وهي على السـفوح الشـمالية   ، مترا عم مستوى سطح البحر )530(ترتفع قرية طلوزة 

متـرا عـن    )960(لجبل عيبال أعلى جبال منطقة نابلس عن مستوى سطح البحر حيث يرتفـع  

وبشكل خـاص  ، وقد اثر هذا الموقع للقرية على نظم االمتداد العمراني لها .مستوى سطح البحر

والناظر إلى هذه القرية يرى على أنها تقـع  ، )باتجاه قرية عصيرة الشمالية(نحو االتجاه الجنوبي 

باتجاه وادي محلـي   ويزداد هذا االنحدار قليال نحو الجنوب، على قمة تل تنحدر بكافة االتجاهات

) 5انظر الصورة الجوية رقـم  (، يفصل أراضي قرية عصيرة الشمالية عن أراضي قرية طلوزة

ثم يبدأ باالرتفاع مرة واحـدة  ، )3(ومن خالل المقطع الطبوغرافي لقرية طلوزة في الشكل رقم 
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لمنـاطق األقـل   واالمتداد العمراني للقرية يتبع ا، نحو قمة عيبال مرورا بقرية عصيرة الشمالية

انحدارا خاصة باتجاه الطريق الموصل بين القرية وقرية وادي الباذان والذي يراعـي االنحـدار   

  .)8(التدريجي بين القريتين 

ومن المالحـظ أن هـذه   ، متر )200(أما قرية الباذان فترتفع عن مستوى سطح البحر    

تقع هذه القرية فـي اسـفل   إذ ، القرية هي اخفض قرى منطقة الدراسة عن مستوى سطح البحر

إضافة إلى ذلك فان هذه القرية هي أولى القرى التي تبـدأ  ، األقدام الشمالية الشرقية لجبل عيبال

فهي في وادي صدعي يمتد من منطقة المخـروق شـرقا مـرورا    ، عندها منطقة أغوار نابلس

ثم ، القرية نفسهااذان إلى بالجفتلك والعقربانية التي يلتقي بالقرب منها وادي الفارعة مع وادي الب

يتجه هذا الوادي الصدعي صعودا عبر وادي الساجور وغربا ليفصل  عيبال عن جرزيم عبـر  

وبالطبع فـان  . )9(ندرونة حتى البحر  المتوسط إلى االسك )وادي الحوارث(منطقة وادي الشعير 

إذ من ، اد العمراني لهاوقوع هذه القرية في هذه المنطقة فمن الطبيعي أن يكون قد اثر في االمتد

المالحظ أن البيوت القديمة للقرية تقع عند الينابيع العليا لوادي الباذان واالمتداد العمراني للقريـة  

وامـا الجهـة الجنوبيـة    ، أي بمحاذاة الوادي والطريق العام لمنطقة األغوار، يسير بشكل طولي

ا فهو قليل مقارنة مع الضـفة الشـمالية   فان االمتداد العمراني به، من الوادي )الضفة الجنوبية(

نحو الشمال والخطورة الناتجة عـن   )األقصر(بالل وذلك مرده إلى االنحدار الكبير لسفوح جبل 

مياه المطار المتدفقة في فصل الشتاء والتي تنساب عبر وادي الساجور متجهـة نحـو األغـوار    

اإلضافة إلى أن المنطقة الشمالية مـن  هذا ب، الفلسطينية حتى نهر األردن ومنه نحو البحر الميت

الوادي اكثر ارتفاعا من المنطقة الجنوبية وخاصة فيما يتعلق باألثر الواضح لدرجات الحرارة في 

   .)10(فصل الصيف بما أن المنطقة محجوبة عن الرياح الغربية والشمالية بفعل هذا الموقع 

، في هذه القرية اكثر من غيرهـا وقد أثرت العوامل الطبيعية في أنماط استخدام األرض 

ذلك أن وجود المياه والينابيع والنبات الطبيعي أدى بهذا التجمع إلى أن يختلط به استخدام األرض 
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على العكس مـن التجمعـات التـي سـبق     ، بين االستخدام السكني والسياحي والتجاري وغيرها

  .باها اهللا سبحانه وتعالى لهافان قرية الباذان لها خصوصيتها الطبيعية التي ح، الحديث عنها

 صورة جوية لقرية طلوزة )5( صورة رقم

  

  

  

  

  

  

  

  مقطع طبوغرافي لقرية طلوزة )3(شكل رقم 

  

  

  

  

  

 م2002عمل الباحث :المصدر

 .م2002شركة اطلس لتكنولوجيا المعلومات، :مصدرال
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   :اثر العوامل البشرية في استخدامات األرض في قرى منطقة الدراسة :ثانيا 3-2-2

لضفة الغربيـة وقطـاع غـزة فـي أواسـط      مع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية إلى ا

التسعينيات من القرن السابق والتي كان في وقته يشعر الجميع بان أطالل الحل السياسي واقامـة  

كان النقاش يدور حول سبل تنمية المجتمـع  ، م1967الدولة الفلسطينية في األراضي المحتلة عام 

م المهتمين على دور الحكم المركزي في وركز معظ، الفلسطيني وكيفية تطويره في الدولة الحديثة

وبالمقابل حظـي الحكـم المحلـي والبلـديات     ، التنمية وتامين الظروف المناسبة للرقي والتقدم

، والمجالس القروية بدراسة واهتمام غير كافي كجهاز ومؤسسة تقع عليها المسـؤولية المباشـرة  

ولقـد أثبتـت    .ي على ارض الواقعولها الصالحية في ترجمة السياسات التنموية للحكم المركز

وان هنـاك  ، التجارب والدراسات أن للحكم المحلي المتمكن دورا كبيرا في رقي وتقدم   المجتمع

  .)11(عالقة مباشرة بين جهاز الحكم المحلي ومستوى تطور البيئة والمحيط الحضري 

محلية  يجـب وضـع   فمن اجل بناء الحكم المحلي وتطويره وتحويله إلى جهاز وسلطة          

من خالل بناء خريطة تنظيمية ووصف وظيفي ومؤسس وطني مقنن يبين ، آليات لعمله التنظيمي

وبالمقابل وضع خطط وبرامج لتوجيه عمل أجهزة الحكـم  ، الصالحيات والمسؤوليات لكل وظيفة

ـ ، المركزي والمحلي كل إضافة إلى مجمل السكان لكي نستطيع تطوير محيط المدينة والقرية بش

وهذا يتم من خالل إعداد مخططـات هيكليـة تطويريـة    ، متوازن مع المحيط اإلقليمي والقطري

اخذين بعين االعتبـار  ، وتوزيع السكان والموارد بشكل متناسق، نترجم خاللها السياسات التنموية

  .)12(أالفضليات النسبية والمعوقات الكاملة والظاهرة لكل مدينة وقرية 

، واقع الذي سبق ذكره من افضليات التخطيط التنموي في أرضنا الفلسـطينية ومن خالل ال       

فان واقع التخطيط الهيكلي في المدن والقرى الفلسطينية يجب أن يستجيب إلى احتياجات السـكان  

ومن اجل فتح فرص تحقيق استراتيجيات تنمية وتطوير المجتمع الفلسـطيني  ، الحالية والمستقبلية

تقع حائال أمـام  ، كلية المعمول بها في مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزةفان المخططات الهي

كما أن أجهزة الحكم المحلي العاملـة بموجـب هـذه    ، عملية البناء الحالية والمتوقعة أن تحدث
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المخططات ال تستطيع ترجمة الرغبة التي من المتوقع أن تطرح من قبل الحكم المركزي الجـل  

  .امة بنية تحتية وفوقية اقتصادية واجتماعية وثقافيةبناء مشاريع إسكان واق

  :بداية التخطيط المقنن في فلسطين 3-3

  :1948العوامل المؤثرة في تخطيط استعماالت األراضي قبل عام  3-3-1

بعد التصديق علـى  ، بدأت عملية إعداد المخططات الهيكلية للمدن الفلسطينية بشكل مقنن

وتكون البلدية لجنـة  ، الذي حدد بان تكون لكل مدينة منطقة تنظيم، م1921أمر تنظيم المدن لعام 

   .)13(تنظيم محلية تنظم عملية البناء والتطوير في تلك المنطقة 

أعلن عن تسع مدن فلسطينية كمناطق ، م1929 –م 1921وخالل الفترة الواقعة بين عام 

حيث كانتـا  ، نابلس ومدينة القدسومن بين هذه المدن مدينة ، تنظيم ولجان محلية للتنظيم والبناء

وبعدها أعلن عن طولكرم كلجنـة تنظـيم   ، من أول المدن التي أعلن عنها كمنطقة تنظيم محلية

الذي الزم بان تكون ، 1936بعد التصديق على أمر تنظيم المدن عام ، ولكن، م1929محلية عام 

مة لهذه المدن بموجب تعليمات كل بلدية لجنة تنظيم محلية وشرع بإعداد المخططات الهيكلية العا

واصبح عدد المدن التي شـملها هـذا األمـر    ، م1948حتى عام ، م1936أمر تنظيم المدن لعام 

منها ثمان ، ولقد تم إعداد مخططات هيكلية تفصيلية فقط لتسع واربعين قرية، إحدى عشرة مدينة

، ابوديس، قلقيلية، عنبتا، طوباس( :والتي تحولت معظمها إلى مدن وهي، تقع في الضفة الغربية

  .)14( )وبيتونيا، بيرزيت، حلحول

وحصر ، وقد هدفت هذه المخططات إلى ضبط عملية البناء في القرى والمدن الفلسطينية

وتقنين عملية البناء بناء على قواعد كانت غريبة عن أهالي القرى وعن معظم ، امتدادها العمراني

اد المخططات الهيكلية للمدن والقـرى الفلسـطينية مكتـب    لقد قام بإعد، أهالي المدن الفلسطينية

وأدير بواسطة المهندس المعمـاري  ، م1935المستشار لتخطيط المدن االنتدابي الذي أسس عام 

إضافة إلى ذلك فان هذه ، دون مشاركة من قبل الحكم المحلي أو مهنيين عرب )كندل(اإلنجليزي 
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 .وبعد ذلك من قبل المستشار الذي اعد المخطط، ئيةالمخططات صودق عليها من قبل اللجنة اللوا

واقتصر هذا الدور في التخطـيط علـى   ، أما دور البلديات في إعداد المخططات فقد كان ضئيال

وتعيين مناطق للمبـاني واالسـتعماالت   ، النواحي الفيزيائية التي شملت تحديد شبكة طرق أولية

د ثالث مناطق للسـكن تختلـف الواحـدة عـن     وتحدي، )الخ.…، حدائق، مقابر، مدارس(العامة 

كما تـم  ، ونسبة البناء، وارتفاع المباني، ومساحة قطعة األرض الصغرى، األخرى بكثافة البناء

  .)15(تعيين واجهات تجارية ومنطقة للصناعات الخفيفة 

اعتمـدت فلسـفة   ، هذه المخططات الهيكلية التي أعدت للمدن ولبعض القرى الفلسطينية

وأن آليات التخطيط التي استوردت خالل هـذه  ، ول بها في مجتمع متمدن وصناعيتخطيط معم

حيث برز التناقض بين مبنى ، المخططات كانت غريبة عن المجتمع المدني والزراعي الفلسطيني

القرى والمدن الفلسطينية والتخطيط الذي فرض على البلديات التي التزمت به الحقا بصفتها لجنة 

ث أصدرت رخص بناء وتم توجيه استعماالت األراضي فـي محـيط المدينـة    حي، تنظيم محلية

بموجب المخططات التي أعدت من قبل مكتب المستشار االنتدابي دون مشاركة من قبل السـكان  

كذلك المخططات التي أعدت لم تعد بموجب رؤية قطريـة وإقليميـة   ، المحليين أفراد ومؤسسات

تأخذ بالحسبان األبعاد واالسقاطات االجتماعيـة واالقتصـادية   ولم ، للمدينة أو للقرية في محيطها

  .)16(للتخطيط على المدينة أو القرية 

والقت معرضة ، لقد شكلت هذه المخططات ضابطا أمام مرونة التخطيط الهيكلي فيما بعد

رغم الحاجة إليها في المدن من اجل توجيه استعماالت األراضي واالمتداد العمراني خالل تلـك  

  .فترة وخلق هوية للمدينة والقرية الفلسطينيةال

والمخططات اللوائيـة التـي   ، هذه المخططات الهيكلية المحلية التي أعدت للمدن ولبعض القرى

في الضفة الغربيـة وقطـاع    )ج(مازالت سارية المفعول في المناطق المصنفة ، أعدت فيما بعد

ر الرخص والمرجعية في بعـض قضـايا   وتعد هذه المخططات القاعدة القانونية الستصدا، غزة

حيث انه لم تعد مخططات هيكلية محلية أم إقليمية تلغـي أو تعـدل هـذه    ، استخدامات األراضي
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المخططات لغاية منتصف التسعينيات وما زالت جميع قـرى منطقـة الدراسـة تعمـل وفـق      

  .)17(المخططات التي أعدها اإلسرائيليين في بداية التسعينيات 

فـي تنظـيم    )1967 – 1948(ر المباشرة للحكم األردني على الضفة الغربيـة  اآلثا 3-3-2

  :وتخطيط استخدامات األراضي

التي تعد مـن قبـل   ، تعد المخططات الهيكلية بموجب تعليمات سياسة التطوير المعتمدة

الحكومة على المستوى القطري واإلقليمي ومن هذه التعليمات والسياسة تستشف المبادئ التي يعد 

، لذلك هناك اثر ملموس للسياسة العامة على عملية إعداد المخططـات ، لمخطط الهيكلي بموجبهاا

وعند فحص المخططات الهيكلية التـي   .باإلضافة إلى الواقع الفيزيائي واالجتماعي واالقتصادي

أعدت للبلديات والقرى نجد أنها وضعت في ظل سياسة تطويرية متجاهلة حاجة المواطنين وبناء 

  ).18(س اقتصادي وسياسي في هذه األراضي أسا

ويمكن تلخيص السياسة التطويرية المتعلقة في المدن والقرى المؤثرة فـي المخططـات      

أنها تصبو إلى تطوير المجتمع في المدن مع تفضيل إلقلـيم الضـفة   ، م1967الهيكلية قبل عام 

  .)19(ردنية الهاشمية منهم حيث كانت تتشكل المملكة األ، الشرقية على إقليم الضفة الغربية

بالمقابل فان المواطنين ، كان على أنها قرى وليست مدنا، وبما يخص التعامل مع بعض البلديات

كانوا يتبنون هذه السياسة ويشعرون أنهـا غيـر   ، ورؤساء البلديات والمجالس القروية والمخاتير

ك لم يعارضوا بشكل واضح هـذه  ولذل، بل تتوافق إلى حد ما مع احتياجاتهم، مناقضة لهم تماما

  .)20(السياسة 

نجدها تخصص المنـاطق الصـناعية والسـكنية ضـمن     ، إن مؤشرات سياسة التفضيل

وبالمقابل فلقد كانت حاجة البلديات محدودة  .المخططات الهيكلية وزيادة حجم السكان وتطويرهم

فتوحا أمـام الفلسـطينيين   باإلضافة إلى أن خيار الهجرة كان م، ولم تكن طفرة عمرانية ملحوظة
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واالهـم مـن ذلـك أن     .ولو بشكل مؤقـت ، للتفتيش عن فرص عمل خارج األراضي المحتلة

     .)21(المواطنين لم يشعروا بان المخططات الهيكلية التي أعدت آنذاك كانت تحد من تطورهم 

  :اثر االحتالل اإلسرائيلي على قطاع التخطيط والتنظيم الستخدامات األراضي 3-3-3

فقد دخلت متغيرات إضافية ، م1967بعد احتالل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة عام 

وتتلخص هذه المتغيرات بتغير  .أثرت في عالقة المخطط الهيكلي للبلدية وسياسة التطوير العامة

التناقض بين احتياجات وطموحات المواطنين الفلسطينيين أفـرادا وقيـادات وسياسـة التطـوير     

تقوم على تجميد البناء العربي والحد من ، حيث كانت أولويات سياسة االحتالل، عامةالحضرية ال

وبالمقابل حدثت طفرة اسـتيطانية يهوديـة    .ولذلك أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية، انتشاره

وفـي حـاالت كثيـرة كانـت هـذه      ، تتلخص بإقامة مستوطنات على األراضي العربية المحتلة

تطور المدن والقرى العربية كما هو الحال في الخليل ويتمثـل ذلـك فـي     المستوطنات تحد من

، )الون مورية وبركة وايتمـار (ونابلس متأثرة بوجود  )مستوطنة بسغوت(والبيرة  )كريات أربع(

هذه المستوطنات التي أثرت أيضا بشكل كبير على االمتداد العمراني لبعض قرى منطقة الدراسة 

)22(.  

زاد التناقض بين الحكم المحلي المتمثل برؤسـاء البلـديات   ، إلسرائيلينتيجة االحتالل ا

ففي بعض األحيان رفض بعض الرؤساء التعامل مع ، والمجالس القروية وأجهزة الحكم العسكري

، وطالبوا باستمرارية التعامل مع الحكومة األردنية كسـلطة مركزيـة  ، السلطة الجديدة من ناحية

وبدأت البلديات تشكل أعلـى   .التناقض بالمصالح من ناحية أخرى وهذا الرفض جاء على خلفية

ولهذا الواقع  .نتيجة لغياب السلطة المركزية الوطنية بعد االحتالل، سلطة ينتمي إليها الفلسطينيون

حيث بدأ ، كانت أبعاد مباشرة وغير مباشرة على التخطيط الهيكلي وعملية تطوير المدن والقرى

، الهيكلية هي وسيلة معيقـة وضـابطة لعمليـة التطـور العمرانـي      اإلحساس بان المخططات

إال أن ، رغم أنها أعدت في العهـد األردنـي  ، وخصوصا بعد مطالبة سلطات االحتالل بتطبيقها
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تغيرا في الواقع واحساس عدم االنتماء أدى إلى معارضة داخلية وخارجيـة لهـذه المخططـات    

  .)23(ها والبرامج وبرزت الحاجة الماسة إلى تعديل

كانت ، إن السياسة التي وضعت تجاه المدن والقرى بشكل خاص من قبل الحكم العسكري

ووضع العراقيل أمـام إنشـاء   ، ورافقتها تحديد وتحجيم المبادرات، تتلخص في إطفاء النار فقط

، كما عملت سلطة االحتالل على عدم توسيع حدود  البلديات، مشاريع تتوافق والتخطيط الهيكلي

أدى إلى انتشار المباني خارج حدود البلديات بدون إمكانية توفير الخدمات والبنـى التحتيـة    مما

، ناهيك عن التكدس والعشوائية في عملية البناء التي كانت سائدة في القرى أيضـا ، لهذه المباني

أي ، حيث عمدت سلطات االحتالل إلى تحديد خط البناء فقط داخل القرى دون عملية تنظيم لهـا 

ولم تكـن  ، أن الهدف األساسي كان من وراء ذلك هو عملية تحجيم لالمتداد العمراني الفلسطيني

  .)24(هذه الحدود واضحة وانما كانت بناءا على قرارات عسكرية تكاد تكون يومية 

وإذا قيمنا تأثير السياسة االقتصادية العامة فنجد أنها من ناحية اقتصادية عملـت علـى   

إذ أن مكاتب إسـرائيلية أصـبحت تعـد البـرامج التطويريـة      ، سوق اإلسرائيليزيادة التبعية لل

لـذلك أصـبحت المؤسسـات    ، والمخططات الهيكلية للمدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية

وفي بعض األحيان كان هذا التخطيط يتنـاقض مـع   ، اإلسرائيلية هي التي تخطط تطور البلديات

  .روية على المدى البعيدمصلحة البلديات والمجالس الق

وبالمقابل فلقد حدد الحكم العسكري وفيما بعد اإلدارة المدنية مـن صـالحيات رؤسـاء    

مما اثر في إمكانـات المبـادرة العـداد    ، البلديات والمجالس القروية وقوت من سلطة المختار

مجالس القرويـة  ولم تقم البلديات وال .مشاريع عينية أو مخطط هيكلي أو تطويري للقرية والمدينة

وذلك مرده إلى أن متخذي القرار فـي  ، خالل فترة السبعينيات بالمبادرة العداد مخططات هيكلية

كـانوا يظنـون أن   ، البلديات والمجالس القروية وكذلك في الحكم العسكري والحكومة اإلسرائيلية

طـوير المدينـة   يكون لها أبعاد علـى ت ، االحتالل سيكون لفترة محدودة حيث تتم تسوية سياسية

  .)25(والقرية 
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ومما يؤكد ادعاءنا بمسؤولية الحكم العسكري عن إعاقة وتجميد عمل المجـالس القرويـة         

وفيما بعد ، والبلديات وزيادة الرقابة الشديدة وتحجيم صالحياتهم من قبل سلطات الحكم العسكري

وتعيـين  ، لديات في الضفة الغربيةما قامت به هذه السلطات من إقالة رؤساء الب، اإلدارة المدنية

بادر هؤالء الضباط ، رؤساء بلديات يهود وهم ضباطا في الجيش اإلسرائيلي الدارة الحكم المحلي

العداد مخططات هيكلية وعقد اتفاقيات مع مكاتب هندسية إسرائيلية وفلسـطينية العـداد هـذه    

وربما كان ، عداد مشاريع هيكليةوبعدها بادرت معظم المجالس القروية والبلديات ال، المخططات

  :)26(يعزى ذلك إلى عدة أسباب منها 

أن ، م1976المعينين أو المنتخبين منذ عـام  ، القناعة لدى رؤساء البلديات والمجالس القروية-1

  .االحتالل طويل األمد وهذا اإلحساس وافق سياسة اإلدارة المدنية والحكم العسكري

والحاجة الماسة لتوسيع المناطق المخصصة ، في المدن والقرى الطفرة العمرانية التي حدثت -2

  .للبناء

وعـدم تناسـبها مـع    ، قدم المخططات الهيكلية التي أعدت في الفترة االنتدابية أو األردنية  -3

حيث أصبحت هذه المخططات عـامال معيقـا وحـاجزا أمـام     ، االحتياجات المستجدة والمتغيرة

  .مبادرات البلديات والمواطنين

دوائر التنظيم والحكم العسكري التي تقضي بزيادة الرقابة وتطبيق المخطـط القـديم    سياسة -4

  .مما خلق تناقضا كبيرا ضد مصلحة البلدية والمواطنين، على الواقع الجديد

حيـث ال تتـوفر هـذه    ، احتياجات المواطنين لتخصيص أراضي للمصلحة العامة والطرق -5

  .القديمةاألراضي والطرق في المخططات 

، رغبة بعض رؤساء البلديات توسيع حدود المنطقة التي يسمح التطور بها وحـدود البلديـة   -6

  .لزيادة مواردها وفي نفس الوقت توفير إمكانية التطور للمواطنين
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إعداد مخططات هيكلية للقرى لحصر امتدادها العمراني من قبل مخططين يهـود بمبـادرة    -7

ممـا  ، القت معارضة شديدة من قبل بعض المجالس القرويـة ، مدنيةالحكم العسكري واإلدارة ال

  .دفعها إلى التفكير بإعداد مخطط بديل

إعداد مخططات هيكلية من اجل إلغاء حقوق البناء ، تشجيع الحكم العسكري واإلدارة المدنية -8

 ترغب حيث يسمح بالبناء في مواقع ال، وخصوصا في القرى، التي تمنحها المخططات االنتدابية

وذلك من اجل أن يبقى لالستيطان أو تنفيذ طرق إقليميـة  ، سلطات االحتالل البناء الفلسطيني بها

  .بالمقبل كان المبرر العداد مخططات هيكلية للقرى يتلخص بتقديم الخدمات، تخدم المستوطنات

ة على ودفعهم إلى الموافق، هذا الواقع القى استحسان واضعي السياسة العامة اإلسرائيلية

من تكاليف إعداد % 50حتى أن اإلدارة المدنية قامت بدفع ما يزيد عن ، إعداد مخططات هيكلية

ان هـذا  ، أخذت على عاتقها تكاليف إعـداد المخططـات  ، وفي بعض األحيان، هذه المخططات

، م1985االستحسان جاء نتيجة سياسة جديدة تبنتها الحكومة اإلسـرائيلية التـي شـكلت عـام     

  .)27(المحتلة الفلسطينيين في األراضي  ادعاء تحسين ظروف المواطنينوتتلخص ب

وقـد  ، وفي بداية التسعينيات أعدت مخططات هيكلية جديدة للبلديات والقرى الفلسـطينية 

أعدت لتحقيق سابقتها من مخططات تهدف إلى تحقيق سياسة تنموية تختلف عن السياسة التنموية 

، ونتيجة لذلك بدأت الفجوة تتسع بين التخطيط والواقع، م1967م المعمول بها أو المطلوبة بعد عا

مما زاد حجم الفجوة وعدم التناسب وحتى التناقض بين المبادئ واالعتبارات التخطيطية التي تعد 

بموجبها المخططات الهيكلية للمدن وبين الواقع وسلوكيات المواطنين االقتصـادية واالجتماعيـة   

)28(.  

أنها وضعت على اعتبارات وقـيم  ، ذه المخططات الهيكلية المحليةيتضح من دراسة ه و

يعرض صورة استعمال األراضي في ، وان المخطط الهيكلي، واعراف تخطيطية ضابطة ومقننة

وهـو يوضـح   ، )نظام المشـروع (سنة الهدف ملحقا بكتاب تعليمات المخطط والذي يعرف بـ 
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على حين أن هذا المخطط الهيكلي لم يضـع   ،قوانين وضوابط للرقابة على استعماالت األراضي

 Feed(أو عملية تنفيذ المشروع بعد رد الفعل ، أو تكاليف تنفيذ المشروع، مراحل لتنفيذ المشروع

Back( ،  ويمكن أن تلخص بان المشروع يعرض صورة ثابتة في المستقبل لوضع متغيـر دون أن

، بين الواقع المتغير والتخطيط الثابتيضع أي ضوابط أو وصف عملي للتابع استمرارية التنسيق 

  .)29(وهذا األمر متناقض لمبادئ التخطيط األولية التي ترى بالتخطيط عملية مستمرة 

نتيجة لماهية العملية التخطيطية المتبعة في إعداد المشاريع ، ويمكن أن نعزي هذه الفجوة

هذا األسلوب لم يأخذ ، األسلوبأنها أعدت جميعها بنفس ، ويتضح من الدراسة للمشاريع، الهيكلية

مما دفع فـي  ، بعين االعتبار واقع سلوكيات قيم واعراف اجتماعية محلية والوضع السياسي العام

ومن خالل متابعة المخططات الهيكلية لقـرى منطقـة   ، اتجاه اتساع الفجوة بين الواقع والمخطط

لدراسة مع مخططـات أخـرى   الدارسة والتي ال تزال مستخدمة لألسف حتى تاريخ إعداد هذه ا

أن هذه المخططات تتسـم بسـمات   ، م1994– 1992أعدت أيضا من قبل اإلسرائيليين بين عام 

  :موحدة تتمثل فيما يلي

بوساطة تحديد المناطق التي يمكن لالمتداد العمرانـي  ، وضعت هذه المخططات حدا للتطور – 1

  .التطور عليها

بحيث تختلف الواحدة عـن  ، ولقطاع السكن فقط، سكننظام منح الرخص في ثالثة مناطق لل – 2

ومساحة قطعة األرض التـي يسـمح   ، االرتداد، عدد الطوابق، نسبة البناء، األخرى بكثافة البناء

وتعليمات أخرى بشـان  ، البناء عليها في المناطق التي يمكن البناء بها والمناطق الممنوعة للبناء

  .عملية إفراز األراضي

مع إجازة منح الرخص للبناء ، عداد المشاريع التفصيلية في المناطق المختلفةوضع نظام ال - 3

   .بموجب التعليمات الموضوعة على المستوى الهيكلي
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جميع المناطق المخصصة للسكن سيتم تنفيذ االستعمال المخصص وكأن شركات حكوميـة   – 4

عين االعتبار الملكية الخاصـة  هي التي تقوم بإقامة المباني السكنية بتمويل حكومي دون األخذ ب

  .على األراضي

  :دور السلطة الفلسطينية في تخطيط استخدامات األراضي في قرى منطقة الدراسة 3-3-4

باستثناء قرية بيت ايبا   المصنفة ( )ب(تعتبر قرى منطقة الدراسة من المناطق المصنفة        

و الموقعة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين وذلك ضمن التصنيف الذي اعد بناء على اتفاقية اوسل، )أ

حسب هذا التصنيف تعـود السـلطات األمنيـة بهـا لإلسـرائيليين       )ب(ومناطق ، م1993عام 

وهذه المناطق في معظمها معزولة تماما عن مناطق ، والسلطات اإلدارية والخدماتية للفلسطينيين

أي  )ج(في الغالب هي مناطق مصنفة  والمناطق الفاصلة، التي تخضع لسيادة فلسطينية كاملة )أ(

في قرى منطقـة الدراسـة ال    )ب(أضف إلى ذلك أن المناطق المصنفة  .سيادة إسرائيلية كاملة

تتجاوز في معظم األحيان كما هو الحال في قرى شرق نابلس المنطقة المبنية فعـال قبـل عـام    

لهيكلية اإلسرائيلية المعدة فـي  وبعبارة أخرى المخططات ا، أي قبل توقيع اتفاقية السالم، م1993

  . )30(هذه الفترة 

وكما سبق وذكرنا فان جميع المخططات المعدة لقرى منطقة الدراسة والتي ولألسـف ال  

بدون أن تقوم بإعداد مخططات ، تزال السلطة الوطنية الفلسطينية تصدر رخص البناء من خاللها

ئية البناء من جهة والضغط السكاني من جهة هيكلية جديدة لهذه القرى التي تعاني أصال من عشوا

  .أخرى

، إن االمتداد العمراني وانتشار البناء قي قرى منطقة الدراسة يمتد في اغلب األحيان بشكل عفوي

ذلك مرده لعدم وجود أراضي للبناء داخل المخطط الهيكلي التي فات على البعض منهـا عشـرة   

ناهيـك علـى ان السـلطة    ، التي يعشـها السـكان   إضافة إلى الحالة االقتصادية الصعبة، سنين

الفلسطينية ممثلة بوزارة الحكم المحلي تسمح بترخيص األبنية بغض النظـر ان كانـت األرض   
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على العكس مما هو حاصل في ، ولكن بشرط أن تكون تحت تصرفها اإلداري فقط، زراعية أم ال

حيـث قامـت   ، بلدة عقربا وغيرهاالبلدات األكبر حجما كما هو في مدينة طوباس وبلدة طمون و

وزارة الحكم المحلي بعمل مخططات هيكلية جديدة لهذه القرى راعـت مـن خاللهـا التطـور     

وبقيت قرى منطقة الدراسة باستثناء أجزاء من قرية بيت  .)31(العمراني والسكاني لهذه التجمعات 

تنظـيم اسـتعمال األرض   ايبا تعامل وفق المخططات اإلسرائيلية أو وفق الخـرائط التنظيميـة ل  

أي أن واقع القرى في منطقة الدراسة واقع تخطيطي سيئ تراعى من ، واستصدار رخص البناء

خالله عملية التنظيم الداخلي للبناء داخل قطع األراضي ليس ضمن مخططات هيكلية يـتم مـن   

البناء مـن  والمحافظة على الطرق العامة وكثافة ، خاللها حصر عملية البناء العشوائي من جهة

  .جهة أخرى

 )ب(واالمتداد العمراني للقرى منطقة الدراسة يمتد وبشكل خاص في المناطق المصـنفة  

وذلك ناتج عن االكتظاظ في وسط القرى من جهة وعدم وجود مخططات جديدة ، بشكل عشوائي

 وقد أدت هذه األمور إلى خلق حالة من عدم التـوازن بـين  ، تنظم عملية البناء من جهة أخرى

شبكة الميـاه  ، شبكة   المجاري، عمليات البناء وعملية توفير الخدمات لهذه المساكن مثل الطرق

  .وخدمات أخرى

ولقد سبق وان ذكرنا فان المخططات الهيكلية لهذه القرى جميعها متشـابهة مـن حيـث       

ـ   ، االحتواء في أنماط االستخدام الث        إذ ال يوجد بها سوى االستخدام السكني وهو مقسـم إلـى ث

وتخلو المخططات من أي استخدام آخر بالرغم مـن تواجـد   ، )سكن ج، سكن ب، سكن أ(فئات 

حيث أن هذه المخططات القديمة لم تقـم بتخصـيص   ، أنماط أخرى لالستخدام على ارض الواقع

هذا االمر الذي هو بمثابـة عنصـر طـرد للمبـادرين لالسـتثمار      ، مناطق صناعية وتجارية

  .بادرات اقتصادية القامة منشات صناعية أو تجارية في هذه القرىوالمتشجعين لم

فلم يراعـى فـي   ، فالوضع القائم حاليا في هذه القرى هو وضع عمراني خدماتي مأساوي بالفعل

ولـم تؤخـذ العوامـل االجتماعيـة     ، المخططات الموضوعة سوى االتجاه الفيزيـائي للتطـور  
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فانه من واجب السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بـوزارة  لذا ، واالقتصادية والثقافية في الحسبان

الحكم المحلي والمجلس الفلسطيني للتنظيم األعلى اإلسراع في إعداد مخططات هيكليـة لقـرى   

وذلـك مـن اجـل    ، منطقة الدراسة وجميع القرى التي لم ينفذ بها لغاية اآلن عمل المخططـات 

فبعض هـذه  ، في ظل غياب السلطة الفعلية للقانونالنهوض بهذا الواقع السيئ التي تعيشه القرى 

وانه خالل العشرة سـنوات  ، القرى قد وصل عدد سكانها إلى ما يقرب من خمسة آالف مواطن

فلهذا بقيـت  ، االخيرة حدث اتساع كبير وبشكل عشوائي ودون تنظيم لهذه القرى باتجاهات شتى

نوي إنشاءها إن كانت هنـاك نيـة   االوضاع لخمسة أو عشرة سنين أخريات فان المخططات الم

  .سوف ال تجد موطئا لمسكن حتى تطبق عليه أنظمة البناء المتعارف عليها، لذلك
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  :أنماط استخدام األرض السائدة في قرى منطقة الدراسة 3-4

تتمثل أهمية دراسة استعماالت األراضي في منطقة الدراسة في ضـرورة تقيـيم مراحـل          

يث تحديد أنماط االستخدام الحالي لألراضي وكيف يؤثر هذا االسـتخدام  من ح، تطوره واتجاهاته

سلبا أو إيجابا على أي مقترح تنموي يخص منطقة الدراسة بما في ذلـك التطـور فـي اتجـاه     

حيث باإلمكان البحث ، التجمعات السكانية األخرى وخاصة مدينة نابلس للقرى القريبة منها نسبيا

  .افي إمكانية التطور مستقبلي

يؤدي التطور العمراني العشوائي الحاصل في التجمعـات السـكانية موضـع الدراسـة     

، عزمـوط (وخاصة في قرى المجموعة األولى التي تقع إلى الشرق من مدينة نابلس وهي قرى 

والذي في معظمه بـدون أي تخطـيط سـواء علـى     ، )وروجيب، بيت دجن، سالم، ديرالحطب

إلى تأثيرات سلبية على البيئـة والمـوارد   ، إلقليمي للمنطقةالمستوى المحلي أو على المستوى ا

فعلى صعيد الموارد الطبيعية فان كثيرا من النمو العمراني في هذه القرى يكون علـى  ، الطبيعية

ويصاحب هذا التطور إقامة المنشات العمرانية وغيرهـا ألغـراض   ، حساب األراضي الزراعية

تكون افضل من حيث اآلثار المترتبة على ذلك فيما يخص مختلفة في غير األماكن التي يمكن أن 

  .ويتضح ذلك من خالل الصور الجوية لقرى منطقة الدراسة، الموارد الطبيعية في هذه القرى

وفي ظل غياب سياسة التخطيط لهذه القرى فان المستوى العام لكثير من المباني في ظل       

الحدود اإلدارية لهذه القرى والتي حددت مـن  المشاكل الناتجة عن صعوبة تامين األرض ضمن 

ويمكن مالحظة ذلـك مـن   ، نجد هذا المستوى دون المقبول، قبل المخططات الهيكلية اإلسرائيلية

خالل تراكم المباني وضيق الطرق والتي يتم االعتداء عليها نتيجة التوسعات األفقية والعموديـة  

ئة الحضرية العمرانية في هذه التجمعات قد أصابتها وبالتالي فان البي، في البناء داخل هذه القرى

هذه العشوائية التي من المؤكد أنها سوف تترك آثارا كبيرة في مجال ، مظاهر العشوائية العمرانية

   .التخطيط المستقبلي والخدمات المتعلقة في البنى التحتية األساسية إذا ما تم تنفيذها مستقبال
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مل على تذكير أصحاب القرار في مؤسساتنا الوطنية علـى  لذلك ال بد لنا كباحثين أن نع

ضرورة تضمين خطط ومشاريع التطوير في المنطقة برامج وخطط تنمية تعمل علـى معالجـة   

للنهوض بالواقع التخطيطي لهذه القرى نحو مزيد مـن االنتظـام ومراعـاة    ، مظاهر العشوائية

   .ذه التجمعات السكانيةالقواعد العامة المتعلقة باالنتشار العمراني داخل ه

تشتمل استعماالت األراضي في منطقة الدراسة  وفق التخطيط الهيكلي لهذه القرى على          

لذلك سنتناول االستعمال وفق هذه المخططات والتي كما ذكرنا سابقا أنها ، استعماالت سكنية فقط

ستخدام الحالي لألرض فـي  باإلضافة إلى دراسة واقع اال، وضعت من قبل االحتالل اإلسرائيلي

هذه القرى من خالل الصور الجوية لقرى منطقة الدراسة ومن خالل الزيارات الميدانيـة لهـذه   

القرى باإلضافة إلى البيانات التي تم الحصول عليها من المجالس القرويـة فـي هـذه القـرى     

لكي تكـون  ، والبناءودائرة التنظيم ، ومن خالل دائرة األراضي والمساحة، والتجمعات السكانية

ذلك في ظل غياب ، عملية دراسة أنماط االستخدام لألرض في هذه القرى تتميز بالدقة والشفافية

  .المخططات الحديثة لهذه القرى

لذا فإن عمليات المسح ، فمن المعروف أن أنماط استعماالت األرض تتغير بشكل مستمر        

األمر الذي من شأنه أن يؤثر وبشكل كبيـر علـى    هذا، المستمرة ضرورية لمواكبة هذا التطور

  .)32(األخرى  ةالتطور في كافة مجاالت التنمية لهذه القرى أسوة بباقي القرى والبلدات الفلسطيني

ومن اجل دراسة استعماالت األراضي في هذه القرى فقد تم االعتماد على المخططـات       

مع األخذ بعين االعتبار بعـض  ، في أعوام مختلفة الهيكلية  لها والتي أعدت من قبل اإلسرائيليين

-1998(التوسعات األفقية القليلة نسبيا لهذه المخططات والتي تمت خالل الفترة الواقعة بين عام 

مع اإلبقاء على نوع االستخدام الموجود باألصـل  ، من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، )م2000

مازال في طور اإلعداد لغاية ، ا مخطط لقرية بيت ايباوهناك أيض(، على المخططات اإلسرائيلية

، )وهو من تخطيط مجلس التنظيم األعلى ووزارة الحكـم المحلـي  ، م2002إعداد هذه الدراسة 

وإضافة إلى ذلك ، )4(ويمكن االطالع على سنوات إعداد هذه المخططات من خالل الجدول رقم 
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كمـا أن اسـتقراء   ، )م 2000(الدراسة لعـام  فقد تم أيضا استخدام الصور الجوية لقرى منطقة 

صورة أنماط االستعماالت في الماضي من األدلة المادية التي ما تزال آثارها باقيـة فـي هـذه    

لهو أيضا مـن العالمـات الهامـة لدراسـة تطـور      ، وذلك في مبانيها وحاراتها القديمة، القرى

  .في بعض أنحاء هذه القرى  ويفيد في فهم أبعاد هذا التطور الحاصل حاليا، االستخدام

إلى ظهور مشاكل ، أدت الزيادة السكانية في هذه القرى في ظل سنوات االحتالل اإلسرائيلي     

وذلك ، )نواة القرية(تتمثل بظاهرة العشوائية والتزاحم في المباني في المناطق الوسطى ، تنظيمية

تمنع وبشكل يكاد يكـون مطلقـا مـن    والتي ، بسبب السياسة اإلسرائيلية التي سبق الحديث عنها

وذلـك  ، والقيام بعمل مخططات للمدن تهدف إلـى خدمـة االحـتالل   ، التوسع األفقي في البناء

األمـر الـذي أدى إلـى بـروز     ، بالتضييق على المواطن الفلسطيني حتى في البيت الذي يأويه

، ألحيـاء السـكنية  حيث تداخلت االستعماالت المختلفة مع ا، الفوضى في استعماالت  األراضي

وكونت نسيجا معقدا من العالقات بين األنماط المختلفة من االستخدام وخاصـة بـين الزراعـي    

  .)33(وقرية بيت ايبا ، والتجاري والسكني والسياحية كما هو الحال في قرية الباذان

ولمـا  ، ومحدد نمط الحياة فيها، وتعتبر الوظيفة المبرر األساسي لوجود التجمعات الحضرية    

نجـد أن المدينـة   ، كان البد من عزلها لتحليلها كل على حدة ، كانت الوظائف متداخلة ومتشابكة

بينما ، تتكون من نسيج معقد من األنشطة والفعاليات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو إدارية

ـ ، نجد القرى تتكون من نسيج اقل تعقيدا مما هو عليه في المدينة داخل أنمـاط  على الرغم من ت

  .)34(االستخدام كما ذكرنا سابقا 

ومن خالل تحليل استعماالت األرض لقرى منطقة الدراسة يتضح لنا تشابه نمـط توزيـع        

، )باستثناء قريتـي بيـت ايبـا والبـاذان    (األنشطة والفعاليات المختلفة في هذه القرى إلى حد ما 

كز في هذا الفصل على دراسة اسـتعماالت  وسنر، وخاصة األنشطة المتعلقة باالستعمال السكني

األرض لألغراض السكنية والتي هي بمثابة االستخدامات الرئيسية لهذه القـرى فـي حـدودها    

إضافة إلى التركيز على االستعماالت ، اإلدارية ومناطق التوسع العمراني خارج هذه المخططات
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راسـة الميدانيـة باالسـتعانة    األخرى والتي تم حصرها من خالل الصور الجوية ومن خالل الد

  .بالمجالس القروية في هذه القرى

  سنوات إعداد المخططات الهيكلية اإلسرائيلية لقرى منطقة الدراسة )4( جدول

  سنة اإلصدار  دونم/مساحة المخطط الهيكلي القرية

  1994  379 عزموط

  1994  218 ديرالحطب

  1993  575 سالم

  1991  330 بيت دجن

  1993  451 روجيب

  1994  497 *بيت ايبا

  1994  314 زواتا

  1994  184 بيت وزن

  1989  210 طلوزة

  1995  211 الباذان

    3369 المجموع
  .م2002نابلس ، وزارة الحكم المحلي، المخططات الهيكلية اإلسرائيلية :المصدر  
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   :أنواع استخدامات األرض 3-4-1

، ذه القرى  والتي أعدت من قبل اإلسرائيليينتبين لنا خرائط استعماالت األرض في ه          

وتأخذ هذه الوظيفة حيزها المكـاني  ، غير الوظيفة السكنية، أنها ال تقدم جميع الوظائف لساكنيها

وفيما يلـي عـرض مـوجز    ، على شكل استعماالت تتقاسم األرض المعمورة داخل هذه القرى

الدراسة وفـق المخططـات الهيكليـة     لألنواع الرئيسية الستعماالت األراضي داخل قرى منطقة

ومن ثم من ، والتي لألسف مازالت مستخدمة كإطار تنظيمي من قبل مخططينا، اإلسرائيلية المعدة

خالل االستخدام على ارض الواقع والذي تبين لنا من خالل الصور الجوية ومن خالل الدراسـة  

  .مؤسسات المختصة في هذا المجالالميدانية والبيانات التي تم جمعها من المجالس القروية وال

   :استخدامات األرض لألغراض السكنية 3-4-2

وينظـر إلـى   ، يمثل السكن المحاولة األولى لإلنسان في التفاعل مع البيئة والسيطرة عليها     

، الوظيفة السكنية في هذه القرى باعتبارها من الوظائف األساسية التي تكاد تكون الوظيفة الوحيدة

  .)35(رة على مساحة الحيز الحضري لهذه القرى في السيط

ال يسـيطر علـى   ، لذلك نجد أن االستعمال السكني حسب المخططات اإلسرائيلية لهذه القـرى   

حصة األسد فحسب بل يسطر على كل األنماط األخرى فـي منطقـة الدراسـة حيـث بلغـت               

مخططات الهيكلية للقرى في هـذه  من مساحة ال )%100(والتي تشكل ما نسبته ، دونما )3369(

  .)5(والتي يمكن االطالع عليها من خالل الجدول رقم ، دونما )3369(مجتمعة والتي تبلغ أيضا 

وعند مقارنة النسبة المخصصة لالستعمال السكني في منطقة الدراسة مع النسب المخصصة فـي  

إال ، أن النسبة مرتفعة نسـبيا نجد ، مدن عالمية وعربية ولمدن وتجمعات سكانية فلسطينية متعددة

 H.Edward F R Hearleو ، 1980عام  Nidercorn Johnأن الدراسات التي توصل إليها كل من 

بينمـا   .من المساحة المعمورة في المدينة% 36إلى أنه ما يشغله الحيز السكني هو ، 1980عام 
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ل السكني يسيطر على ما أن االستعما، مدينة أمريكية 35من دراسة لـ ،  Herold Barthoتوصل 

  .)36(من المساحة المعمورة %  39,5معدله 

في حين تشغل ، من مساحة استخدامات األرض% 22وفي مدينة شيكاغو تشغل الساكن حوالي   

من مسـاحة هـذه   % 29,8الوظيفة السكنية في مدينة نيويورك وفيالدلفيا وواشنطن وسنسيناتي 

من مساحة المدينة % 33الوظيفة السكنية في مدينة الكويت وتبلغ نسبة الحيز الذي تشغله ، المدن

)37(.  

وتشير دراسات أخرى إلى أن االستعمال السكني في المدينة األمريكية يسيطر علـى نسـبة       

وترتفع في منطقة األطراف عن النسبة  القصوى المذكورة آنفـا  ، %52 -% 27تتراوح مابين 

)38(.  

فيحتل ، نتيجة االمتداد األفقي في البناء، في المدن العربية عموما وترتفع نسبة هذا االستعمال    

أما فـي  ، )39(دمشق من مساحة مدينة % 29و ، من مساحة الحيز الحضري لمدينة عمان% 67

من  )%62.1(مدينة نابلس نسبةثال يحتل االستعمال السكني في المدينة الفلسطينية فعلى سبيل الم

  ي مدينة رام اهللا ما نسبته ويحتل ف، )40(الحيز الحضري 

مـن الحيـز    )%56.5( وفي مدينة طوباس يحتل ما نسبته، )41(من الحيز الحضري  )33,7%(

  أما في هذه القرى فإننا نجد أن تحديد أنماط االستخدام ، )42(الحضري للمدينة 
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  ة الدراسة حسب المخططات اإلسرائيليةأنماط استخدام األرض في قرى منطق )5( رقم جدول

/ االستخدام السكني   القرية

  دونم

نسبته من االستخدام 

الكلي من مخطط 

  %القرية 

نسبته من االستخدام 

الكلي لمجموع 

  %مخططات القرى 

  11.2  %100  379  عزموط

  6.5  %100  218  دير الحطب

  17.1  %100  575  سالم

  9.8  %100  330  بيت دجن

  13.4  %100  451  روجيب

  14.8  %100  497  بيت ايبا

  5.5  %100  184  بيت وزن

  9.3  %100  314  زواتا

  6.2  %100  210  طلوزة

  6.2  %100  211  الباذان

  %100  00000000  3369  المجموع

  .م2002، المخططات الهيكلية اإلسرائيلية، وزارة الحكم المحلي :المصدر
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، لحقوق لهـذه التجمعـات السـكانية   وفق المخططات اإلسرائيلية التي لم تراعي ابسط ا

واعتبارها سجن كبير للسكن فقط فقد بلغت نسبة تحديد االستخدام حسب المخططات اإلسـرائيلية   

حيث سبق وذكرنـا أهـداف   ، ولم تحدد أي نوع آخر لالستخدام، %100لهذه القرى من السكن 

طيني من أرضه وتجريده مـن  السياسة اإلسرائيلية التي تهدف إلى اقتالع اإلنسان والمواطن الفلس

  .ابسط حقوقه

وتتميز منطقة الدراسة بأن الوحدات السكنية ذات المساحة الكبيرة تنتشر وتزداد كلما ابتعدنا       

ونجد أيضا أن ، روجيب، دير الحطب، كما هي في قرية سالم، )البلدة القديمة(عن مراكز القرى 

بالرغم من قدم منازلها وسنة بنائها اكثر مما هـو  عدد الطبقات للمنازل الواقعة في وسط القرية 

وتتفاوت أنواع المواد المستعملة في عملية البناء في قـرى منطقـة   ، عليه في أطراف هذه القرى

حيث نجد أن الصفة المميزة للمساكن الواقعة فـي وسـط هـذه    ، الدراسة ضمن هذه المجموعة

  .من الخرسانة والطوب، مبنية إذ أن معظم المساكن، هو نوعية مادة البناء، القرى

ولكل قطاع خصائصه المميزة له ، ثالثة قطاعات المجموعة إلىوتنقسم المناطق السكنية في هذه  

والتي في غالبها كانت تعمل علـى تحديـد   ، وفق القوانين التي عمل بها أيام االحتالل اإلسرائيلي

العتراضات المقدمة مـن أصـحاب   وكانت تهتم فقط في ا، منطقة البناء دون النظر إلى نوعيته

، ولم يتم قبول أي اعتراض على نوعية البناء أو طابعـه ، الجوار باألرض بما يخص االرتدادت

إال إذا كان هناك ما يضر بالبيئة المنزلية للجوار من مـزارع أغنـام وغيرهـا مـن األنشـطة      

لسكني لألرض في معظـم  االقتصادية التي تسود الريف الفلسطينية والتي تتشابك مع االستخدام ا

  .قرى منطقة الدراسة

وضمن القوانين الفلسطينية والتي وضعت من قبل مجلس التنظيم األعلى الفلسطيني والتي طبقت  

فان نسبة اإلشغال المسموح بها داخل قطع األراضـي   ، على هذه القرى ضمن هذه المخططات

ر كما هو موضح في الجدول رقم في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة  تختلف من نمط إلى آخ

)6(.  
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وبالرغم من أن المخططات المعمول بها داخل الحيز الحضري لهذه القرى هي نفسها المخططات 

وتـتم عمليـات   ، ولم يجري أي تطوير لهـذه المخططـات  ، اإلسرائيلية التي سبق الحديث عنها

أن تكون ضمن  شريطة ، الترخيص في أي قطعة من األرض تقع ضمن المواصفات المطروحة

بغض النظر عن طبيعة البناء نفسـه مـن حيـث    ، السلطات اإلدارية للسلطة الوطنية الفلسطينية

والهدف من ذلك إما العمل على تخفيف الضائقة السـكنية  ، مواصفات المسكن ضمن هذه القوانين

با ما تـتم  والذي غال، أو التخفيف من األعباء االقتصادية عن المواطن الفلسطيني، في هذه القرى

حيث زادت ، )43(عملية توصيل الخدمات من طرق كهرباء ومياه إلى منزله على حسابه الخاص 

لعدم اإلسراع في تنفيذ مخططـات  ، هذه األعمال من عشوائية وعدم انتظام البناء في هذه القرى

  .جديدة تعمل على تنظيم االستخدام األمثل لألرض بها

أنماط السكن لقـرى منطقـة الدراسـة ضـمن المخططـات      ولدراسة القطاعات المختلفة من   

اإلسرائيلية المعمول بها ضمن القوانين الفلسطينية لغاية إعداد هذه الدراسة فان أنماط االسـتخدام  

لألرض التي حددتها تلك المخططات وكما ذكرنا سابقا هي لألغراض السكنية ضـمن قطاعـات   

   :القطاعات كما يليحيث أمكننا الحديث عن هذه ، مختلفة من السكن
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  أنواع استعماالت األرض لألغراض السكنية في قرى منطقة الدراسة )6(جدول رقم 

  

  نوع االستعمال

المساحة

المخصصة 

لالستعمال  

  )دونم(

نسبتها من

المساحة الكلية من 

الحيز الحضري 

  %لمجموع القرى 

نسبتها من 

الوظيفة 

 %السكنية   

المساحة 

ة المطلوب

  )2م(للبناء 

  

نسبة 

  اإلشغال

داخل 

  القطعة

  %36  1000  46.4  46.4  1562  )أ(سكن 

  %42  750  37.2  37.2  1254  )ب(سكن 

  %48  500  16.4  16.4  553  )ج(سكن 

……  …………  %100  %100  3369  المجموع

……  
  .م2002 ، المخططات الهيكلية اإلسرائيلية :المصدر

  ):سكن أ( :القطاع األول – 1

على الخرائط الهيكلية لقرى منطقة الدراسة وهـي   )أ(األراضي المخصصة لسكن حددت مساحة 

 )البـاذان ، طلوزة، زواتا، بيت وزن، بيت ايبا، روجيب، بيت دجن، سالم، ديرالحطب، عزموط(

، والتي تعود ألعوام مختلفة نوعـا مـا   )10 – 1(وحسب المخططات الهيكلية لهذه القرى ملحق 

مـن  ، )%46.4(نسبته وهذا يشكل ما  ،)44(دونما  )3369(لهذه القرى  والبالغة مساحتها مجتمعة

   .)7(الجدول رقم  ويتضح لنا ذلك من خالل، الوظيفة السكنية

سكانية أخرى حيث بلغـت نسـبة   إذا ما قورنت بمدن وتجمعات ، وهي نسبة عالية جدا

هذه النسبة في مدينة  وبلغت، )45(%) 62.1(من مجموع االستخدام الكلي في مدينة نابلس )أ(سكن 

وحسب هذه المخططات التي أعـدت مـن قبـل سـلطات االحـتالل        .)46(%) 56.5(طوباس 

على ، )2م 600(بـ بالبناء بها لقطعة األرض  األدنى التي يسمح حددت المساحةاإلسرائيلي فقد 

بثالثـة   واالرتدادات حددت، مساحة القطعةمن % 30ال من األبنية أن ال تتجاوز بها نسبة اإلشغ
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بــ       أمتار عن كل االتجاهات باستثناء الواجهات المطلة على الشوارع حيـث حـددت آنـذاك    

  .)أمتار ستة(

        حسب المخططات الهيكلية ، في قرى منطقة الدراسة )أ(توزيع أنماط سكن  )7( رقم جدول

  اإلسرائيلية

االستخدام السكني دونم/)أ(سكن  القرية

  الكلي 

ؤيةالنسبة الم

من ) أ(لسكن 

  الوظيفة السكنية

النسبة المئوية 

من ) أ(لسكن 

مجمل 

  االستخدام

  %85.49  %85.49  379  324  عزموط

  %52.75  %52.75  218  115  ديرالحطب

  %65.22  %65.22  575  375  سالم

  ال يوجد  ال يوجد  330  ال يوجد  بيت دجن

  %29.05  %29.05  451  131  روجيب

  %55.74  %55.74  497  277  بيت ايبا

  %87.5  %87.5  184  161  بيت وزن

  %40.74  %40.74  314  121  زواتا

  %17  %17  210  36  طلوزة

  %10.4  %10.4  211  22  الباذان

  %46.4  %46.4  3369  1562  المجموع
  ).م2002( ، المخططات الهيكلية اإلسرائيلية لقرى منطقة الدراسةالمصدر      

  

والـى نـابلس   ، لى الضفة الغربية وقطاع غـزة وعند قدوم السلسلة الوطنية الفلسطينية إ

مع تغييرات  )ج، ب، أ(تحديدا فقد اعتمدت المخططات الهيكلية اإلسرائيلية في تحديد نمط السكن 

ولم تقم بإعداد مخططات هيكلية ، في شروط البناء ضمن قوانين مجلس التنظيم األعلى الفلسطينية

زدياد نمط العشوائية في البناء من قبـل المـواطنين   هذا األمر الذي أدى إلى ا، جديدة لهذه القرى

الذين رأوا أن هناك إهماال مـن قبـل المخططـين    ، والمجالس القروية في قرى منطقة الدراسة
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إذ لم تقم تلك المؤسسات ولغاية إعـداد هـذا   ، الفلسطينيين لعملية التطوير الحضري لهذه القرى

هذه القرى باستثناء  الستخدام األمثل لألرض في اط االبحث بعمل أية مخططات جديدة لتحديد أنم

وقد أدت هـذه  ، التي اعد لها مشروع تنظيم هيكلي مازال مطروحا لالعتراضات ، قرية بيت ايبا

األمور في ظل التطور السكاني والتطور في االحتياجات الحضرية لهذه القرى وفي ظل تفتـت  

لتعقيد في نظم البناء من جهة والعشوائية من جهة الملكية الناتج عن النظم الوراثية إلى مزيد من ا

نظرا لعـدم وجـود نظـم    ، حيث نجد عدم التزام من قبل المواطنين بتحديد أنماط السكن، أخرى

حيث أن إجراءات التـرخيص لهـذه   ، مراقبة على هذه األنماط ولغياب التخطيط من جهة أخرى

فإنها ال تتعدى إثبات الملكية لطالـب   األبنية غير موجودة في معظم األحيان وان كانت موجودة

البناء واالرتدادت المطلوب تنفيذها وفق القوانين المعمول بها من قبل مجلـس التنظـيم األعلـى    

وفـق قـوانين    )أ(حيث نجد أن سكن  .والتي ال يتم تطبيق الجزء األعظم منها داخل هذه القرى

، )2م1000(الواحـدة  المساحة للقطعة  مجلس التنظيم األعلى الفلسطيني حدد له الحد األدنى من

أما االرتـدادات فيشـترط أن   ، من القطعة )%36(على أن ال تتجاوز فيه نسبة اإلشغال لألبنية 

ارتداد خلفـي  ) متر 5(و ، ارتداد أمامي أي من مقدمة المنزل على ارض الجوار )متر 5(تكون 

غالبا ماال تطبق هذه البنود لحاجة ولكن  أيضا،ارتداد جانبي عن الجوار ) متر 4(و  ،عن الجوار

حيث تتم عقد اتفاقيـات  ، الكل في القرية إلى التوسع والبناء في كافة األرجاء المسموح للبناء بها

لكـي تتـاح لهـم    ، ثنائية بين الجيران في عملية البناء تعمل على التقليل من االرتدادت الجانبية

  .الفرصة للبناء

سطيني األعلى بخصوص هذا النوع من البناء هو أن ال وضمن قوانين مجلس التنظيم الفل

) متر 15(أما ارتفاع البناء فيجب أن ال يتجاوز  .)متر 25(يقل طول واجهة القطعة على الشارع 

ويجب أن تكون إحدى واجهات البناء على األقل مبنيـة مـن   ، )4(وان ال يتعدى عدد الطوابق 

تكون المنطقة المراد البناء بها في أي من منـاطق  وذلك جميعه مرتبط بان ، )47(الحجر األبيض 

التي يمكن بهـا تطبيـق   ، )ب، أ(البناء تخضع للسلطات الدارية الفلسطينية أي ما يعرف بمناطق 
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     والتي ال تتجاوز في كثير مـن القـرى المنطقـة المبنيـة فعـال     ، القوانين الحضرية الفلسطينية

)Built Up Area(م1993م الفلسطينية اإلسرائيلية عام عند توقيع اتفاقية السال.  

كما سبق وذكرنا فان جميع قرى منطقة الدراسة وبالرغم من تحديـد نمـط االسـتخدام    

إال انه ال يمكن التمييز بين أنماط السكن المختلفة بها علـى  ، لألرض ضمن المخططات الهيكلية

ويضـاف  ، ومساحة القطعةسواء من حيث مادة البناء أو من حيث طبيعة االرتداد ، ارض الواقع

فهناك العديـد مـن المحـالت    ، إلى ذلك تداخل أنماط االستخدام لألرض والبنية على حد سواء

وهناك مـزارع للماشـية    ، في منطقة الدراسة) أ(التجارية التي تقع ضمن األبنية المصنفة سكن 

ذا النمط من الصناعات الحرفية التي تتواجد ضمن ه، يضاف إلى ذلك، ضمن مناطق السكن هذه

  .السكن كورش الحدادة والنجارة

أن هناك استخداما صناعيا وتجاريا طوليا في المنـاطق  ، وفي منطقة بيت ايبا نجد أيضا

كذلك األمر بالنسبة لقرية زواتا التي يوجد قطع لألراضي في القريـة   .المعدة لالستخدام السكني 

وفي قرية الباذان  .)48(الدفيئات الزراعية بها  تنتشر) أ(محددة ألنماط سكن مختلفة وخاصة سكن 

ومناطق أخرى لم تحدد وظيفتهـا ضـمن   ، نجد أيضا أن المناطق المخصصة للسكن في المنطقة

  ). 49(بها   إذ أقيمت المطاعم والمسابح، تستخدم ألغراض سياحية، المخططات الهيكلية

ار العمل على وضـع  وبالنسبة لقرية الباذان فمن الواجب على المخططين واصحاب القر

وذلك من اجل تنظيم عملية البناء واالستغالل لألرض في ، مخططات هيكلية وتنظيمية لهذه القرية

للنهوض بواقعها السياحي والعمل على المحافظة على مواردهـا الطبيعيـة سـواء    ، تلك المنطقة

  .تلك المنطقةأكانت حيوانية أم نباتية أم موارد المياه والينابيع الجوفية المتدفقة في 

وفي قرية دير الحطب أيضا نجد تداخال ألنماط السكن فيما بنها وتشبها يكاد يكون مطلقا 

إذ نجد األبنيـة  ، في أنماط البناء خاصة في وسط القرية والتي تشكل النواة األولى للقرية الحالية

بينما نجد أن ، ة من الطوبواألبنية المبني، واألبنية اإلسمنتية، القديمة المعروفة محليا باسم العقود
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األبنية المبنية من اإلسمنت والطوب وذات واجهة واحدة من الحجر األبيض على األقل موجـودة  

في أطراف القرية خاصة في الجزء الغربي والجنوبي من القريـة والتـي خصصـت ضـمن     

خيص أو ولكن عملية البناء في هذه المناطق لـم تـتم بتـرا   ، )أ(المخططات القديمة لتكون سكن 

وانما ان المستوى االقتصادي والمعيشي ، التزام أصحاب هذه المساكن بتحديد مادة البناء ومساحته

على العكس من سكان وسط القرية والتي غالبا مـا  ، لمعظم هؤالء من المستوى المرتفع نوعا ما

  .)50( متعدد الوحداتويسكنون في منزل واحد ، يشكلون أسرا ممتدة

فهناك تداخال كبيرا أيضا في هذا النمط من البناء وبين ، سبة لقرية سالموكذلك األمر بالن

وتداخال بين هذا النمط من السكن واالستخدامات األخرى التي لم ، أنماط السكن األخرى من جهة

لذلك فإننا وجدنا من خالل الزيارات الميدانية لهـذه  ، تحدد في الخرائط التنظيمية والهيكلية للقرية

ن خالل الصورة الجوية أن هناك امتدادا طوليا لهذه القرية باتجاه الغـرب أي باتجـاه   القرية وم

وان أنماط االستخدام لهذا االمتداد فـي غالبـه   ، على طول الشارع الرئيسي للقرية، مدينة نابلس

إذ أن معظم المباني على طول هذا الشارع لها مخازن تجاريـة مفتوحـة   ، تجاري سكني طولي

أو إلى الجنوب لألبنية الواقعة إلى ، واء من الشمال لألبنية الواقعة إلى الجنوب منهعلى الشارع س

وممـا زاد  . )51( )أ(بالرغم من أن الجزء الغربي من القرية مخصص لنمط السكن ، الشمال منه

أن جميـع األحـواض فـي هـاتين     ، المشكلة تعقيدا في قرية سالم باإلضافة إلى قرية بيت دجن

أي أن قطع األراضي داخل هذه األحـواض ال تعـرف   ، )الطابو(نية من التسوية القريتين مستث

منذ الستينيات مـن القـرن   ، وانما هي عبارة عن عملية تقديرية للمساحات، مساحتها بشكل دقيق

حتى بين الجـوار  ، هذا األمر الذي خلق جوا من عدم االنتظام أيضا في البناء ونمطه، العشرين

    .)52(في قطع األراضي 
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  ):سكن ب( :القطاع الثاني - 2

دونما لجميع قرى منطقة الدراسة كما هو موضـح مـن   ) 1254(تبلغ مساحة هذا القطاع        

من المساحة الكلية لمجمـوع مسـاحة   % 37.2وهذه المساحة تشكل ما نسبته ، )8(خالل جدول 

ساحة المخصصة لهـذا  أيضا من الم )%37.2(و ، القرى ضمن المخططات الهيكلية اإلسرائيلية

  .)53(النمط من السكن في هذه القرى 

ومقارنة مع مدن وتجمعات فلسطينية أخرى فقد شكل هذا القطاع من االسـتخدام للحيـز   

الحضري لمدينة رام اهللا مجتمعا مع سكن أ وذلـك ألسـباب خاصـة تتعلـق بمدينـة رام اهللا      

30,11% ،)54(.   

من مجمـل  %) 32(لحضري لمدينة نابلس وخصص لهذا النوع من السكن ضمن الحيز ا

في حين خصـص  ، من أنواع االستخدام األخرى%) 14.5(وشكل ما نسبته ، االستخدام السكني

وهي تشـكل مـا نسـبته    ، %7.89لهذا النوع من السكن ضمن الحيز الحضري لمدينة طوباس 

  .)55(من الوظيفة السكنية % 36.43

سـتخدام جـاء وفـق المخططـات الهيكليـة      فان تحديد هذا النمط من اال، وكما ذكرنا

ولكن مازالت المؤسسات الفلسطينية تستخدم هذه المخططات ولكن وفـق المعـايير   ، اإلسرائيلية

مع إمكانية أن يسمح بالبناء على ، الفلسطينية الجديدة التي اقرها مجلس التنظيم األعلى الفلسطيني

ك بشريطة ان تكون قطع األراضي وذل، هوامش هذه المخططات ضمن أنماط السكن الموضوعة

أي بعبارة أخرى تقع تحـت السـلطات اإلداريـة    ، )ب(أو  )أ(المنوي البناء بها مصنفة منطقة 

وضمن هذه القوانين الصادرة عن مجلس التنظيم األعلى الفلسطيني فقد حدد لسـكن   .الفلسطينية

جـاوز نسـبة اإلشـغال    علـى أن ال تت ، 2م )750(كحد أدنى من المساحة للقطعة الواحدة  )ب(

  . )56(من مساحة القطعة  )42%(
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وان ، متر جانبي ) 3(و ، خلفي )4(و، متر أمامي )5(أما االرتدادات فيشترط أن تكون    

وان ال يتجاوز ارتفـاع البنـاء   ، )متر 18(يكون الحد األدنى لطول واجهة القطعة على الشارع 

ولكـن   .)57(األبـيض   ب طالء البناء بـاللون ويج، )4(وان ال يتعدى عدد الطوابق ، متر )15(

بما آلت إليه األوضاع العمرانية فـي  ، ومعرفة من أصحاب القرار في السلطة الوطنية الفلسطينية

وذلـك  ، فإنها غالبا ماال يتم تطبيق ما جاء في هذه القوانين بحذافيره، القرى والبلدات الفلسطينية

خاصة في ، ف االزدحام والبناء العشوائي داخل القرىولتخفي، لتقليل العبء عن كاهل المواطنين

ناتجـة عـن الممارسـات    ، ظل أزمة اقتصادية وسياسية خانقة يمر بها المواطنين الفلسـطينيين 

وغرسـها  ، اإلسرائيلية والتي تهدف أوال واخيرا إلى اقتالع المواطن الفلسـطيني مـن أرضـه   

  .باالستيطان

ضمن المخططات الهيكلية اإلسرائيلية لقـرى   من المالحظ على هذا النمط من السكن و

بأنه يقـع علـى   ، والتي حدد لها هذا النمط مكن السكن ضمن حيزها الحضري، منطقة الدراسة

  .الذي سنتحدث عنه الحقا) ج(هامش السكن 

من خالل الدراسة الميدانية تبين للباحث أيضا بان هذا النمط من السكن يختلف عـن   و 

وقد يعود ذلك إلى عدة أمور والتي من ، صفة التكدس في البناء إلى حد ما سابقه بأنه تغلب عليه

  :أهمها

، القـرى  منطقة البناء الفلسطيني في هذه  السياسة اإلسرائيلية التي تهدف إلى تحجيم وتحديد – 1

  .أي تحديد الحيز الحضري األفقي لهذه القرى، بغض النظر عن طبيعة البناء

حيث انه في السنوات التي تلـت تسـلم السـلطة الوطنيـة     ، الوراثيةنظام الملكية والنظم  – 2

تم تحديد مسـاحة قطـع األراضـي واالرتـدادات     ، الفلسطينية السلطات اإلدارية في هذه القرى

وفي ظل النمو السكاني ، المطلوبة للسماح بالبناء ضمن المناطق المخصصة لهذا النمط من السكن

وتفتـت  ، طينية بشكل عام والريف الفلسطيني بشـكل خـاص  الكبير الذي تشهده األراضي الفلس



 112

فان عملية البناء في هذا القطاع أدت إلى مزيـد مـن   ، الملكية لألرض الناتج عن النظم الوراثية

  .إلى حد ما) أ(االكتظاظ على عكس النمط المتمثل في سكن 

النتماء العـائلي الـذي   باإلضافة إلى ا، عوامل اجتماعية تتعلق بصلة القرابة واألسر الكبيرة – 3

  .يسود معظم قرى منطقة الدراسة

وهذه القرى بشـكل  ، األوضاع األمنية والسياسية التي يعيشها الشعب الفلسطيني بشكل عام – 4

إذ تتم عمليات البنـاء بنـاءا   ، إذ تجعل اإلنسان اقرب الن يكون بين أقاربه وأهالي قريته، خاص

  .على هذه األسس غالبا

إن لم يكن جميع عمليات البنـاء تـتم علـى    ، حيث أن معظم، موارد االقتصاديةمحدودية ال – 5

فان عملية شق طرق للوصول إلى قطع أراضي ضمن هذا النمط من السكن  ، نفقات طالب البناء

هذه باإلضافة إلى أن الخدمات األخـرى   .تكون مكلفة على معظم المواطنين إن لم يكن جميعهم

، تكلف المواطن كثيرا من األمـوال ، ه القرى كخدمات الماء والكهرباءالمتوفرة إلى حد ما في هذ

  .وللمجالس القروية في هذه القرى من ناحية أخرى، ذلك في ظل محدودية الدخل له من جهة
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حسب المخططات الهيكلية ، في قرى منطقة الدراسة )ب(توزيع أنماط سكن  )8( رقم جدول

  اإلسرائيلية

االستخدام   دونم/  )ب(سكن   القرية

  السكني الكلي 

النسبة المؤية 

من ) ب(لسكن 

  الوظيفة السكنية

النسبة المئوية 

من ) ب(لسكن 

  مجمل االستخدام

  ال يوجد  ال يوجد  379  اليوجد  عزموط

  28.9  28.9  218  63  ديرالحطب

  25.6  25.6  575  147  سالم

  83.6  83.6  330  276  بيت دجن

  42.4  42.4  451  191  روجيب

  32.4  32.4  497  161  يبابيت ا

  ال يوجد  ال يوجد  184  ال يوجد  بيت وزن

  47.8  47.8  314  150  زواتا

  36.7  36.7  210  77  طلوزة

  89.6  89.6  211  189  الباذان

  37.2  37.2 3369 1254  المجموع

  ).م2002( ، المخططات الهيكلية اإلسرائيلية لقرى منطقة الدراسة :المصدر
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  ):سكن ج( :القطاع الثالث - 3

تشـكل مـا نسـبته              ، دونمـا  )553(حيث بلغت المسـاحة المخصصـة لهـذا السـكن            

وهي تشكل في نفس الوقت ما نسبته ، )58(من الوظيفة السكنية لقرى منطقة الدراسة  )16.4%(

ويتضح ذلك لنا من خالل الجـدول رقـم   ، من مساحة الحيز الحضري للقرى مجتمعة )16.4%(

في قرى منطقة الدراسة حسب المخططـات الهيكليـة    )ج(لذي يوضح توزيع أنماط السكن ا) 9(

التي مازال معموال بها كمخططات لنمط البناء بهذه القرى مع السماح بالبناء خارجها ، اإلسرائيلية

  .شريطة أن تكون المنطقة المراد البناء بها تقع ضمن المسؤولية اإلدارية للسلطة الفلسطينية

تساوي نسبة األنماط السكنية مع ما تمثله من الحيز ، السابق) 5(حظ من خالل الجدول رقم ويال  

وذلك مرده إلى أن المخططات الهيكلية اإلسرائيلية قد حددت أنماطا للسكن ، الحضري لهذه القرى

دون إعارة أي اهتمام لألنماط األخرى من السكن وذلـك يتمثـل فـي أن    ، في القرى الفلسطينية

الن الهم الوحيد لالحتالل هو الحد ، تخدام األوحد على هذه المخططات هو االستخدام السكنياالس

  .من التوسع األفقي لعمليات البناء في األراضي الفلسطينية

وعند مقارنة هذا النمط من االستخدام مع مدن فلسطينية نجد انه قد خصص لهذا الـنمط  

فيما خصص لهذا النمط ، )59(حة الحيز الحضري من مسا% 3.65من السكن  في مدينة رام اهللا 

   .)60(من الحيز الحضري للمدينة %) 20.55(في مدينة طوباس 

فقد حدد الحد األدنى للسماح بالبناء ضـمن  ، وضمن قوانين مجلس التنظيم الفلسطيني األعلى   

وهو اقل ، 2م )500(نمط هذا السكن على أن ال تقل مساحة قطعة األرض المنوي البناء بها عن 

   .)أ و بنمط سكن (مساحة من األنماط السابقة 

  

  



 115

حسب المخططـات الهيكليـة   ، في قرى منطقة الدراسة )ج(توزيع أنماط سكن  )9( رقم جدول  

  اإلسرائيلية

  القرية

  

االستخدام دونم/)ج(سكن

  السكني الكلي 

النسبة المؤية 

من ) ج(لسكن 

  الوظيفة السكنية

النسبة المئوية 

من ) ج(لسكن 

  مجمل االستخدام

  14.5  14.5  379  55  عزموط

  18.3  18.3  218  40  ديرالحطب

  9.2  9.2  575  53  سالم

  16.4  16.4  330  54  بيت دجن

  28.6  28.6  451  129  روجيب

  11.9  11.9  497  59  بيت ايبا

  12.5  12.5  184  23  بيت وزن

  13.7  13.7  314  43  زواتا

  46.2  46.2  210  97  طلوزة

  ال يوجد  ال يوجد  211  يوجد ال  الباذان

  16.4 16.4 3369 553  المجموع
  ).م2002(، المخططات الهيكلية اإلسرائيلية لقرى منطقة الدراسة :المصدر   

  

وقد حدد لهذا السكن أيضا ضمن هذه القوانين  نسبة اإلشغال التي يجـب أن ال تتجـاوز           

 )4(و ، متر أمـامي  )4(دات فيشترط أن تكون أما االرتدا .من القطعة المستخدمة للبناء )48%(

وان ال يتعدى عدد الطوابق  ، متر )15(وان ال يتجاوز ارتفاع البناء ، متر جانبي )3(، متر خلفي

، )متـر  15(أما طول واجهة القطعة المعدة للبناء على الشارع فيجـب أن ال تقـل عـن     .)4(

  .)61(باإلضافة إلى ذلك طالء المنزل باللون األبيض 

يجد ان هـذا  ، إن الناظر إلي هذا النمط من البناء على المخططات الهيكلية لقرى منطقة الدراسة

، النمط من البناء قد حددت له المنطق الوسطى أي الجزء األوسط من الحيز الحضـري للقـرى  

البلدة (أي أن النواة األولى لهذه القرى وما يعرف باسم ، )سكن القرية(ووضعت ضمن ما يسمى 
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، قد وضعت بشكل كامل ضمن هذا النمط من السكن )جذر البلد(والذي يعرف أيضا بـ ، )يمةالق

وذلك الن القوانين التي كانت غير موجودة للتنظيم للقرى والتجمعات الريفية في فترة مـا قبـل   

حيث ، االحتالل اإلسرائيلي والذي في غالب األحيان أدى إلى مزيد من التعقيد للعشوائية في البناء

لم تراعي هذه المخططات الحاجات األساسية المتعلقة بالخدمات لهذه القـرى والنمـو السـكاني    

  .المتسارع للشعب الفلسطيني بشكل عام والتجمعات الريفية بشكل خاص

هذا باإلضافة إلى وجود العوامل االجتماعية في هذه القرى والمرتبطة بالحمائل والعـائالت قـد   

ناهيك عن عدم وجود نظم مساحية فـي هـذه   ، لعشوائية في البناءأدت إلى مزيد من التكدس وا

   .أدى إلى إعاقة إنشاء وشق الطرق وإيصال الخدمات فيما بعد، المناطق

ان االستخدام السكني هو السائد واألعظم بالرغم من اختالطه مع االسـتعماالت األخـرى         

وقد استثنيت هذه األجـزاء  ، راسةوبشكل خاص التجاري منه في هذا الجزء من قرى منطقة الد

فيما يعرف بنظـام تسـجيل   ، من القرى من المخططات المساحية التي أعدت أيام الحكم األردني

، وتبعه أيضا استثنائها من المخططات التنظيمية للقرى من قبل االحتالل اإلسـرائيلي ، األراضي

هذا البناء قلـيال المنطقـة    وان تجاوز نمط، ولم تحدد مساحة قطع األراضي داخل هذه المناطق

وبان هذا ، القديمة من القرى على شكل نطاقات ضيقة وحلقات هامشية حول ما يعرف بجذر البلد

قد افرد له المنطقة القديمة من القرى منطقة الدراسة باإلضافة إلـى منـاطق   ، النوع من  السكن

قد أدى إلى خلق العديد مـن   ،هامشية ال تتعدى عن كونها منطقة بناء أفقي تلتف حول جذر البلد

وقـد تمثلـت هـذه    ، المشاكل التنظيمية فيما يتعلق بالبناء واالستخدام لألرض داخل هذا الـنمط 

المشاكل كما سبق وان ذكرنا في البناء العشوائي المتكدس ككتلة واحدة في وسط هذه القرى كـل  

   :وذلك مرده للعديد من األسباب والتي من أهمها، على حدة

حيث تقع هذه المنطقة ضمن المناطق المستثناة مـن  ، ب المخططات التنظيمية والمساحيةغيا –أ 

وبشكل خـاص  ، تلك المخططات التي تعمل على تنظيم ظاهرة البناء والتوسع العمراني، التسوية

ظاهرة البناء العشوائي فـي هـذه    إلى وجودهذا األمر الذي أدى ، في فترة االحتالل اإلسرائيلي
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واالعتداء على ، والممثلة بعدم وجود االرتدادات القانونية بين األبنية المختلفة، كل كبيرالمنطقة بش

ذلك في ظل غيـاب المسـح   ، الشوارع وما يسمى األرض المشاع والتي تم االعتداء عليها أيضا

  .الدقيق لقطع لألراضي وحدودها داخل هذه المناطق من القرى

، منع وتعارض وبكل الوسائل من االمتداد األفقـي للبنـاء  السياسة اإلسرائيلية التي كانت ت –ب 

وإظهـار التجمعـات العمرانيـة    ، بهدف الضغط على السكان القتالعهم من أرضهم وتهجيرهم

  .الفلسطينية بحجم مصغر متكتل أمام الناظر إليها سواء من قريب او بعيد

ميـع قـرى منطقـة    لج )جذر البلـد (عدم وجود مسح دقيق لألراضي داخل هذه المناطق  –ج 

، باستثناء المسوح األولية الذي قامت به دائرة المساحة األردنية لتحدد مناطق    البنـاء ، الدراسة

أي بعبـارة أخـرى الحـد    ، إذ كان هذا المسح يهدف إلى شيء واحد وهو تحديد منطقة البنـاء 

ـ   الي القـرى  الخارجي للقرى دون النظر إلى مساحات القطع المملوكة والمحددة عرفيا بـين أه

   .منفردة

أدت أيضا هي بدورها إلى اكتظـاظ هـذه   ، للسكان في قرى منطقة الدراسة الزيادة الطبيعية –د 

  .وعشوائية البناء، المنطقة بالمباني وأدى إلى سوء االستخدام لألرض في هذه المنطقة

، ة وصلة  القرابةالعالقات االجتماعية السائدة بين السكان التي يتوجها نظام األسرة الممتد –هـ 

ممـا لـه األثـر الكبيـر فـي التكـدس       ، خاصة المنطقة الوسطى من القرية، بين سكان القرية

  .بدائل عرفية بالدرجة األولى، وحكمت تلك العالقات، وعدم االلتزام بالنظم السائدة، والعشوائية
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  :اتجاهات النمو العمراني في قرى منطقة الدراسة 3-5

طلـوزة  ، بيـت وزن ، بيـت ايبـا  ، زواتا، روجيب ، بيت دجن، المس، دير الحطب، عزموط( 

  ):والباذان

فقد تبين ، ومن خالل الدراسة الميدانية للباحث، من خالل الصور الجوية لمنطقة الدراسة

تختلف من منطقة إلى أخرى تبعا ، أن هناك اتجاهات مختلفة للنمو العمراني لقرى منطقة الدراسة

  :نبينها فيما يلي، هات النمو العمراني لهذه القرىلعدة عوامل أثرت في اتجا

وللقـرى  ، موقع القرية بالنسبة إلى مدينة نابلس على الطريق الموصل لكل قرية مع المدينة – 1

  :فيما بينها

نحـو  ، إن لهذا العامل دور مهم وحاسم في عملية التطور في االمتداد العمراني األفقـي 

في االتجاهـات  ، ى الطريق الموصل بين هذه القرى والمدينةالمركز المتمثل في مدينة نابلس عل

إذ نرى ومن خالل الصور الجوية والدراسة الميدانية أن هذا االمتداد ، المختلفة للقرى من المدينة

في قرى المجموعة األولى والتي تقع شرق نابلس تمتد من الشرق إلى الغـرب باسـتثناء قريـة    

هذه القرى تقع جميعا إلـى  ، )روجيب، بيت دجن، سالم ،دير الحطب(عزموط وهذه القرى هي 

  .وتوصلها بمدينة نابلس طرقا معبدة، الشرق من مدينة نابلس

ومن المعروف أن مدينة نابلس التي حصر امتدادها العمراني وقوعها بين جبلي عيبـال  

قـرى  ومن خالل كون هذه ال، جعلها ذلك أن تمتد باتجاه الشرق والغرب بشكل أساسي، وجرزيم

ظهيرا لمدينة نابلس فان حالة التوسع العمراني كانت لهذه القرى بعكس امتـداد مدينـة نـابلس    

ومـن  ، التي تمتد من الغرب إلى الشرق نحو أراضي القرى التي تقع إلى الشرق منها، العمراني

   .الشرق إلى الغرب نحو أراضي القرى التي تقع إلى الغرب منها
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حيـث أن هـذه   ، أخرى تتعلق بالتقرب من مراكز الخدماتوقد يكون أيضا هناك أسبابا 

القرى في جملها تعاني من نقص كبير في الخدمات األساسية التي تساعد فـي عمليـة التطـور    

   .الحضاري لسكان ريف نابلس الذي يعد من المناطق الهامة في المجاالت االقتصادية   والبشرية

ان هنالك أسبابا طبيعية أدت إلى عدم امتـدادها  أما بخصوص االمتداد العمراني لقرية عزموط ف

والتي سوف نتطرق لها من خالل اثر العوامل الطبيعيـة فـي اتجاهـات النمـو     ، باتجاه الغرب

  .العمراني

، وتمتد قرية دير الحطب باتجاه عمراني آخر نحو طريق يمتد بيت القرية وقريـة سـالم  

بعد إنارته وبناء جسر على الوادي الواقع ، حيث بني مؤخرا العديد من المباني على هذا الطريق

  .إلى الجنوب من القرية

، وقرية بيت دجن كذلك فبخالف امتدادها على الشارع الموصل بها إلى مدينـة نـابلس  

حيث انتشر ، هناك امتدادا آخر للنمو العمراني بها على الطريق الموصل القرية ببلدة بيت فوريك

   .هذا الطريق عدد من األبنية والمزارع على طول

فهي علـى   )زواتا وبيت وزن، بيت ايبا(واما قرى المجموعة الثانية والمتمثلة في قرى    

أي عكـس  ، إذ نرى االمتداد العمراني واتجاه نموه تبدا من الغرب إلى الشـرق ، العكس من ذلك

المركـز  فقرية بيت ايبا تتجه عمرانيا مـن  ، االتجاه ولكن نحو مركز واحد أال وهو مدينة نابلس

نحو الشمال إلى أن يصل الطريق  )البلدة القديمة(أو  )جذر البلد(القديم للقرية والذي يعرف باسم 

ومن ثم باتجاه شرقي غربي على طول الشارع المار مـن  ، الموصل بين مدينتي نابلس وطولكرم

  .وخاصة على الجزء الموصل القرية بمدينة نابلس، أراضي القرية

حيث االتجاه تماما على العكس من امتداد قرية بيت ايبا ولكن إلـى   وقرية زواتا تمتد من

وذلـك  ، أي الوصول إلى الطريق الرئيسي الذي يوصل مدينة نابلس بمدينة طولكرم، نفس الهدف

، من خالل االنتشار واالمتداد العمراني على الشارع الرئيسي للقرية الموصل بها إلى مدينة نابلس
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وخاصة فـي االتجـاه   ، نابلس/يتجه نحو الجنوب أي إلى شارع طولكرم إذ نرى أن اتجاه النمو 

  .الموصل القرية بمدينة نابلس أي نحو الشرق

أخذت أيضا اتجاها نحـو  ، واما قرية بيت وزن فان اتجاهات النمو العمراني لهذه القرية

ارع المار حيث نرى المباني السكنية قد انتشرت على طول الش، مركز واحد أال وهو مدينة نابلس

وخاصة االمتداد الملحوظ للقرية باتجاه مدينـة  ، نابلس/ من القرية والموصل بين مدينتي قلقيلية 

   .نابلس أي إلى الشرق من القرية على طول هذا الشارع في جزئه المار من أراضي القرية

ى من النمو فيعكس صورة أخر، )طلوزة والباذان(أما قرى المجموعة الثالثة والمتمثلة بقريتي    

العمراني المتمثل في قرية طلوزة وامتدادها على الشارع الموصل بها إلى نـابلس عبـر قريـة    

وقرية الباذان التي تسير بها اتجاهات النمو العمراني على الشارع الموصل مدينة أريحا ، الباذان

  .نابلس هذا الجزء والمعروفة بأغوار بمدينة نابلس عبر األغوار الفلسطينية في

  :العوامل الطبيعية التي تحيط بالقرية – 2

ففـي  ، للعوامل الطبيعية دورا كبيرا في تحديد اتجاهات النمو العمراني لقرى منطقة الدراسة    

ففـي  ، )روجيب، بيت دجن، سالم، ديرالحطب، عزموط(قرى المجموعة األولى والمتمثلة بقرى 

هذا الوادي الذي تم الحـديث  ، القريةكان وجود الوادي الصدعي إلى الغرب من ، قرية عزموط

ألسباب تتعلق باالنحدار ، أثرا كبيرا في اتجاهات النمو العمراني للقرية باتجاه الغرب، عنه سابقا

وبسبب المياه العادمة المتدفقة في ، الشديد في تلك المنطقة من القرية المطلة على الوادي من جهة

  .)62(ء الشرقي من مدينة نابلس هذا الوادي من جهة أخرى والقادمة من الجز

وفي قرية دير الحطب لعبت العوامل الطبيعية دورا أيضا في االمتداد العمراني للقريـة  

وما تحتاجه عملية البناء من نفقات في شق الطرق ، لوجود وادي في تلك المنطقة، باتجاه الجنوب

ممـا يحـول دون   ، لشـتاء وبناء الجسور على هذا الوادي الذي تنساب مياهه خالل فترة فصل ا

هذا باإلضافة إلى أن الوادي ، إمكانية الوصول إلى الجزء الجنوبي الشرق من القرية بشكل خاص
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فنجـد  ، في جزئه الغربي يسير إلى الجنوب من الطريق الرئيسي الموصل القرية بمدينة   نابلس

ينما تقل األبنية إلى الجـزء  ب، أن الجهة الشمالية من الشارع قد تم عليها العديد من عمليات البناء

  .الجنوبي من الشارع

العوامل الطبيعية لعبت دورها أيضا في تحديد اتجاه النمو العمراني  سالم فانأما في قرية 

في المنطقة الجنوبية من مركز القرية والتي تطل على سهل القرية بانحدار يكاد يكون في بعض 

ف كبير من عمليات شق للطرق وتسوية األرض مـن  إذ يرافق هذا االنحدار تكالي، أجزائه كبيرا

  .اجل البناء

تقع علـى  ، أو جدار البلد، فالقرية أالم أي ما يعرف بجذر القرية، وقرية بيت دجن كذلك

واالمتداد العمراني لهـذه  ، قمة تل يشرف على المناطق السهلية التي تقع إلى الغرب والشمال منه

مرده إلى أن المناطق الشرقية من القرية تبدأ عندها عملية ، القرية باتجاه الغرب والجنوب الغربي

والتي ما تلبث أن تـزداد  ، االرتفاع المفاجئ لسلسلة جبال نابلس المطلة على األغوار الفلسطينية

  .في انحدارها بوجود الحافة الصدعية لمنطقة األغوار

فقـد كـان   ، زواتـا ، بيـت وزن ، أما قرى المجموعة الثانية والمتمثلة في قرى بيت ايبا

فوقوع قرية بيت ايبا ، للعوامل الطبيعية أيضا األثر الكبير في تحديد اتجاهات النمو العمراني بها

على أقدام الشمالية الغربية لجبل جرزيم أدى بتطور والنمو العمراني أن يتجه شماال نحو المنطقة 

يكاد ينقطع في المنطقة الوسـطى  ولن هذا االمتداد ، طولكرم/ األقل انحدارا باتجاه شارع نابلس 

بين هذا الشارع الذي يقع إلى الشمال من القرية وبين المركز القديم للقرية أي ما يعـرف باسـم   

 )الحوارث وادي(الشعير وذلك بسبب مرور وادي التفاح والذي يعتبر جزء من وادي ، جذر البلد

، الغربي من مدينـة نـابلس   حيث تتدفق في هذا الوادي مجاري الجزء، الذي سبق الحديث عنه

ناهيك على أن مياه األمطار في فصل الشتاء أيضا تسير عبر هذا الوادي حتى نهر االسكندرونة 

  .ومنه إلى البحر المتوسط، الذي سبق الحديث عنه
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، وقرية بيت وزن ليست بعيدة عن تأثير العوامل الطبيعية على نموها العمراني واتجاهاته

جعل عملية البناء في هذا الجزء ، ة إلى الجنوب مباشرة من مركز القريةفوجود المنطقة المنحدر

ناهيك علـى أن  ، وذلك لصعوبة تسوية األرض من جهة وإيصال الطريق من جهة أخرى، قليلة

هي أيضا منحدرة مما يؤدي ) أ(المنطقة الشمالية الشرقية من القرية والتي خصصت لنمط السكن 

لذا فان امتداد النمو العمراني في تلك المنطقـة يتجـه   ، تلك المنطقة إلى تقليل النمو العمراني في

والـى المنـاطق   ، طولكرم/  نحو الجنوب الشرقي أي إلى الشارع الموصل القرية بشارع نابلس

هذا باإلضافة إلى أن الجـزء  ، األقل انحدارا والى الغرب قليال نحو المناطق األقل انحدارا أيضا

قد حصل به انزالق ارضي ، طولكرم/ والمنحدر باتجاه شارع نابلس ، يةالجنوبي الغربي من القر

، بسبب زيادة معدالت األمطار آنذاك وتشبع التربة بشكل كبيـر بالميـاه  ، خالل بداية التسعينيات

وهي ، خاصة وان صخور هذه المنطقة المنحدرة هي من النوع الرسوبي اللين والغني بالكالسيوم

وقوع هذا النوع من الصخور فوق صخور اكثر صالبة قـد أدى إلـى    ولكن، ذات نفاذية عالية

فلذلك نجد أن قليال جدا من عمليات البنـاء   .)63(تشبع الطبقة البينية بينهما مما أدى إلى االنزالق 

   .في هذه المنطقة قد تمت بعد حدوث هذا االنزالق

ة على اتجاهات نموهـا  أما قرى المجموعة الثالثة فقد تأثرت هي أيضا بالعوامل الطبيعي

، فقرية طلوزة كما سبق وذكرنا تقع على تل في الجزء الشمالي مـن سلسـلة عيبـال   ، العمراني

، يفصل بنها وبين قرية عصيرة الشمالية وادي منحدر نوعا ما ومنخفض عن محيطه من  التالل

هـو الحـال فـي    فاتجاهات النمو العمراني في هذه القرية تتجه نحو المناطق األقل انحدارا كما 

وتمتد بالرغم ، المنطقة الشرقية من القرية على طول الشارع الموصل القرية بقرية الباذان نابلس

نحو الطريق الموصـل قريـة    )طريق الباذان(من االنحدار منازل القرية وبشكل اقل من سابقه 

  .ومن األخيرة إلى نابلس، طلوزة بقرية عصيرة الشمالية

، ن األكثر تأثرا بالعوامل الطبيعية على اتجاهات نموها العمرانـي وقرية الباذان تكاد تكو

خاصة وأنها اقل قرى منطقة الدراسة ارتفاعا عن مستوى سطح البحر حيث ترتفع مـا مقـداره      
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وهذا يؤدي إلى أن يقوم المواطن الذي يريد البناء إلى ، )64(عن مستوى سطح البحر  )مترا 200(

هذا ناهيك عن ، ة نسبيا عن المناطق المنخفضة التي تقع في هذه القريةالبناء في المناطق المرتفع

إذ يمـر  ، وجود الوادي الذي يسر به المياه المتدفقة من ينابيع الباذان التي سبق وان تحدثنا عنها

هذا الوادي الذي تتفـق بـه   ، هذا الوادي في الجزء الجنوبي والجنوبي الشرقي من مركز القرية

ر القادمة من السفوح الشرقية لجبال نابلس باإلضافة إلى السفوح الغربية لجبـال  أيضا مياه األمطا

لذا فمن الطبيعي أن يبتعد اإلنسان في سكنه عن األخطار التي ، شرق نابلس المطلة على األغوار

  .قد تحدق به جراء المياه المتدفقة خاصة في فصل الشتاء في هذا الوادي

هذه القرية في اتجاهات مختلفة عما هو عليه في القـرى  يسير اتجاه النمو العمراني في 

أن ، إذ نرى ومن خالل الصور الجوية ومن خالل الدراسة الميدانية لهذه القرية، سالفة الذكر كافة

، النمو العمراني في جزئه األول يكون باتجاه قرية طلوزة إلى منطقة المنابع العليا لوادي البـاذان 

  .عن منطقة مجرى الوادي باالتجاه الشمالي الغربيأي إلى المناطق المرتفعة 
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وهناك اتجاها آخر هو البناء في المنطقة الشمالية األقل انحدارا على الطريق الموصل بـين       

، والى الشرق على الطريق الموصل بين نابلس أريحا عبر األغوار الفلسـطينية ، نابلس وطوباس

أما باتجاه الجنوب فان االمتداد العمراني لهـذه  ، خرىوهذه المنطقة اقل انحدارا من المناطق األ

تمتد ، وانما بالمنشات السياحية من مطاعم ومسابح ومتنزهات، القرية ال يتمثل بالمنازل والمسكن

أن االمتـداد  ، بعبـارة أخـرى  ، على طول الوادي المجاور للقرية والذي تجري به ينابيع الباذان

ب متشابكة تبدأ بالميل إلى السكن في المناطق المرتفعـة تبعـا   العمراني لهذه القرية مرده السبا

تتمثل بتوفر المياه الجارية إلقامة المتنزهات ، وانتهاءا بأمور اقتصادية سياحية، لدرجات الحرارة

  .والمسابح

  :االحتالل واالستيطان اإلسرائيليين – 3

يده األفقـي للنمـو العمرانـي    لقد كان الهدف األساسي من قبل االحتالل اإلسرائيلي في تحد    

وقد تحـدثنا  ، الفلسطيني هو إظهار االمتداد االستيطاني الذي ابتلع كثيرا من األراضي الفلسطينية

وقد تجلى ذلك ، سابقا عن دور االحتالل اإلسرائيلي على قطاع التخطيط في األراضي الفلسطينية

إلى تحديد وتحجيم النمو العمراني بوضوح من خالل المخططات الهيكلية اإلسرائيلية التي هدفت 

من اجل اقتالع ، في اتجاهات مختلفة تهدف أوال و أخيرا إلى خدمة االستيطان في هذه   المناطق

وخاصـة  ، في ظل سياسة تهويد ألجزاء كبيرة من الضفة الغربية، المواطن الفلسطيني من أرضه

ية والشـوارع االسـتيطانية   في المناطق التي تقترب من المسـتوطنات والتجمعـات االسـتيطان   

اإلسـرائيلية لخدمـة التجمعـات    /التي أنشئت بعد توقيع اتفاقية السـالم الفلسـطينية  ، وااللتفافية

  .)65(االستيطانية 

والمتمثلة بوجود حزام استيطاني يلتـف حـول القـرى    ، ففي منطقة قرى المجموعة األولى     

كان    لـه  ، ة والشوارع االستيطانية وااللتفافيةممثال بالكتل االستيطاني، والتجمعات االستيطانية

، )4(رقم  ختلفة ويمكن النظر إلى الخريطةاألثر الكبير في تحديد النمو العمراني في اتجاهاته الم

  .والتجمعات الغربية المحاذية لها، الى التجمعات االستيطانية في منطقة نابلس
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والواقعة علـى أراضـي   ، من مدينة نابلسفوجود مستعمرة الون موريه في إلى الشمال الشرقي 

أدت ليس فقط إلى تحديد وإنما وقف االمتـداد العمرانـي للقـريتين    ، قرية ديرالحطب وعزموط

فبالنسبة لقرية عزموط والتي تقع هذه المستعمرة إلى الشـمال  ، باتجاهات مختلفة كل عن األخرى

القرية هي مناطق عسكرية أمنيـة   واعتبار المناطق الجنوبية الشرقية من أراضي، الشرقي منها

أدى ذلك إلى انحسار المباني ونموها إلى اتجاه الجنوبي على شكل شريط ضيق ، لهذه المستعمرة

  .والشوارع االستيطانية من جهة أخرى، يحصره االستيطان من جهة

فتكاد تكون القرية األكثر تأثرا باالستيطان من غيرها في قـرى  ، وأما قرية دير الحطب

أن الجزء األعظم من مستعمرة الون موريه مقام على ، وذلك السباب عديدة منها، ة الدراسةمنطق

عـن آخـر   ) متر200(بمسافة ال تزيد عن ، وجود الشارع االستيطاني، أراضى القرية الشمالية

هذا الشارع  الذي ، حيث يلتف هذا الشارع كالثعبان على األراضي الشمالية للقرية، منازل القرية

ولم يقف األمر عند هـذا  ، )شارع القدس الموازي( 2المستعمرة إلى طريق شارع السامرة يصل 

فقد قام االحتالل اإلسرائيلي بمصدرة المزيد من أراضي القرية التي تقع في الجزء الشمالي ، إلى

الشرقي من القرية القامة منطقة صناعية بالمستعمرة ومقبرة للمستعمرات اليهودية في محافظـة  

فقد قام اإلسرائيليون بشق طريق التفافي يقع إلـى الشـرق مـن    ، ولم ويكتفوا بهذا الحد، سنابل

يصل بين مستعمرة الون موريه ومستعمرة ايتمار التي تقع على أراضي بلدة بيت فوريك ، القرية

إذ أدى شق هذا الشارع إلى تقليص وتحديد النمو العمرانـي ضـمن أراضـي    ، وقرية روجيب

قبل شق هذا الطريـق  ) ب(بالرغم من أن هذه المناطق قد صنفت مناطق ، الشرق باتجاه، القرية

هذا الشارع الذي بدوره أيضا حدد النمو العمراني لقرية سالم من جهتـي الشـرق    .االستيطاني

حيث ال يبتعد من الناحية الشرقية عن آخر منـازل القريـة سـوى    ، والجنوب والجنوب الغربي

حيث اصبح االمتداد العمراني للقرية يتجه في معظمه إلى الغرب ، )رمت 150(مسافة ال تزيد عن 

  .على الطريق الموصل بين القرية ومدينة نابلس
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إذ يمر هـذا  ، أما قرية بيت دجن فقد أدى هذا الشارع إلى حصر امتدادها العمراني غربا

وفـي الفتـرة   ، الشارع في الجزء الغربي من القرية والفاصل بين سهل القرية وسهل قرية سالم

هـذه  ، تم إنشاء بؤرة استيطانية جديدة تقع إلى الشمال من بيت دجن، م1998األخيرة خالل عام 

وهذه البؤرة موصـولة  ، البؤرة التي من شانها أن تحدد اتجاه النمو العمراني للقرية باتجاه الشمال

مع مستعمرة الـون  لتصلها ، تمر على القمم المطلة على األغوار الفلسطينية، بطريق غير معبدة

  .)66(موريه 

وفي قرية روجيب والتي أقيمت على أجزاء من أراضيها التي تقع إلى الجنوب الشـرقي  

واعتبار المناطق الشرقية من أراضي القرية والتي تطل علـى هـذه   ، والشرقي مستعمرة ايتمار

أما الجهـة  ، االتجاهأدت إلى تحديد النمو العمراني للقرية بهذا ، المستعمرة مناطق مغلقة عسكرية

، ورثه االحتالل اإلسرائيلي عن األردنيين، الجنوبية من القرية والتي تطل على معسكر إسرائيلي

منع المواطنين من البناء في المناطق المرتفعة والمطلة على هذا المعسكر والذي يعرف بمعسكر 

رة الـون موريـه   باإلضافة إلى أن الشارع االستيطاني الذي يـربط مسـتم  ، )حورون(حوارة 

أدى هذا الشـارع إلـى   ، )القدس الموازي( 2بمستعمرات الجنوب والذي يعرف بشارع السامرة 

واصبح النمو السكاني لهذه القريـة يـدور   ، تحديد اتجاه النمو العمراني لهذه القرية باتجاه الغرب

  .)67(حول الشارع الموصل القرية في مدينة  نابلس وضمن المحيط الحضري داخل القرية 

فان هذا العامل ، )زواتا، بيت وزن، بيت ايبا(أما قرى المجموعة الثانية والمتمثلة بقرى      

ويعود ، قد لعب دورا اقل في تحديد نمو االتجاه العمراني على العكس من قرى المجموعة األولى

مـدن  ذلك إلى القرب النسبي لهذه القرى من تجمع فلسطيني عمراني ضخم يتمثل في كبريات ال

إال انه وفي الفترة األخيرة تأثر النمو العمراني في قرية زواتـا  ، الفلسطينية أال وهي مدينة نابلس

تحديدا بعد شق الشارع االلتفافي الذي يصل المعسكر اإلسرائيلي على قمة جبـل عيبـال إلـى    

  .المستعمرات اإلسرائيلية األخرى في غرب نابلس
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  ة المحيطة في قرى منطقة الدراسةالتجمعات االستيطاني )4(خريطة رقم 

  

       

  

  

  

  

  

  

  

  

                 
  

  م2002عمل الباحث :المصدر  
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ولم تتأثر قرى المجموعة الثالثة كثيرا بالعوامل الناتجة عن االستيطان بشكل كبير فـي نموهـا   

ن قرية وأخـرى  إال أن السياسة اإلسرائيلية العامة والتي سبق الحديث عنها لم تفرق بي، العمراني

فقد حددت هذه السياسـة  ، من حيث الحد من التوسع العمراني واتجاهات نموه، إن مدينة وأخرى

، إذ يقع المعسكر اإلسرائيلي علة قمة جبـل عيبـال  ، النمو العمراني لقرية طلوزة باتجاه الجنوب

وذلـك  ، ي من القريةفالنمو العمراني لقرية طلوزة باتجاه الجنوب قليل بالمقارنة مع االتجاه الشرق

إضافة إلى أن االنحدار الذي سبق وان تحدثنا عنه فـي العوامـل   ، مرده إلى السبب السابق ذكره

  .الطبيعية قد حد من هذا النمو أيضا

وقرية الباذان الواقعة على الشارع اإلقليمي الذي يصل مدينة نابلس باألغوار الفلسطينية ومدينـة  

أدى بـالنمو  ، المقامة بين األردن وفلسطين من جهة أخـرى أريحا وطوباس من جهة وبالجسور 

ولكن بعد تصنيف هذه ، من قبل اإلسرائيليين، العمراني يتحدد على المناطق المحاذية لهذا الشارع

والتي تتبع السلطة الوطنية الفلسطينية أخذت اتجاهات النمو العمراني تأخـذ  ) أ(المناطق بمناطق 

   .)68(اكثر من غيرها من العوامل ، ة التي سبق الحديث عنهاشكال يتأثر بالعوامل الطبيعي

  ):الكهرباء، المياه، الطرق(الخدمات المتوفرة في المنطقة  – 4

تعتبر خدمات البنية التحتية المتعلقة بالخدمات األساسية للتجمع الحضري من أهم العوامل البشرية 

  .ات الحضريةالتي تؤثر على اتجاهات النمو العمراني للقرى والتجمع

تتناول بشـكل  ، فالمخططات الهيكلية التي أعدت لقرى منطقة الدراسة وما زالت سارية المفعول

مـن دون النظـر إلـى    ، أساسي طرح حلول لمشكلة البلدة أو القرية في توسعها العمراني فقـط 

ـ ، الخدمات األساسية الواجب توفرها داخل هذه المخططات ة فهناك شبكات الطرق غير المتكامل

فغير الضائقة السكنية التـي عملـت   ، بين القرى فيما بينها وبين القرى والمدن من ناحية أخرى

معظم المخططات الهيكلية لهذه القرى إلى تراكمها بشكل كبير ألنها لم تراعي النمـو السـكاني   

فهذه المخططات أسهمت في فقدان شبكة طرق عصرية مناسـبة  ، الطبيعي للسكان في هذه القرى
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سع العمراني الذي رافق الطفرة العمرانية في التجمعـات الفلسـطينية خاصـة فـي فتـرة      للتو

كما أسهمت في إعاقـة تكـوين أسـاس اقتصـادي     ، السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين

، نظرا لعدم توفر المناطق المخصصة القامة الفعاليـات االقتصـادية  ، صناعي في المدن والقرى

مما أدى إلى تـردي  ، اختالط االستعمال لألرض داخل التجمعات الفلسطينية األمر الذي أدى إلى

  .)69(مستوى الحياة ونوعيتها 

نجد أن النمو العمراني لقرى منطقة الدراسة تتجه إلى المناطق التي تتـوافر  ، فمن خالل ما سبق

ميـاه أو  بها الخدمات األساسية أو التي يسهل توصيل تلك الخدمات إليهـا سـواء الطـرق أو ال   

ألنه وفي معظم األحيان يتم توصيل هذه الخدمات للساكنين في هذه التجمعات القرويـة  ، الكهرباء

إذ تكون هذه الخدمات في معظمها ال تفي مـن  ، على نفقة المواطن الذي يريد البناء في المنطقة

يليـة  ذلك في ظل غياب المؤسسـات التحو ، حيث السعة ألكثر من منزل أو منزلين على األكثر

  .لمعظم هذه المشاريع
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  الفصل الرابع -4

  التحليل العاملي للتركيب الداخلي لقرى منطقة الدراسة

  :مقدمة 4-1

مـل  من اجل دراسة التركيب الداخلي للتجمعات القروية موضع الدراسة، جاء هـذا الع    

ليؤكد من جديد على أهمية األرض كمورد ومأوى لإلنسان، وحتى تتحقق هذه األهمية فانه ال بد 

من تخطيطها والتعامل معها وفق أساليب وإجراءات عملية مدروسـة بعيـدا عـن العشـوائية     

واالعتباط، ذلك الن أي خطأ في التعامل معها سيكلف كثيرا وستدفع ثمنـه األجيـال الحاضـرة    

ية، ولن أبالغ إذا ما قلت بان نجاح كثير من األمم في تحقيق مستويات معيشـة عاليـة   والمستقبل

ارتبط بالدرجة األولى بقدرة هذه األمم ونجاحها في التعامل مع األرض وفق احـدث األسـاليب   

العملية والعلمية تنظيما وتخطيطا واستغالال، وان كثيرا من األمم مازالت ترزخ تحت نير التخلف 

ت عاجزة عن فهم أسرار األرض وطرائق تخطيطها واستغاللها، ومن هذا المنطلق فـال  وما زال

بد لنا من األخذ بالعبر ممن سبقونا وخاصة فيما يتعلق بالدراسة العملية وطرق جمـع البيانـات   

المكتبية، وذلك من اجل تحقيق اكبر قدر من المصداقية والشفافية اتجاه أرضنا وسكانها وما يدور 

ولهما من خصائص ومجريات للبيئة العمرانية والبيئة االجتماعية أي ما يعرف بالتركيب بهما وح

الداخلي، لذا فان هذا الفصل يتضمن تصميم الدراسة وأسلوب المعاينة المسـتخدم فـي البحـث،    

ومصادر المعلومات والمتغيرات المستخدمة في االستبانة، وكيفية الحصـول عليهـا والعمليـات    

  :  التحليل العاملي الخاصة بأسلوب
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  : تصميم الدراسة وأسلوب اختيار العينات 4-2

لقد تم تحديد منطقة الدراسة على المخططات الهيكلية لقرى منطقة الدراسة، وقد اتبعت      

  :الخطوات التالية في أسلوب الدراسة

ـ  1/5000، وخرائط 1/2500الحصول على الخرائط التنظيمية بمقياس  – 1   ة والصور الجوي

، وذلك من وزارة الحكم المحلي، ومن الشركات الخاصة المتخصصة في هذا المجـال  1/5000

ومن دائرة تسجيل األراضي في مدينة نابلس ويتضح على هذه الخرائط الحدود اإلدارية للقـرى  

واسماء الطرق الرئيسية لكي يستفيد الباحث في تحديد عينة ) Built Up Area(والمنطقة المبنية 

  .ةالدراس

القرويـة للتعـرف علـى طبيعـة منطقـة الدراسـة        استطالعية للتجمعـات القيام بزيارة  – 2

  .وطبوغرافيتها وحدودها قبل توزيع االستبانة

لكـل   1/2500والخرائط التنظيمية بمقيـاس   1/5000تم حصر المباني في الصور الجوية  – 3

  .قرية من قرى منطقة الدراسة كال على حدة و بشكل كامل

م اختيار العينات الداخلة في الدراسة بتطبيق أسلوب العينة العشوائية المنتظمة المكونة من ت – 4

  :األسر، حيث اتبعت الخطوات التالية

لكل قرية من قرى منطقة الدراسة، ومن خالل  2500/ 1إحضار خرائط تنظيمية بمقياس  –أ    

تنظيمية مجهـزة مـن     دائـرة    الصور الجوية لكل قرية من القرى التي ال يوجد بها خرائط 

تسجيل أراضي نابلس مع إدخال هذه الصور من خالل جهاز الحاسوب على الخرائط التنظيميـة  

في عملية دمج هدفها التغلب على النقص الموجود في توفر المخططات الهيكلية التفصيلية لقـرى  

  .منطقة الدراسة
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جمع قروي من قرى منطقة الدراسـة،  سوف يتم تحديد نقطة البدء بشكل عشوائي لكل ت –ب   

منازل من نقطة البدء، ألن طول العينة للفئـة   9وتم إضافة مقدار التمثيل بطريقة منتظمة بترك 

، لكل قرية من قـرى منطقـة   1/5000، وتم ذلك باالستعانة بالصور الجوية بمقياس 10تساوي 

  .الدراسة 

زاء القرى كال على حدة والتـي تمثـل   تم تحديد األحواض التي تقع ضمنها حارات واج –ج    

مفردات العينة العشوائية المنتظمة التي وقع عليها االختيار، وذلك عن طريق االستعانة بلوحـات  

دائرة التنظيم والبناء والصور الجوية من وزارة الحكم المحلي والشركات الخاصة العاملة في هذا 

  .الدراسةالمجال، باإلضافة إلى المجالس القروية في منطقة 

تم اختيار العينات العشوائية المنتظمة من كل وحدة مساحية من كل قرية باالعتمـاد علـى    –د  

  .نقطة البدء الرئيسية في التسلسل حسب مقدار التمثيل المنتظم في كل قرية

تم استثناء الحارات والمنازل التي يقل بها عدد المنازل عن عشرة منازل، الن طول الفئـة   – 5

  .عشرةالعشوائية المنتظمة تساوي للعينة 

   :العينةتحديد حجم  – 6

، من )2(أسرة ) 3393(من عدد األسر البالغ % 10بلغ حجم العينة العشوائية الداخلة في الدراسة  

استبانه على عشرة وحدات مساحية إحصائية ممثلة لقرى منطقة الدراسـة،  ) 340(خالل توزيع 

حجم العينة من كل قرية مـن قـرى منطقـة    ) 10(رقم  كال حسب نسب تمثيلها ويظهر الجدول

ضـمن  ) قرى منطقة الدراسـة (تبين الوحدات المساحية اإلحصائية ) 5(والخريطة رقم . الدراسة

األسر التي وقعت ضمن عينة الدراسـة مـن    حصر مساكنحدودها اإلدارية الهيكلية، حيث تم 

تلك القرى و في مديرية الحكم المحلي  خالل الصور الجوية، وبالتعاون مع المجالس القروية في

  .في نابلس ودائرة التنظيم والبناء في مدينة نابلس
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لقد تم تحضير االستبانة الخاصة بمتغيرات الدراسة  لكي تتالءم مع الواقع الريفي الذي يعتبر  -7

غيرا مت) 35(السمة العامة لهذه التجمعات والتي تتضمن المتغيرات الخاصة بالمسكن وبلغ عددها 

وتتضمن هذه المتغيرات التي تتعلق بالخدمات التي تتعلق بالمسكن ومنطقة السكن، أما المتغيرات 

  .متغيرا) 30(المتعلقة بالخصائص االقتصادية واالجتماعية الديموغرافية فقد بلغت 

قع بجمع المعلومات ميدانيا وذلك عن طريق القيام بالمسح الميداني لجميع األسر التي و البدء – 8

عليها االختيار في كل قرية، عن طريق العينة المنتظمة، من خالل االتصال المباشر برب األسرة 

أو أحد األفراد في حال غياب رب األسرة، للحصول على البيانات الواردة في االستبانة، حيـث  

) 10(استبانه، والجدول رقـم   )321(بلغ مجموع االستجابات التي تم جمعها من منطقة الدراسة 

أيضا، يبين توزيع عينات الدراسة ضمن الوحدات المساحية اإلحصائية الممثلـة لقـرى منطقـة    

  .الدراسة

جمع االستبيانات تم تفريغها وتحويل المعلومات التي تم الحصول عليهـا إلـى نسـب     بعد – 9

مئوية، ومن ثم الحصول على مصفوفة معلومات تتكون من عدد من القرى كوحـدة إحصـائية   

  .أحواض تمثل قرى منطقة الدراسة، والمتغيرات التي اشتملت عليها الدراسةواحدة و

تم إدخال مصفوفة المعلومات التي تم الحصول عليها بعد تفريغ االستبانة إلى الحاسـوب   – 10

إلجراء حسابات التحليل العاملي المستخدم في الدراسة، ومن ثم عمل خرائط وتوزيع الـدرجات  

  .سب نسب ودرجات تشبع العوامل المستخلصةالعاملية عليها وذلك ح
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  نسب االستبانات الموزعة في منطقة الدراسة حسب نسبها الممثلة بالعينة )10(جدول رقم 

الوحدة(القرية 

 )المساحية اإلحصائية

عدد األسر ضمن العينة  *عدد األسر

  المختارة

 االستبانات المستجابة

  27  28  279  عزموط

  22  24  240  دير الحطب

  50  53  531  سالم

  35  37  373  بيت دجن

  46  49  491  روجيب

  42  44  440  بيت ايبا 

  14  15  145  زواتا

  25  27  269  بيت وزن

  33  35  347  طلوزة

  27  28  278  الباذان

  321  340 3393  المجموع
   .م 2000الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، النتائج المقدرة لعام : المصدر* 
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  الوحدات المساحية االحصائية لقرى منطقة الدراسة ضمن حدودها الهيكلية )5(رقم  خريطة

م2002وزارة الحكم المحلي، نتائج التحليل العاملي، عمل الباحث : لمصدرا
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  :     المتغيرات الداخلة في الدراسة وكيفية اختيارها قائمة 4-2-1

كل معادلة جغرافية سـواء أكـان عـامال     بما أن اإلنسان نفسه هو العامل الرئيسي في         

للظواهر الجغرافية أو مستخدما لها، وبما أن أعداد السكان وتفاعلهم مع البيئة المحيطـة تمثـل   

الخلفية الرئيسية لعلم الجغرافيا كله، فان دراسة هذا العنصر وخصائصه تعتبر المدخل الصـحيح  

ى خدمة هذا اإلنسان، والتي يـتمكن مـن   الذي يمكن من خالله وضع الخطط التنموية الهادفة إل

خاللها المخططين والقائمين على األمر من وضع سياسات تهدف إلى رفع مستوى هذا اإلنسـان  

، وبناءا على ما تقدم ونظرا لألهمية الكبيرة والمتزايدة لدراسة السـكان  )2(أمكن واالرتقاء به ما 

اختيار المتغيرات المالئمـة لمثـل هـذه    وخصائصهم تأتي مهمة الجغرافي في إعداد االستبانة و

الدراسة، والتي تصف التركيب الداخلي للتجمعات السكانية بشكل عام، علمـا بـأن المتغيـرات    

المستخدمة في الدراسات الخاصة بالتركيب الداخلي للمدن والتجمعات الريفيـة تختلـف حسـب    

رات هذه الدراسة باالستعانة اختالف تركيب المجتمعات ودرجة تقدمها الحضاري، فتم تحديد متغي

بعدد من الدراسات السابقة، التي استخدمت مثل هذه االستبانة مـع وضـع بعـض المتغيـرات     

الختالف ظروف منطقة الدراسة من مكان آلخر، وتحديد مجمل المتغيرات الداخلة في االستبانة، 

لدراسة، ومـن خـالل   نسخة من االستبانة التي تم استخدامها في هذه ا) 1(ويتضمن الملحق رقم 

معرفة الباحث بالتجمعات القروية في منطقة الدراسة ومالحظة الخصائص التي قد تساعد في فهم 

التركيب الداخلي للتجمعات الحضرية من خالل مراجعة البحوث السابقة في هذا المجـال لمـدن   

اختالفا فـي   عربية وفلسطينية وغربية او مدن الحضارة غير الغربية فقد وجد الباحث أن هناك

عدد المتغيرات المستخدمة في هذه الدراسات ونوعها، وفي أساليب التحليـل المسـتخدمة فـي    

الدراسة، فاألبعاد التي انبثقت عن دراسة المدن الغربية قد تكون أحيانا غير موجودة فـي مـدن   

  .أخرى

ية وفي هذه الدراسة تم تحديد المتغيرات التـي تغطـي خصـائص السـكان االقتصـاد            

وخصائص المسكن والخدمات في التجمعات القرويـة، مـع مراعـاة     واالجتماعية الديموغرافية

مستوى التطور الحضاري لتلك التجمعات الريفية على خالف غيرهـا مـن المتغيـرات التـي     



 144

استخدمت لتغطي خصائص المدن والتجمعات الحضرية الكبرى، وقـد بلـغ عـدد المتغيـرات     

، قائمة تفصـيلية بـالمتغيرات   )11(ويتضمن الجدول رقم  متغيرا،) 65(المستخدمة في الدراسة 

  .المستخدمة في الدراسة
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  قائمة بالمتغيرات المستخدمة في الدراسة )11(جدول رقم 

  اسم المتغير الرقم
  موقع المسكن من وسط القرية  1
  نسبة المساكن المأهولة  2
  نسبة المساكن غير المأهولة  3
  وكةنسبة المساكن الممل  4
  نسبة المساكن المؤجرة  5
  مساحة المسكن  6
  عدد الطوابق  7
  عدد الغرف في المسكن  8
  م1990نسبة المساكن المبنية قبل عام   9

10  
  نسبة المساآن المستقلة 

  )الصفيح(نسبة المساكن المبنية من الزينكو   11
12  

  نسبة المساآن المبنية من الخرسانة 
  ن الحجر  نسبة المساكن المبنية م  13
  نسبة المساكن المبنية من الطوب  14
  نسبة المساكن التي تحتوي على مطبخ  15
  نسبة المساكن التي يتوفر بها هاتف ثابت  16
  نسبة المساكن التي تحتوي على صحن القط  17
  أماكن تجمعهم/نسبة الساكنين في المنطقة ألسباب القرب من األقارب   18
  طقة ألسباب القرب من الخدمات نسبة الساكنين في المن  19
  نسبة الساكنين في المنطقة ألسباب رخص األرض   20
  نسبة الساكنين في المنطقة ألسباب رخص اإليجار   21
  نسبة الساكنين في المنطقة ألسباب القرب من مكان العمل  23
  نسبة المساكن التي تتزود بالمياه عن طريق الشبكة العامة   24
  التي تتزود بالمياه عن طريق بئر جمع نسبة المساكن  25
  نسبة المساكن التي تتزود بالمياه عن طريق الينابيع  26
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  نسبة المساكن التي تتزود بالمياه عن طريق الصهاريج  27

  المتغير الرقم
  نسبة المساكن التي تتزود بالكهرباء عن طريق الشبكة القطرية    28
  )بلدية/مجلس قروي(اء عن طريق مولد عام نسبة المساكن التي تتزود بالكهرب  29
  نسبة المساكن التي تتزود بالكهرباء عن طريق مولد خاص   30
  نسبة المساكن التي تصرف مياهها العادمة عن طريق حفرة امتصاصية  31
  نسبة المساكن التي تصرف مياهها العادمة عن طريق شبكة مجاري  32
  العراءنسبة المساكن التي تصرف مياهها في   33
  نسبة المساكن التي تتخلص من نفاياتها عن طريق الحاويات   34
  نسبة المساكن التي تتخلص من نفاياتها عن طريق عامل النظافة   35
  نسبة أرباب األسر الذين يصلون إلى أعمالهم سيرا على األقدام   36
  نسبة أرباب األسر الذين يصلون إلى أعمالهم عن طريق مركبة حكومية   37
  نسبة أرباب األسر الذين يصلون إلى أعمالهم عن طريق الحافلة   38
  نسبة أرباب األسر الذين يصلون إلى أعمالهم عن طريق سيارة أجرة  39
  نسبة أرباب األسر الذين يصلون إلى أعمالهم عن طريق سيارة خاصة  40
  كم 10نسبة أرباب اإلثر الذين يزيد مكان عملهم بعده عن   41
  الذكور  نسبة  42
  نسبة اإلناث  43
  نسبة األعمار اقل من خمسة سنوات  44
  سنة 14 – 5نسبة األعمار من   45
  سنة 64 – 15نسبة األعمار من   46
  سنة فما فوق 64نسبة األعمار   47
  نسبة أرباب األسر المولودين في التجمع   48
  نسبة أرباب األسر المولودين خارج التجمع   49
  دينار 250دخل الشهري اقل من نسبة ذوي ال  50
  دينار  350 – 251نسبة ذوي الدخل الشهري من   51
  دينار 450 – 351نسبة ذوي الدخل الشهري من   52
  دينار 450نسبة ذوي الدخل الشهري اكثر من   53
  نسبة األفراد في األسرة الحاصلين على دراسات عليا  54
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  ؤهل جامعينسبة األفراد في األسرة الحاصلين على م  55
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 المتغير  الرقم
  )كلية مجتمع(نسبة اإلفراد في األسرة  الحاصلين على معهد   56
  نسبة اإلفراد في األسرة الحاصلين على مؤهل ثانوي  57
  نسبة الذكور العاملين   58
  نسبة اإلناث العامالت   59
  نسبة أرباب األسر الذكور   60
  نسبة أرباب األسر من اإلناث   61
  بة أرباب األسر المتزوجيننس  62
  نسبة أرباب األسر األرامل  63
  نسبة أرباب األسر المطلقين  64
  نسبة أرباب األسر غير المتزوجين  65
  .م2002المتغيرات المستخدمة في استبانة البحث، إعداد الباحث، : المصدر

  

  ):أسلوب تحليل البيانات(األسلوب المستخدم في تحليل البيانات  4-2-2

التحليل العاملي له جذوره في علم النفس منذ بداية القرن العشرين، وقد كان التحليل العاملي      

يدرس أسلوب المتغير الواحد وأسلوب المتغيرين، ولكن عندما تعقدت األمور واصبح لدينا عـدد  

كبير من المتغيرات، فلذلك تطور هذا المنهج إلى منهج التحليل العـاملي الـذي يـدرس مئـات     

متغيرات بعد إدخال إلى الجامعات الذي يتم بواسطته إدخال البيانات و إخراج النتائج بسـرعة  ال

  .)4(هائلة 

، اصـبح  1930ولكن هذا األسلوب لم ينل اهتماما من جانب علماء اإلحصاء، ولكن بعد عام     

عالميـة  موضوع التحليل العاملي يحتل مكانة مرموقة، في مجال الرياضيات، ولكن بعد الحرب ال

الثانية أدخلت برامج أسلوب التحليل  العاملي في الحاسبات اآللية، وقد تم استخدام هذا األسـلوب  

في الدراسات المختلفة في البداية من جانب علماء النفس، ولكن وبفضل قـدرة هـذا المـنهج و    

 إمكانية استخدامه في مجاالت متعددة من العلوم، وبوصفه صـيغة رياضـية مناسـبة لتنظـيم    
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الخصائص المترابطة وتصنيفها إلى مجموعة من الظواهر ممـا أدى إلـى اتسـاع اسـتخدامه     

وانتشاره فـي مجـال علـم االقتصـاد، والعلـوم الزراعيـة والسياسـة والطـب واألبحـاث          

ألجيومورفولوجية وألهيدرولوجية والجغرافية الحيوية، وفي تصنيف المدن وجغرافية العمـران،  

  .)5(في هذه المجاالت على دراسة االختالفات في المدن وبنصب االهتمام الرئيسي 

 – 1954ولقد زاد اهتمام بهذا األسلوب من قبل الجغرافيين خالل الفتـرة مـا بـين       

، حيث شاع استخدام هذا األسلوب لدراسـة التركيـب الـداخلي للمـدن، فقـد اسـتعمله       1965

لي في المدن، والتعرف على العالقات الجغرافيون في أبحاثهم من اجل بيان أنماط التركيب الداخ

المعقدة بين المغيرات، فاستخدم في عدد من الرسائل الجامعية على مستوى درجـة الـدكتوراه،   

وعدد كبير من بحوث في مدن أمريكية، وطبق على مدن غربية وغير غربيـة لبيـان أنمـاط    

  .)6(التركيب الداخلي فيها 

وب اإلحصائي المعـروف باسـم التحليـل العـاملي          وسوف يستخدم في هذه الدراسة األسل     

)Factor Analyses( ، من اجل معرفة التركيب الداخلي لهذه القرى، وبيان اوجه التشابه االختالف

في الخصائص االقتصادية واالجتماعية الديموغرافية للسكان، ومعرفة خصائص المسكن، وذلـك  

  .باستخدام طريقة المكونات الرئيسية

هدف أسلوب التحليل العاملي إلى اختصار العالقات المتداخلة بين المتغيرات إلى اقل عدد وي     

، حيث تنتظم هذه المتغيرات فـي مجموعـات تشـترك فيهـا     )Factors(من العوامل أو األبعاد 

  .المتغيرات المتشابهة، وقد عرفت تلك المجموعات بالعوامل

على عدد من المدن أمريكية، وكان الهدف من ذلك ومن هنا نرى أن التحليل العاملي طبق       

وضع نظرية تفسر التركيـب الـداخلي للمـدن وقـد عرفـت هـذه الدراسـات، بدراسـات                  

)Factorial Ecologies( ،  وقد أظهرت هذه الدراسات أن سكان المدينة األمريكية ينتظمون حـول

  :ثالثة أبعاد، وهي



 150

غير أن هذه األبعاد تختلـف  . البعد العرقي  -ج  .األسريد البع -ب .  البعد االقتصادي  -أ   

  .)7(من مدينة إلى أخري حسب تطورها الحضاري 

حتى يمكن تطبيق مثل هذه الدراسات باستخدام أسلوب التحليل العـاملي بالدراسـات الخاصـة    

  :بالتركيب الداخلي للمدن ال بد من توافر ما يلي

الخصائص االجتماعية واالقتصادية الديموغرافية وخصائص المعلومات اإلحصائية المتعلقة ب – 1

  .المسكن، وعلى مستوى مناطق محددة للقرى 

وهذا ما تم الحصول عليه من خالل العينة العشوائية المنتظمة التي تم جمعها من خـالل  

االستبانة التي أعدت من اجل هذا الغرض، وذلك لعدم توفر دراسات أو معلومات سـابقة علـى   

مناطق محددة لكل قرية، لذا فقد اعتمدت القرية ككل وحدة مساحية إحصـائية المكانيـة   مستوى 

  .القيام بالتحليل اإلحصائي وفق برنامج التحليل العاملي

الخرائط األساسية للمدن، حيث تكون هذه الخرائط مقسمة إلى مناطق أو وحـدات مسـاحية    – 2

  .تجمع على أساسها تلك المعلومات

سب اآللي بطاقة كبيرة، تمكن من استيعاب المعلومات   اإلحصائية، إذ بواسـطة  توافر الحا – 3

الحاسب اآللي يمكن إجراء هذه الدراسات وإدخال عدد كبير من المتغيـرات وبفعاليـة جيـدة،    

  .ويتطلب ذلك معرفة وتدريبا بسيطا على استخدام الحاسب اآللي

  : العمليات الخاصة باستخدام التحليل العاملي  4-2-3

، عدد األشخاص، وتمثـل  )ن(، حيث تمثل )م× ن (استخدم علماء النفس مصفوفة المعلومات   

عدد الصفات والمزايا الشخصية، حيث كان يمثل المحور الرأسي للمصفوفة عدد األشخاص، ) م(

  .أما المحور األفقي فيمثل المزايا الشخصية
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قد اسـتخدمت المنـاطق أو الوحـدات    ولكن عندما طبق هذا األسلوب في جغرافية المدن، ف    

المساحية داخل المدينة بدال مـن عـدد األشـخاص والخصـائص االقتصـادية واالجتماعيـة       

، ولكننا فـي هـذه   )8(والديموغرافية وخصائص المسكن بدال من المزايا والخصائص الشخصية 

وحـدات  الدراسة فسوف نستخدم القرية ككل وحدة مساحية إحصائية بـدال مـن المنـاطق أو ال   

  .المساحية داخل المدينة

وتتم معالجة البيانات في الحاسب اآللي وفق البرنامج المعد لذلك، وقد طبق الباحث فـي  

، )Statistical Package for Social Science (SPSSدراسته التحليل العاملي بواسطة نظام 

دن، ويمكـن تحديـد   حيث انه اكثر شيوعا وتطبيقا من غيره من األنظمة في مجال جغرافية الم

  : الخطوات التي يتم بواسطتها أسلوب التحليل العاملي كما يلي

بعد االنتهاء من تفريغ االستبيانات تحول معطياتها إلى نسب مئوية، مـن اجـل الخـروج     – 1

، التـي تمثـل   )12(، كما هي موضحة في جدول رقـم  ) Data Matrix(بمصفوفة معلومات 

االقتصادية واالجتماعية الديموغرافية، وخصائص  المسكن، للمناطق  البيانات المتعلقة بالمتغيرات

أو الوحدات المساحية والتي تمثلها قرى منطقة الدراسة كال على حدة، بحيث تمثل هذه المصفوفة 

إلى عدد المتغيرات الداخلة في الدراسة، وتكون بشكل أفقي، وتشـير  ) ك(حيث تشير ). ك xن (

وتكون بشكل عمودي، ومن أجل توضـيح  ) التجمعات القروية(احية إلى عدد الوحدات المس) ن(

العمليات الخاصة بالتحليل العاملي سنعرض نماذج لكل مرحلة من مراحل التحليل، وذلك تيسـرا  

  .لفهم وفائدة جيدين

يتم إدخال مصفوفة المعلومات السابقة في الحاسب اآللي، وذلك ليتم تحليلها ومعالجتها وفق  – 2

، )Correlation Matrix(، من أجل استخراج مصفوفة لمعـامالت االرتبـاط   )SPSS(برنامج 

، الخاصـة باسـتخدام   ) (Inputبين كل زوج من المتغيرات، وتمثل هاتان الخطوتان السابقتان 

، الذي يبين مصفوفة معـامالت االرتبـاط   )13(التحليل العاملي، كما هو موضح في جدول رقم 

  .طقة الدراسةلعدد من المتغيرات لقرى من
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  )ك× ن (نموذج من مصفوفة المعلومات  )12(جدول رقم 

الوحدات 

 المساحية

  لمتغيراتا

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1  88  25  99  00  34  00  8  00  67  52  
2  91  24  00  85  46  17  00  00  00  00  
3  96  00  78  81  00  96  79  25  47  99  
4  95  85  97  5  00  7  98  57  53  8  
5  88  65  28  00  6  23  99  00  21  45  
6  75  19  54  87  00  75  00  00  99  12  
7  43  00  18  00  19  68  7  35  00  00  
8  51  00  14  55  18  00  2  82  00  00  
9  46  78  12  89  00  4  10  47  48  00  
10  47  96  00  00  11  00  5  52  00  79  

  ).76(، ص )11(لمعرفة أسماء المتغيرات يمكن الرجوع إلى الجدول رقم 

  .م2002التحليل اإلحصائي  من نتائج: المصدر

، )The Principal Component Analyses(لقد تم اعتماد أسلوب المكونات الرئيسـية   – 3

أحد أشكال التحليل العاملي في الدراسة، لما يتميز به هذا األسلوب من دقة وقدرة علـى تفسـير   

          ) المشـترك ( العـاملي العـام   التباين، ولكـن هنـاك أسـلوب آخـر وهـو شـكل التحليـل       

)Common Factor Analyses( وبهذا نجد أن طريقة المكونات الرئيسية تمتاز بالدقة، بحيث ،

، وتلخيص المصفوفة االرتباطية في اقل عدد مـن  )9(يستخلص من كل عامل أقصى تباين ممكن 

يل العوامل وهو نظام مغلق يفسر جميع التباين، ويعود الفضل بوضع هذا الشكل من أشكال التحل

  .)10( 1933، عام )H.Hottelling(إلى العالم 

يمكن الحصول على مصـفوفة  ) شكل المكونات الرئيسية(بواسطة استخدام التحليل العاملي  – 4

، والتي تعـد أولـى مخرجـات    Initial Factor Loading Matrixتشبعات العوامل الرئيسية 

ة خلية من خاليا هذه المصفوفة على إنها الحاسب اآللي، والتي تتم قبل التدوير، ويمكن اعتبار أي

 تمثل معامل ارتباط بين المتغير الواحد والمركبات الرئيسية، ويطلق على معامالت االرتباط فـي 
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، وقيمتها تتراوح ما بين االرتباط اإليجابي  Factor Loading) تشبعات العوامل(المصفوفة هذه 

  .1–أو االرتباط السلبي التام   1+التام

، أو أسـلوب التـدوير العمـودي     Optique Rotationستخدام أسلوب التدوير المائـل  با – 5

Varimax Rotation   نحصل على مصفوفة تدوير العوامـل ،Rotated Factor Loading  ،

، )ن xم (حيث تنتظم العوامل بشكل أفقي، والمتغيرات بشكل عمودي، ونحصل على مصـفوفة  

درجة عند تكرار عمليـة   90حاور حادة الشكل والتصل إلى وسمي بالمائل كون الزاوية بين الم

التدوير، سواء الشكل المائل أو العمودي تساعد في الكشف عن تركزات العوامل، وتهدف إلـى  

تبسيط العمليات من اجل تحديد العوامل، والحصول على عوامل ذات داللة ال تتغير عند إجـراء  

  . الشائعينأي تحليل باستخدام األسلوبين اإلحصائيين 

ويتميز أسلوب التدوير المتعامد، بأنه أسلوب رياضي بسيط، وان العالقة بين أي عاملين 

 90(تكون متعمدة، ويمكن تمثيل ذلك على شكل محورين، يلتقيان في نقطة الصفر بزاوية قائمة  

ضل ، وبشكل ثابت ال يتغير عند إجراء الدراسة وتكرارها على عدة متغيرات، ويرجع الف)درجة

  .)11( 1958، عام Kaserفي وضع هذا األسلوب إلى العالم 



 154

  نموذج معامالت االرتباط بين ثمانية متغيرات )13(جدول رقم 

  8  7  6  5  4  3  2  1  المتغيرات

1  1.0                

2  -0.46  1.0              

3  -0.51  0.85  1.0            

4  0.19  0.41  0.09  1.0          

5  0.61  -0.41  0.12  -0.06  1.0        

6  0.22  -0.29  -0.19  -0.57  0.31  1.0      

7  -0.28  0.42  -0.15  -0.84  -0.47  0.09  1.0    

8  -0.44  0.45  -0.47  0.24  -0.34  0.31  0.63  1.0  
  .م2002من نتائج التحليل العاملي للدراسة، : المصدر

  

أما أسلوب التدوير المائل فهو أسلوب تجريبي واكثر كفاءة ودقة، ويعتبر حـال رياضـيا   

، Optique Rotationقادرا على إظهار األهمية الفعلية للعوامل، وسمي بالتدوير المائـل  مناسبا 

  . )12(لكون الزاوية بين العوامل حادة الشكل 

وأخيرا ومن مخرجات الحاسب اآللي يتم الحصول على مصفوفة الـدرجات العامليـة         

، حيث تمثل )كx م( Factor Scores Matrix For The Rotated Factorsللعوامل المدورة 

المنطقـة أو الوحـدات   ) ك(في هذه المصفوفة عدد العوامل، وتكون بشكل أفقـي، وتمثـل   ) م(

المساحية وتكون موضوعة بشكل عمودي، وكل خلية من خاليا هذه المصـفوفة تبـين مقـدار    

يمكـن   ، والتي ترتبط بالعوامل أو األبعاد التـي )لكل قرية(الدرجات العاملية لكل وحدة مساحية 

 عمل خرائط لهذه الدرجات العاملية، وتكون منفصلة لكل عامل على حدة، وذلـك لبيـان الـنمط   
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مخرجـات المرحلـة   ) 14(الخاص بتوزيع العوامل في منطقة الدراسة، ويوضح الجدول رقـم  

  .األخيرة من هذا األسلوب الذي يتمثل في مصفوفة الدرجات العاملية في لهذه القرى

  ذج لمصفوفة الدرجات العامليةنمو )14(جدول رقم 

  5  4  3  2  1 العوامل /أرقام المناطق

  0.45  0.94  0.82-  1.11  1.02 عزموط

  0.51  0.41  0.71  0.32  0.74 ديرالحطب

  0.56  1.84  0.17-  0.31  1.12  سالم

  1.02  0.31-  1.20-  1.03  1.33- بيت دجن

  1.13-  0.26-  0.23-  0.12-  0.38- روجيب
  1.02  1.81  1.02  0.23-  1.29 زواتا

  1.41  0.90  0.59  1.51-  0.79 بيت ايبا

  1.28  0.55-  0.81  1.02-  0.89 بيت وزن

  0.29-  1.23-  1.42-  0.35  1.41- طلوزة
  0.35-  1.01-  0.51  0.41  0.62 الباذان

  .م2002من نتائج التحليل اإلحصائي لمنطقة الدراسة،  :المصدر

  

ر، تأتي مرحلة التمثيل الكـارتوغرافي للـدرجات   بعد الحصول على العمليات السابقة الذك     

، وذلك بيان النمط الخاص بكل عامل من العوامل على حدة،  Factors Scores Mapsالعاملية 

 ، يبين نموذج العمليـات الخاصـة بالتحليـل   )4( رقم وكيفية توزيعه في منطقة الدراسة، وشكل

  .العاملي
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  :نتائج الدراسة 3 – 4

  :       نتائج التحليل العاملي للتركيب الداخلي لقرى منطقة الدراسة 1 – 3 – 4

  ).عزموط، ديرالحطب، سالم، بيت دجن، روجيب، بيت ايبا، بيت وزن، زواتا، طلوزة والباذان( 

، شكل المركبات الرئيسـية  )Factor Analysis(باستخدام التحليل العاملي للتركيب الداخلي    

)Principal Component Analysis ( التدوير المائل ،)Oblique Rotation(  لمصـفوفة ،

، التي تتكون من ثمانية واربعين متغيرا وعشر وحـدات مسـاحية   )Data Matrix(المعلومات 

، فقد أمكن استخالص وتحديد خمسة عوامل او أبعاد )10× 48(إحصائية وحدة مساحية إحصائية 

)Factor Dimensions  (من مجموع التباين الكلـي فـي مصـفوفة    % 54.1ت رئيسية فسر

المتغيرات ويمكن تسميتها بعامل تركيب األسرة، عامل الخصائص العائلية، عامـل الخـدمات،   

  .العامل االقتصادي واالجتماعي  عامل خصائص المسكن

وقد تم تطبيق أسلوب التحليل العاملي في مرحلة سابقة على خمسة وستين متغيرا، حيث 

صحيح، إال انه ظهر تكـرار لـبعض    1الص سبعة عوامل تزيد قيمتها المميزة عن أمكن استخ

، وذلك مـن  )3.0(العوامل، لذلك فقد أمكن اعتماد وتحليل العوامل التي تزيد قيمتها المميزة عن 

اجل تسهيل رسم خرائط للدرجات العاملية لهذه العوامل، إضافة إلى ذلك اختصار عدد المتغيرات 

 Factor(ربعين متغيرا، كذلك أمكن الحصول على مصـفوفة تشـبعات العوامـل    إلى ثمانية وا

Loading Matrix (    التي تبين ارتباط المتغيرات مع العوامل التي أمكن اشـتقاقها كمـا هـو ،

، حيث تم استخالص خمسة عوامل، وقد بلغ مجموع التباين الـذي  )15(موضح في جدول رقم 

  .موع التباين الكليمن مج% 54.1فسرته العوامل الخمسة 

من مجموع التبـاين الكلـي فـي مصـفوفة     % 14.6فقد فسر العامل األول ما نسبته  

بقيمـة  % 10.9، كذلك فسر العامل الثـاني  Eigen Value  (8.69%(المتغيرات وبقيمة مميزة 

 من مجموع التباين الكلـي وبقيمـة  % 10.2، أما العامل الثالث فقد فسر ما نسبته %5.06مميزة 
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من مجموع التبـاين الكلـي وبقيمـة    % 9.5، في حين فسر العامل الرابع %5.1زة مقدارها ممي

من التباين الكلي، وبقيمـة  % 8.9، في حين فسر العامل الخامس واألخير ما مقداره 4.92مميزة 

  .4.07مميزة 

  تركيب التحليل العاملي للبيئة في قرى منطقة الدراسة  )15(جدول رقم 

  القيم المميزة  )بعاداأل(العوامل   الرقم
Eigen Value  

النسبة المفسرة من التباين 

  R2الكلي  

النسبة 

  التراكمية
  %14.6  %14.6  8.69  عامل تركيب األسرة  1
  %25.5  %10.9  5.06  عامل الخصائص العائلية  2
  %35.7  %10.2  5.01  عامل الخدمات  3
العامــل االقتصــادي    4

  واالجتماعي

4.92  9.5%  45.2%  

  %54.1  %8.9  4.07  ائص المسكنعامل خص  5
  .م2002من نتائج التحليل اإلحصائي ، : المصدر

    

السابق، أن العوامل المستخلصة من الدراسة تفسر نسـبا  ) 15(ويالحظ من الجدول رقم       

مختلفة من التباين الكلي، فقد بلغ مجموع التباين الذي فسره تركيب األسـرة والعامـل المتعلـق    

من مجموع التباين الكلي، وبذلك يكون هذان العامالن قد % 25.5ية  مجتمعين بالخصائص العائل

من % 28.6فسرا  نصف التباين الكلي تقريبا ، في حين فسرت األبعاد والعوامل األخرى الباقية 

  %.54.1التباين الكلي المفسر والبالغ 

التي أمكـن اسـتنتاجها،   وتبين من خالل التحليل العاملي  بان العوامل الخمسة المستخلصة     

والتي تفسر التركيب الداخلي لقرى منطقة الدراسة، تختلف عن تلك التي ظهرت فـي دراسـات   

: سابقة لمدن غربية التي استخلصت ثالثة أبعاد أو عوامل فسرت التركيب الـداخلي لهـا وهـي   

التـي توصـل    المرتبة االجتماعية والتحضر والعزلة، كما تختلف نتائج هذه الدراسة عن النتائج
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من مجموع التباين الكلـي  % 75م، حيث تم استنتاج ستة عوامل فسرت 1969إليها موردي عام 

وتتمثل هذه العوامل في البعد االقتصادي، األسـري، العرقـي، النمـو السـكاني، االسـتخدام،      

  .)13(وخصائص المسكن 

ثمانية عوامل بها وهناك اختالف ما بين دراسة جونسون لمدينة ملبورن  التي تم استنتاج 

البعد االقتصادي واالجتماعي، : من مجموع التباين الكلي، وتتمثل هذه العوامل في% 49فسرت 

  ).14(نمط الحياة، حالة األسرة، الحالة العرقية، العزلة، التحضر، الحالة   الوظيفية، الخدمات 

ـ  ل فسـرت  وهناك دراسة لمدينة بيرث وملبورن، حيث أظهرت هذه الدراسة ثالثة عوام

البعد االقتصادي واالجتماعي، البعد   العرقـي،  : التركيب الداخلي للمدينتين، وهذه العوامل هي

، ولعل سبب اختالف هذه الدراسات يرجع إلى التباين أو االخـتالف الثقـافي   )15(البعد األسري 

  .واختالف المجتمع في طرق تنظيم نفسها في المدن

العربية، أما بخصوص المقارنة مـع دراسـات محليـة    هذا بالنسبة للدراسات العالمية و

تناولت التجمعات الحضرية من حيث دراسة التركيب الداخلي مستخدمة التحليل العاملي فلم يكـن  

هنالك سوى دراسة واحدة عن المدينة الفلسطينية، للباحث عبد الناصر يوسف، تناول بها التركيب 

اسة أربعة أبعاد فسرت التركيب الـداخلي لهـذه   الداخلي لمدينة طوباس، حيث أظهرت هذه الدر

عامل تركيـب   من التباين الكلي، وهذه األبعاد والعوامل هي% 48.3المدينة بنسبة تفسير بلغت 

    عامـل خصـائص المسـكن، والعامـل االقتصـادي       األسرة، العامل االقتصادي واالجتمـاعي 

  .)16(المتوسط 

عرفة درجة االرتباط بين العوامل التي ظهرت في ولكي تكون الصورة اكثر وضحا، يجب م     

في ) Factor Correlation Matrix(للعوامل الدراسة، فال بد من عرض لنموذج مصفوفة االرتباط 

، حيث نستنتج من هـذه المصـفوفة أن   )16(قرى منطقة الدراسة كما هو مبين في الجدول رقم 

تركيب األسرة ، وبين العامل الثـاني وهـو    عامل األول وهوهناك ارتباطا عاليا ما بين العامل 
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، مما يدل ذلك على وجود عالقة عالية نسبيا مقارنة مـع  0.38عامل الخصائص العائلية بمقدار 

معامالت االرتباط األخرى بعضها ببعض، وهذا يشير إلى أن للوضع األسرى للسكان أثرا كبيرا 

  . نطقة الدراسةفي تحديد سبب السكن في المنطقة في كل قرية من قرى م

وبعد االنتهاء من مرحلة عرض العوامل وتحديدها وتسميتها، وتحديد نسبة التفسير لكـل عامـل   

على حدة، وتفسير العوامل مجتمعة ال بد من تحليل ودراسة كل عامل على حدة، بشكل منفصـل  

فـي  ومفصل من اجل بيان األنماط المختلفة التي تنتظم بالمنطقة حسب العوامل التـي ظهـرت   

  . منطقة الدراسة
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                  لقرى) Factor Correlation Matrix(نموذج مصفوفة االرتباط للعوامل   )16(جدول رقم 

  منطقة الدراسة

  5  4  3  2  1  )األبعاد(العوامل   الرقم

  0.22  0.35  0.04-  0.38  1.0  تركيب األسرة  1

  0.19  0.14  0.34  1.0  0.38  الخصائص العائلية  2

  0.18  0.25  1.0  0.34  0.04-  ماتالخد  3

االقتصـــــادي   4

  واالجتماعي

0.35  0.14  0.25  1.0  0.36  

  1.0  0.36  0.18  0.19  0.22  خصائص المسكن   5

  .م2002من نتائج التحليل العاملي لمنطقة الدراسة،  : المصدر

 ومن خالل معرفة العالقة االرتباطية بيت المتغيرات والعوامل تأتى بعد ذلك مرحلة بيان

خصائص هذه العوامل ومقدار تفسير كل عامل من هذه العوامل مـن التبـاين الكلـي والقيمـة     

المميزة، ثم عمل تصنيفات للدرجات ألعاملية لكل عامل لبيان االمتداد المكاني لهذه العوامل فـي  

  .وحدات منطقة الدراسة

  :تركيب العوامل 2 -3 – 4 

االقتصادية واالجتماعية الديموغرافيـة للسـكان،   من اجل إظهار االمتداد المكاني للخصائص    

 Factor Score(وخصائص المسكن لهذه الدراسة، فقد تم استخراج مصفوفة الدرجات العامليـة  

Matrix (للعوامل الخمسة السابقة الذكر، وقد قسمت الدرجات العاملية إلى أربع فئات:  

  ).1–اقل من (من سالب واحد  اقل -أ 

  ).صفر – 1-(لى صفر من سالب واحد إ - ب 

  ).واحد –صفر (صفر إلى واحد  من -ج 

  ).1+اكثر من (من واحد  اكثر - د 
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إلى مقدار االرتبـاط بـين العامـل المحـدد     ) Factor Loading(وتشير تشبعات العوامل     

، ويتراوح ما بـين االرتبـاط   )Data Matrix(والمتغيرات التي اشتقت من مصفوفة المعلومات 

، وبذلك تشير درجة التشبع صفر إلى عدم وجود ارتباط بين 1–، والسلبي التام 1+ام اإليجابي الت

  .كل من المتغيرات وذلك العامل

وسو ف يتم في هذه الدراسة مناقشة أهم العوامل التي فسرت التركيب الداخلي لقـرى            

هذه األنماط   وتفسـيرها،  منطقة الدراسة، وتحديدها وتحليلها، وبيان االمتداد المكاني لها وشكل 

  .وبناءا على ذلك تم تحديد أهم العوامل لمنطقة الدراسة حسب مقدار تفسيرها من التباين الكلي

  :عامل تركيب األسرة: أوال  1 - 2 – 3 – 4

تكمن أهمية هذا العامل في توضيح المالمح الديموغرافية للمجتمع ذكورا وإناثـا، وتحديـد         

تي يقع عليها عبء إعالة باقي األفراد، ويتـأثر تركيـب األسـرة بالعوامـل     الفئات المنتجة وال

االقتصادية واالجتماعية السائدة بين أفراد المجتمع، وقد بلغ متوسط عدد أفراد األسرة في منطقة 

فردا لألسرة  مع اختالف ليس ببسيط بين قرى منطقة الدراسة، يمكن مالحظتـه  ) 6.7(الدراسة 

، حيث يشير هذا الجدول إلى عدد أفراد األسرة في كل قريـة مـن   )17( مرق من خالل الجدول

  . قرى منطقة الدراسة من خالل العينية التي تم توقيعها
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  عدد أفراد األسرة لكل قرية من قرى منطقة الدراسة  )17(جدول رقم 

  عدد أفراد األسرة  القرية

  7.8  عزموط

  7.5  ديرالحطب

  7.4  سالم

  7.2  بيت دجن

  6.4  وجيبر

  6.1  بيت ايبا

  6  بيت وزن

  5.5  زواتا

  5.9  طلوزة

  6.9  الباذان

  6.7 معدل عدد أفراد األسرة

  .م2002من نتائج التحليل اإلحصائي ، : المصدر

  

م، نجد 2000م النتائج المقدرة لعام 1997ومن خالل التعداد العام للسكان والمساكن لعام 

ما تم الحصول عليه من العينة، حيث اظهر هـذا التعـداد    ان هذه النتيجة تزيد بفارق بسيط عن

، ويمكن )17(فردا لألسرة ) 6.4( الدراسة هوعلى أن متوسط عدد أفراد األسرة في قرى منطقة 

إرجاع سبب هذه الزيادة إلى كون العينة الداخلة في الدراسة كانت قد اتخذت من نظـم توزيـع   

االكتظاظ السكاني عـددا   القرى ذاتاص وسط تلك المساكن في القرى منطقة الدراسة وبشكل خ

اكبر من المنازل بما يتناسب وحجمها حسب العينة العشـوائية المنتظمـة التـي تـم اختيارهـا      

  .وتوقيعها
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وهذا يؤكد ما أظهرته الدراسة الميدانية لمنطقة الدراسة من أن نساء تلك المنطقة يتميزن       

مما أدى إلى ظهور مجتمع فتي كما هو الحال في المجتمع  ،)الخصوبة(بارتفاع معدالت اإلنجاب 

من السـكان فـي   %) 46.2(الفلسطيني بشكل عام، فكانت نسبة من هم دون سن الخامسة عشرة 

من %) 49.2( سنة فكانت نسبتهم  64 – 15منطقة الدراسة، أما الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

فهم السكان الـذين يزيـد أعمـارهم عـن     %) 4.6(عدد سكان منطقة الدراسة، أما الباقي وهو 

  .عاما64

وإذا ما قورنت هذه النتائج مع النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمسـاكن والـذي تـم          

م لمنطقة الضفة الغربية، نرى آن هذه النتائج قريبة منها حيث كان مـن هـم   1997إجراؤه عام 

 64 – 15ن، أما الذين تتراوح أعمارهم مـابين  من حجم السكا%) 45(دون سن الخامسة عشر 

من حجم السكان، وكانت نسبة الذين تزيد أعمـارهم  %) 51.1(فكانت نسبتهم حسب التعداد العام 

  .)18(من حجم السكان %) 3.8(عاما  64عن 

ونستنتج من ذلك أن نسبة المنتجين في قرى منطقة الدراسة اقل من نسبة المستهلكين، مما       

عبئا على رب األسرة، وهذا يتشابه عما هو موجود في مدن وتجمعات فلسـطينية أخـرى   يشكل 

مـن  %) 51(كمدينة غزة على سبيل المثال التي بلغ بها نسبة من هم دون سن الخامسة عشـرة  

حجم السكان، وهذا يدل على أن نسبة المستهلكين في مدينة غزة على سبيل المثـال اكثـر مـن    

ئا أيضا على رب األسرة وينتج أيضا عنه انخفاض نسبة القوى العاملـة  المنتجين، مما يشكل عب

  .وزيادة معدل اإلعالة

ومقارنة مع ما توصل إليه الباحث عبدالناصر يوسف في دراسته لمدينـة طوبـاس فـان          

النتيجة السابقة تختلف عما توصل إليه الباحث، فحسب هذه الدراسة فكانت نسبة من هم دون سن 

 15من السكان في مدينة طوباس، أما الذين تتراوح أعمارهم ما بـين  %) 41,3(عشرة الخامسة 

فهم السكان %) 5,5(من عدد سكان المدينة، أما الباقي وهو %) 53,2( سنة فكانت نسبتهم  64 –
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عاما، أي بعبارة أخرى كانت نسـبة المنتجـين اكثـر مـن نسـبة      64الذين يزيد أعمارهم عن 

  .)19() المعيل(وهذا ال يشكل عبئا على رب األسرة المستهلكين في طوباس 

على المتغيرات التي ترتبط مع عامل تركيب األسرة بـدرجات   ،)18(يحتوي الجدول رقم       

، ومن خالل درجـات التشـبع نالحـظ    .ر01ن وبمستوى داللة إحصائية  0.40تشبع تزيد عن 

ت نسبة الذكور العاملين، مما يعطـي  بين هذا العامل ومتغيرا 0.78وجود ارتباط عال يزيد عن 

  .مؤشرا بارتفاع الحالة االقتصادية، لكون النسبة الغالبة من العمالة المشتغلة فعال هي من الذكور

ويتضح من الجدول  أيضا مصفوفة تشبعات العوامل والمتغيرات التي ترتبط بهذا العامـل،       

، مثل نسـبة  0.62– 0.41بية تتراوح مابين ويرتبط بهذا العامل متغيرات ذات درجة ارتباط إيجا

أرباب األسر المولودين في مدينة نابلس ونسبة األعمار من هم اقل من خمسة عشـر  عامـا ،   

  .سنة، ونسبة أرباب األسر المتزوجين64ونسبة األعمار اكثر من 

منطقة  يحتل عامل تركيب األسرة المرتبة األولي بين العوامل التي ظهرت من تحليل بيانات    

من مجمل التباين الكلي في مصـفوفة المتغيـرات وبقيمـة    % 14.6الدراسة، وقد فسر ما نسبته 

، بينما فسر هذا العامل في دراسة يوسف لمدينـة طوبـاس مـا نسـبته     %8.69مميزة مقدارها 

لشرق ) أبو سنينة(، بينما فسر عامل الوضع األسري في دراسة )20(من التباين الكلي % 22.7

لجنـوب  ) علي(، وفسر هذا العامل في دراسة )21(من مجمل التباين الكلي % 7,2مان مدينة ع

، وفسر في دراسة أبو صبحة لمدينـة عمـان   )22(من مجمل التباين الكلي % 5,8مدينة عمان 

  ).23(من مجموع التباين الكلي % 5,5

اهر االختالف لهـذا  الدرجات العاملية لالمتداد المكاني لمظ) 6(ويتضح من الخريطة رقم        

العامل في منطقة الدراسة، وبالتالي قسمت الدرجات ألعاملية لهذا البعد إلى أربعة فئات متدرجة، 

اثنتان منها موجبة واثنتان منها سالبة، وقد أمكن تمييز األنماط التالية لتوزيع هذا العامل وامتداده 

  :المكاني لقرى منطقة الدراسة
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  : جابي مرتفعنمط يتميز بمستوى إي – 1 

حيث ظهر في وحدات مساحية محددة حيث تمثل كل وحدة مساحية بقرية، وقد ارتبطـت        

، عزموط، وزواتا، سالم(قرى هذه المناطق بأعلى الدرجات ألعاملية الموجبة، ويقع هذا النمط في 

ينـة  ، وتتصف هذه القرى بتركيب اسري يسيطر عليه نسبة الذكور المولودين فـي مد )بيت ايبا

نابلس، ونسبة الذكور العاملين، ويظهر هذا النمط على شكل نويات متباعدة لألسـر فـي قـرى    

  .1روجيب وطلوزة ، وتبلغ قيم الدرجات ألعاملية لهذا النمط اكثر من 

  :نمط يتميز بمستوى متوسط – 2

  أظهرت خريطة الدرجات ألعاملية لهذا النمط انه يوجد فـي الوحـدات المسـاحية والقـرى        

 – صفر(بين حيث تراوحت الدرجات ألعاملية ) روجيب، بيت وزن، الباذان، دير الحطب: التالية

، ويتميز سكان هذه الوحدات بارتفاع نسبة األفـراد  )صفر – 1-(ومن سالب واحد ألي صفر ) 1

طقة المنتجين، حيث انهم القوة العاملة، ويرتبط مع هذا النمط المتغيرات مع نسبة الساكنين في المن

  .ألسباب تتعلق بالقرب من الخدمات 

  :نمط يتميز بمستوى دون المتوسط – 3

حيث يرتبط بتشبعات سالبة للمتغيرات وقد غطى أجزاء من قرى منطقة الدراسة وتمثلت فـي    

ومعظم أرباب هذه األسـر مـن     1-حيث زادت تشبعات العوامل عن )بيت دجن وطلوزة(قرى 

ص، وتعاني هذه القرية من نقص في الخدمات األساسية المتمثلة في الذكور العاملين بالقطاع الخا

  .الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والمرافق العامة

أما بالنسبة ألوجه االختالف بين هذه األنماط فقد ظهر النمط األول على شكل نويات متباعدة أي  

نويات متعددة، بينما اتخذ النمط الثاني  أن المدينة ال تعتمد في تطورها نواة رئيسية واحدة، وانما
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والثالث الشكل الحلقي أو الدائري، أي أن المدينة تتوسع من المركز نحو األطراف علـى شـكل   

  .نويات دائرية

وقد أظهرت الدراسة التي قام بها موردي لمدينة تورنتو، ان هذا العامـل قـد اتخـذ الشـكل        

، وهذا ممـا  )24(دائري نتيجة لتطور طرق المواصالت الدائري، ومع مرور الزمن تأثر الشكل ال

، )القريب من الـدائري او الحلقـي  (يؤكد أن هناك توافقا بين النمط الذي ظهر في هذه الدراسة 

وبين دراسات سابقة وبخاصة المدن األمريكية، والتي أظهرت أن هذا البعد ينتظم علـى شـكل   

المكاني لهذا النمط قد انتظم في مدينة شـيكاغو   دائري او حلقي، وتجدر اإلشارة إلى أن التوزيع

  .)25(ولوس أنجلوس على شكل حلقي 

أن ملكية األرض تجبـر  : ولعل أسباب تجمع السكان عشائريا يعود إلى أسباب عدة منها

هؤالء السكان على اإلقامة بتلك األراضي بسبب الميراث، إضافة إلى رغبة السكان باالسـتئناس  

اربهم، هذا باإلضافة إلى أسباب أخرى أساسية تتمثل باالحتالل اإلسـرائيلي  بالسكن بالقرب من أق

والسياسة التي كان ينتهجها هذا االحتالل البغيض على التوسع العمراني وبشكل خاص التوسـع  

ومن الجدير بالذكر انه إضافة إلى ما سبق فهناك بعض المهـاجرين مـن قـرى    . األفقي للبناء

أطراف المدينة بشكل خاص ال تربطهم أية صالت قرابـة فيمـا     ومناطق أخرى يتوزعون على

  .بينهم، وذلك الختالف أماكن قدومهم التي هاجروا منها إلى المدينة
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  المتغيرات والتشبعات لعامل تركيب األسرة )18(جدول رقم 

  تشبعات العامل اسم المتغير  الرقم

  0.78  نسبة الذكور العاملين  1

  0.48  نسبة أرباب األسر المولودين في مدينة نابلس    2

  0.47  سنة 15نسبة األعمار اقل من   3

  0.47  نسبة أرباب األسر المتزوجين  4

  0.42  سنة  64نسبة األعمار اكثر من   5

  0.78-  نسبة ارباب االسر ذوي المستوى التعليمي االساسي  6
  0.78-  نسبة اإلناث العامالت  7
  0.53-  أرباب األسر المشتغلين بالقطاع الخاص  نسبة  8

  .م2002من نتائج التحليل العاملي ، : المصدر 

  

 المكاني لعامل تركيب األسرة االمتداد )6(خريطة رقم 

 .م2002عمل الباحث، نتائج التحليل العاملي، : المصدر
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  :عامل الخصائص العائلية: ثانيا  2 – 2 – 3 – 4

لسطيني، تتميـز  إن قرى منطقة الدراسة هي تجمعات ريفية وهي جزء ال يتجزأ من الريف الف   

بصالت وروابط أسرية مبنية على صلة القرابة والنسب والمصاهرة، إضافة إلى الـدين واللغـة   

والثقافة، ولما كانت هذه هي انعكاسا لكيفية تنظيم المجتمع لنفسه، ولما كان المجتمع فـي قـرى   

ة ضمن هـذه  منطقة الدراسة يعود إلى عدد من الحاموالت والعشائر تمثل كال منها وحدة مساحي

الدراسة أو قرية وفق مفهوم التجمعات السكانية، إذ عمل ذلك على  تنظيم السكان داخل كل قرية 

من قرى منطقة الدراسة بحيث يحتل أفراد الحمولة أو العشيرة الواحدة حيا معينا محددا داخل كل 

عزمـوط،  القرية، مثل حمولة عالونة وصوالحة وحوامدة فـي  ) حارات(من أحياء ) حي(حارة 

حسين وعمران في دير الحطب، اشتية وشحادة ومسلم في سالم، حنيني وأبو جيش في بيت دجن، 

دويكات وحلبي في روجيب، إسماعيل والخطيب في بيت ايبا، زواتية في زواتا، ابو عيشة فـي  

  .)26(بيت وزن، صالحات وفارس وحشايكة في طلوزة والباذان 

دانية  نالحظ أن هناك بعض القرى تتكون معظم أسـرها  ومن ما سبق ومن خالل الدراسة المي 

من حمولة واحدة، أو حمولتين أو ثالثة على األكثر وهذه سمة واضحة في تنظيم السكان داخـل  

المدينة، كذلك نالحظ أن لعامل سنة السكن في المنطقة أثرا في تركز هؤالء على أطراف القرى، 

  .)27(واتا وبيت وزن كما هو حاصل في قرة روجيب، وبيت ايبا و ز

أن ملكيـة األرض تجبـر   : ولعل أسباب تجمع السكان عشائريا يعود إلى أسباب عدة منها       

هؤالء السكان على اإلقامة بتلك األراضي بسبب الميراث، إضافة إلى رغبة السكان باالسـتئناس  

االحتالل اإلسـرائيلي  بالسكن بالقرب من أقاربهم، هذا باإلضافة إلى أسباب أخرى أساسية تتمثل ب

والسياسة التي كان ينتهجها هذا االحتالل البغيض على التوسع العمراني وبشكل خاص التوسـع  

لقد جاء هذا العامل في المرتبة الثانية بعد عامل تركيب األسرة حيث فسر ما نسبته . األفقي للبناء

  ).5.06(من التباين الكلي، وبقيمة مميزة %) 10.9(
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المتغيرات التي ترتبط مع هذا العامل بدرجات ارتباط تزيـد عـن   ) 19(ل رقم ويتضمن الجدو  

تقسيما للدرجات العاملية لهذا العامـل،  ومـن دراسـة    ) 7(، كذلك تتضمن الخريطة رقم 0ر40

بين هـذا العامـل والمتغيـرات نسـبة      0.63تشبعات العوامل يتبين أن هناك ارتباطا يزيد عن 

لقرب من األقارب ، ونسبة المساكن المبنية من الحجر األصفر القديم الساكنين في المنطقة بسبب ا

والتـي بحسـب   ) المضافة( في جزء منها، وعامل االرتباط العائلي المتمثل بوجود ديوان العائلة

العادات والتقاليد المتبعة فإنها بمثابة الرابط العائلي االجتماعي األكبر، بين أفراد الحمولة الواحدة 

ومن خالل عوامل االرتباط يشير إلى وجود مناطق تتميز بنمط اقتصادي متميـز  . لوالقرية كك

ويتفق مع العامل األول من حيث مصفوفة تشبعات العوامل التي وجد من خاللها ال يمكن الفصل 

  .بين العامل األول والثاني

ـ  0.43باإلضافة إلى ذلك توجد درجات تشبع متوسطة تبلغ قيمتها  بة ترتبط بمتغيرات نس

أما المتغيرات المرتبطة ارتباطا سالبا مع هـذا  . أرباب األسر المولودين في قرى منطقة الدراسة

، وهي نسبة الساكنين في المنطقة بسبب وجود الخدمات، 0.41-إلى  0.62–العامل تتراوح بين 

قـة  نسبة الساكنين في المنطقة للقرب من مكان العمل، ونسبة أرباب األسر المولودين خارج منط

  .الدراسة

  :وقد قسمت الدرجات العاملية لهذا العامل إلى درجتان عامتان لنمطان وهما

  :النمط العائلي المرتفع الختيار منطقة السكن – 1

عزموط، ، ديرالحطب، سـالم، بيـت   : (الوحدات المساحية التالية(وقد ظهر في القرى       

بأن سبب السكن في المنطقة للقرب مـن  ، حيث يتميز سكان هذه المناطق )دجن، طلوزة، الباذان

والعـادات والتقاليـد   ) المضـافة (األقارب ولوجود الرابط األسري والعائلي وما يعرف بالديوان 

وتبلغ قيمة الدرجات ألعامليـة لهـذا   . األخرى، باإلضافة إلى الميراث لألرض التي تم البناء بها

ذا العامل وبين العامـل األول حيـث   وهناك اختالف بين ه. 1ومن صفر إلى  1النمط اكثر من 
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قد ) بيت ايبا، زواتا، بيت وزن، روجيب(المتبقية وهي قرى ) الوحدات المساحية(تبين أن القرى 

دخلت في الدرجات العاملية الموجبة لعامل تركيب األسرة، ويتعلق ذلك بـالقرب النسـبي لهـذه    

ها أدى إلى أن تجمـع هـذه القـرى    القرى من مدينة نابلس، وامكانية توفر الخدمات المختلفة ب

  .األربعة بين العاملين األول والثاني

  : النمط العائلي المتوسط الختيار منطقة السكن – 2

وظهر بشكل ) بيت ايبا، بيت وزن، زواتا، روجيب(وقد ظهر هذا النمط بشكل واضح في قرى  

  ).ديرالحطب، عزموط، سالم(نويات في قرى 

واقل من سالب  1بدرجات تشبع سالبة تراوحت بين صفر إلى سالب  وقد ارتبط هذا العامل     

، ويتميز هذا النمط بان اختيار منطقة السكن كان مرتبط بعوامل عائلية ممثلـة بـالقرب مـن    1

األقارب حيث ظهر في هذا النمط على شكل نويات متباعدة، وهذا دليل على عدم نفي هذا العامل 

اإلضافة إلى العوامل األساسية التي حددت هذا النمط وهـي   حتى ضمن العائلي المنخفض هذا  ب

تتعلق بنسبة أرباب األسر المولودين خارج قرى منطقة الدراسة، وسبب السكن في المنطقة بسبب  

رخص األرض والقرب من الخدمات التعليمية والصحية و باإلضافة إلى القرب من مكان العمل 

  .على التوالي) 0.52-، 0.51-، 0.45- 0.41-(ل هي ؛ حيث كانت درجات التشبع لهذا العوام

وقد ظهر اختالف بين هذا النمط والنمط الذي ظهر في العامل األول من حيث مصفوفة تشبعات 

العوامل وخريطة الدرجات العاملية، ويكمن هذا االختالف في ظهور وحدات مساحية في العامل 

الف في المتغيرات التي ظهرت في مصـفوفة  األول لم تظهر في العامل الثاني، كذلك هناك اخت

  .تشبعات العوامل في كل من العاملين األول والثاني
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  المتغيرات والتشبعات لعامل الخصائص العائلية )19(جدول 

  تشبعات العامل  المتغير  الرقم

  0.64  نسبة الساكنين بسبب القرب من األقارب   1

  0.65  ر القديمنسبة المساكن المبني جزءا منه بالحجر األصف  2

  0.41-  نسبة أرباب األسر المولودين خارج قرى منطقة الدراسة   3

  0.45-  نسبة الساكنين بسبب رخص األرض  4

  0.51-  نسبة الساكنين بالقرب من الخدمات التعليمية والصحية   5

  0.62-  نسبة الساكنين بسبب القرب من مكان العمل  6

  .م2002 من نتائج التحليل اإلحصائي ،: المصدر
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  الدرجات العاملية لعامل الخصائص العائلية )7(خريطة رقم 

  .م2002عمل الباحث، نتائج التحليل العاملي، : المصدر
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  :عامل الخدمات: ثالثا 3 – 2 – 3 – 4

جاء هذا العامل في المرتبة الثالثة من حيث نسبة تفسيره من التبـاين الكلـي لمعطيـات    

، وقد ارتبط هذا العامل بدرجات ارتبـاط  5.01وبقيمة مميزة % 10.2ا نسبته الدراسة، إذ فسر م

، وارتبط أيضا مع العامل 0.34الخصائص العائلية بدرجة ارتباط (عالية بينه وبين العامل الثاني 

، وارتبط أيضـا مـع العامـل    0.25الرابع وهو العامل االقتصادي واالجتماعي بدرجة ارتباط 

ويدل ذلك على وجود عالقة قوية بين هذا العامـل وغيـره مـن    . 0.18 الخامس بدرجة ارتباط

العوامل، لكون انه ال يوجد هناك عامال واحدا من العوامل التي حددت التركيب الداخلي لمنطقـة  

الدراسة قادر على تفسير التركيب الداخلي لقرى منطقة الدراسة، بل هناك مجموعة من العوامل 

  .د وتفسر مجتمعة التركيب الداخلي للتجمعات السكانيالمترابطة والمتشابكة تحد

فعامل الخدمات من العوامل الهامة التي تساعد في تفسير األنماط المختلفة من التركيب الـداخلي  

ونظم توزيع المساكن واألسر داخل منطقة الدراسة، لكونه العامـل األهـم مـن وجهـة نظـر      

في اختيار موقع المسكن مـن وجهـة نظـر     المخططين ألنماط استخدام األرض وعامال حاسما

الساكنين في كثير من المناطق التي استخدم بها التحليل العاملي، لبيان اوجه االختالف والتشـابه  

  .في أنماط السكن وتوزيعه، واختيار موقعه بالدرجة األولى

رة وقد ارتبط هذا العامل ارتباطا سالبا وضعيفا مع العامل األول وهو عامل تركيب األس

، وهذا دليل واضح أن هذا العامل الذي اثر وبشك خاص فـي  0.04–حيث بلغت درجة االرتباط 

اختيار موقع السكن للقرب من الخدمات قد نفى جزءا من العامل األول وهو الذي فسـر نسـبة   

  .كبيرة من التباين الكلي لنتائج عملية التحليل لقرى منطقة الدراسة

لمتغيرات التي ترتبط مع عامل الخدمات بـدرجات تشـبع   ، على ا)20(يحتوي الجدول رقم 

، ومن خالل درجات التشبع نالحظ .ر01ن وبمستوى داللة إحصائية  0.40إيجابية تزيد عن 

بين هذا العامل ومتغيرات نسبة الساكنين فـي المنطقـة    0.59وجود ارتباط عال يزيد عن 
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م حيـث بلغـت   1990الي بعد عـام  للقرب من الخدمات، ونسبة الذين انتقلوا إلى سكنهم الح

، ونسبة المساكن التي تتخلص من المياه العادمة عـن طريـق شـبكة    0.51درجة االرتباط 

مع نسـبة تـوفر    0.42، وكذلك بدرجة ارتباط بنسبة 0.49الصرف الصحي بدرجة ارتباط 

  .الخدمات الصحية الخدمات الصحية

 0.47–الى 0.41–ع سالبة تتراوح بين ويتضح من الجدول كذلك ارتبط هذا العامل بدرجات تشب

مع متغيرات أخرى، حيث ارتبط درجة ارتباط سالبة مع نسبة المنازل التي تتخلص مـن الميـاه   

، ونسبة التخلص من النفايـات الصـلبة عـن    0.41–العادمة عن طريق حفرة امتصاص بنسبة 

، 0.46–ة ارتبـاط  ، وعامل توفر الخدمات الصحية بدرج0.43–طريق الحاويات بدرجة ارتباط 

ويتضـح مـن    0.47–وعامل المنازل التي تتزود بالمياه عن طريق آبار الجمع بدرجة تشبع   

مصفوفة تشبعات العوامل والمتغيرات التي ترتبط بهذا العامل، وقـد قسـمت   ) 20(الجدول رقم 

  :الدرجات العاملية لهذا العامل إلى درجتين اثنتان منها موجبة واثنتان سالبة

  :مط يتميز بمستوى مرتفع من الخدماتن – 1

عزموط، دير الحطب، سالم، بيت دجن ، روجيـب،  (وقد ظهر بشكل يشبه النويات في منطقة   

وذلك لوجود اسر ومساكن تتمتع بميزات خاصة تختلف عن المسكن واألسر التي ) طلوزة الباذان

العاملية للقرى هذه بسـبب   تقع حولها، وليس باإلمكان إظهار هذه النويات على خرائط الدرجات

ويتميـز  ). بيت وزن وبيت ايبا وزواتا (صغر تمثيلها، بينما ظهر بشكل نطاقات أوسع في قرى 

سكان هذه المناطق بتوفر خدمات أساسية تختلف عن تلك الموجود في القرى األولى، وذلك يتمثل 

لبة عـن طريـق   بوجود شبكة الصرف الصحي للقرى الثالث وطرق التخلص من النفايات الص

، 1+الحاويات والقرب من الخدمات الصحية، وتراوحت الدرجات العاملية لهذا النمط بأكثر مـن  

  .1+ومن صفر إلى 
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  : نمط يتميز بمستوى منخفض من الخدمات – 2

، وذلـك  )بيت وزن وبيت ايبـا وزواتـا  (وقد ظهر هذا العامل أيضا على شكل نويات في قرى 

وسط القرى أو ما يعرف باسم البلدة القديمـة تنقصـها بعـض    لوجود منازل واسر خاصة في 

الخدمات بسبب االكتظاظ السكاني والضغط على الخدمات األخرى ، وأيضا وجود بعض المنازل 

الجديدة التي تقع في أطراف هذه القرى وبسبب تدني الوضع االقتصادي لبعض أصحاب المساكن 

المتوفرة لهذه المساكن، في ظل غيـاب تخطـيط   أدى بهم إلى عدم القدرة على ايصال الخدمات 

بينما ظهـر هـذا   . حكومي أو حتى محلي لتخطيط وتنظيم عملية البناء ومن ثم ايصال الخدمات

عزموط، ديرالحطب، سالم، بيـت دجـن، روجيـب،    (العامل على شكل نطاقات أوسع في قرى 

  .إلى صفر 1ومن  1ن وقد تراوحت الدرجات العاملية لهذا النمط اكثر م) طلوزة والباذان

وقد يكون العامل الحاسم الذي حدد درجات التشبع للنمطان السابقان هو القرب من مدينة 

نابلس ومدى توفير المدينة للخدمات للقرى في الجزء الذي يقع بأجزاء كبيرة منه داخل مخططها 

األولـى والتـي    الهيكلي، هذا األمر الذي أدى إلى أن تتمتع القرى والتي سميت بقرى المجموعة

بنوعية افضل من الخدمات عن القـرى فـي المجموعـات    ) بيت ايبا، زواتا وبيت وزن(تضم 

  .األخرى، وهذا ماتم طرحه من أسئلة وقضايا حاولت الدراسة اإلجابة عليها

الدرجات العاملية لالمتداد المكاني لمظاهر االختالف لهذا العامل ) 8(ويتضح من الخريطة رقم   

  .الدراسةفي منطقة 
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  المتغيرات والتشبعات لعامل الخدمات )20( رقم  جدول

درجة   المتغير  الرقم

  التشبع
  0.59  )كهرباء ومياه(نسبة الساكنين بسبب القرب من الخدمات الرئيسة   1

  0.51  م1990نسبة الساكنين بالمنطقة بعد عام   2

صرف نسبة المساكن التي تتخلص من المياه العادمة عن طريق شبكة   3

  عامة 

0.49  

  0.42  )عيادات والقرب من المستشفيات(نسبة توفر الخدمات الصحية   4

نسبة المنازل التي تتخلص من المياه العادمـة عـن طريـق حفـرة       5

  امتصاصية

-0.41  

  0.43-  نسبة المنازل التي تتخلص من النفايات الصلبة عن طريق الحاويات   6
  0.46-  العيادات حكومية وعن المستشفيات نسبة المساكن التي تبتعد نسبيا عن  7
  0.47-  نسبة المنازل التي تتزود بالمياه عن طريق آبار الجمع  8
  .م2002من نتائج التحليل العاملي، لقرى منطقة الدراسة ، : المصدر
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  الدرجات العاملية لعامل الخدمات )8(خريطة رقم 

  .م2002عمل الباحث، نتائج التحليل العاملي، : المصدر



 179

  :العامل االقتصادي واالجتماعي: رابعا 4 – 2 – 3 – 4

تشمل منطقة الدراسة قرى متعددة ذات مساحات متباينة، تختلف مـن حيـث مـادة البنـاء         

المستخدمة في المسكن ومساحة المساكن ونوعية الخدمات داخل المسكن بين أجزاء القرى فيمـا  

المستوى االقتصادي واالجتماعي لسكان هذه القرى، بينها وبين القرى ككل أيضا، وهذا يعكس لنا 

حيث تظهر المساكن المبنية من الحجر األبيض في أطراف القـرى، هـذه المسـاكن المحاطـة     

بالحدائق المنزلية، وتمتلك سيارة وكراجا خاصا، وكذلك فان قرى منطقة الدراسة يتوفر بها آبار 

على هذه اآلبار للتزود بالمياه كما هو حاصل  لجمع المياه، من هذه القرى ما يعتمد بشكل أساسي

في قرية بيت دجن واجزاء كبيرة من قرية سالم، وذلك للنقص الحاد في المياه الذي تعاني منـه  

وتعتبر مساحة المنازل وعـدد  . هذه القرى مثلها مثل بقية التجمعات السكانية  الفلسطينية األخرى

  .ات االرتباط لهذا العاملالطوابق من العوامل الهامة التي حددت درج

المتغيرات التي ترتبط مع هـذا العامـل بـدرجات ارتبـاط تزيـد              ) 21(يتضمن الجدول رقم  

بين هـذا   0.65، فأظهرت مصفوفة تشبعات العوامل أن هناك ارتباطا عاليا يزيد عن 0.40عن 

لتي تمتلك سيارات خاصة نسبة السكان المتعلمين ، نسبة أرباب األسر ا: العامل والمتغيرات مثل

دينار، فتشبع هـذا العامـل بهـذه     300للذهاب إلى العمل، نسبة ذوي الدخل الشهري اكثر من 

تتميز بـنمط اقتصـادي   ) قرى(الدرجات المرتفعة من االرتباط يشير إلى وجود وحدات مساحية 

مسـتوى  يتميـزون ب ) القرى(واجتماعي متميز، وهذا ينعكس على أن بعض سكان هذه المناطق 

اقتصادي واجتماعي مرتفع نسبيا مما يشير إلى تدني مستويات الفقر وارتفاع الدخل نوعا ما لدى 

هؤالء السكان ، وغالبية أرباب األسر في هذه المناطق يمتلكون أعماال خاصة بهم، وجزءا آخـر  

ية منهم حاصل على وظيفة حكومية أو خاصة تضاف إلى أعماله الخاصة، سواء من يمتلك الماش

ويقوم بتربية الحيوانات أو الزراعة البعلية وتربية الدواجن الالحم والبياض ، أو أعمال تجاريـة  

  .أخرى
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، التي ترتبط بالمتغيرات 0.64 – 0.40كذلك توجد درجات تشبع متوسطة تتراوح مابين    

رباب األسر نسبة أرباب األسر العاملين بالوظائف الحكومية، نسبة مالكي المسكن، نسبة أ: التالية

المشتغلين بالقطاع الخاص، نسبة الساكنين في المنطقة ألسباب القرب من األقارب، نسبة األعمار 

، وعدد العـاملين الـذكر فـي    1990سنة، وسنة االنتقال إلى المسكن بعد عام  14 – 5اقل من 

ف ثابـت،  األسرة ونسبة المنازل التي تتوفر بها صحون القطة، ونسبة المساكن التي تمتلك هـات 

   .اقتصادية واجتماعية لسكان هذه المناطق فتشبع العامل بهذه الدرجات يمكن اعتبارها مؤشرات

يحتل العامل االقتصادي واالجتماعي المرتبة الرابعة بين العوامل التي فسرت التركيـب      

من  %9.5الداخلي لقرى منطقة الدراسة والتي ظهرت بالتحليل، حيث فسر هذا العامل ما نسبته 

، في حين فسر هذا العامل في %4.92مقدارها) Eigen Value(مجمل التباين الكلي وبقيمة مميزة 

نفس النسبة من التباين الكلي، ولكن بدرجة وقيمة مميزة ) م2001(دراسة يوسف لمدينة طوباس 

، )28(ة ولكنه احتل المرتبة الثانية في نسبة تفسيره من التباين الكلي لمنطقة الدراس% 4.09بلغت 

من مجمل التبـاين الكلـي   % 21,1فسر هذا العامل ) 1969(وفي دراسة موردي لمدينة تورنتو 

من مجمل التباين الكلـي  % 18,8، فقد فسر هذا العامل )1986(، وفي دراسة لجنوب عمان )29(

، فـي حـين   )31(من مجمل التباين الكلي % 16,8، وفي دراسة لشرق مدينة عمان ما نسبته )30(

مـن التبـاين   % 19,5لمدينة عمان ما نسبته ) 1988أبو صبحة، (هذا العامل  في دراسة فسر 

  .)32(الكلي 

، وكذلك ظهر ارتبـاط  %35وظهر ارتباط بين هذا العامل وعامل تركيب األسرة بمقدار    

، وذلك لما للوضع االقتصـادي  %36قوي جدا بين هذا العامل وعامل خصائص المسكن بمقدار 

  .ن اثر على مادة البناء المستخدمة والخدمات المتوفرة داخل المنزلواالجتماعي م

، للعامل االقتصـادي  )9خريطة رقم ) (Factor Score Map(تظهر خريطة الدرجات ألعاملية     

واالجتماعي لقرى منطقة الدراسة االمتداد المكاني لهذا العامل في هـذه القـرى، وقـد قسـمت     

جات، اثنتان منها موجبة واثنتان منها سالبة، حيث أظهـرت هـذه   الدرجات العاملية إلى أربع در
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الخريطة الدرجات العاملية للعامل االقتصادي واالجتماعي في قرى منطقـة الدراسـة األنمـاط    

  :التالية

  :النمط االقتصادي واالجتماعي المرتفع – 1       

بطت به، تختلف عـن تلـك   ويطلق على هذا النمط االقتصادي المتميز، لما له من عوامل ارت   

العوامل التي ارتبطت بمتغيرات أخرى، وقد ظهر هذا النمط بشكل يشبه النويـات فـي منطقـة    

وذلك  لوجود اسر لها هذه الميزات وليس باإلمكان إظهار هذه النويـات  ) عزموط وديرالحطب(

في قـرى  على خرائط الدرجات ألعاملية للقرى بسبب صغر تمثيلها، وظهر بشكل نطاقات أوسع 

ويتميز سكان هذه القرى بارتفاع نسـبة السـكان   ). زواتا، بيت ايبا، بيت وزن، روجيب وسالم(

دينار، ويمتلك كثير مـن   300الحاصلين على الثانوية العامة فاعلى، ومعدل دخل شهري يفوق 

أصحابها السيارة الخاصة، وهم يعملون في المؤسسات الخاصة والوظائف الحكومية ذات الـدخل  

محدود إضافة إلى أن جزءا منهم يعمل عمال إضافيا يتمثل بالزراعة البعلية وتربيـة الماشـية   ال

ويمتلك جزءا منهم مزارع الدواجن الالحم والبياض نطاق ضيق، ذلك للمساعدة في رفع الـدخل  

، فقد لوحظ أن المناطق التي تتميز 1وتبلغ قيمة الدرجات ألعاملية لهذا النمط اكثر من . حسب ما

كثافة سكانية منخفضة تمتاز بوضع اقتصادي واجتماعي مرتفع حسب ما أوضحته نتائج درجات ب

التحليل العاملي لقرى منطقة الدراسة ، حيث نالحظ أن الوحدات المساحية اإلحصائية التي تتكون 

، )6.6( حيث تقل الكثافة السكانية بها عن ) زواتا، بيت ايبا، بيت وزن، روجيب، سالم(من قرى 

والتي أمكـن مـن   . ، وتم ذلك من خالل قسمة مساحة القرية على عدد سكانها)22(نظر جدول ا

  .خاللها اشتقاق سعة اإلشغال للمساكن في القرى المختلفة من منطقة الدراسة

  :النمط االقتصادي واالجتماعي المتوسط – 2
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ات ألعامليـة  ، ويتراوح قيم الـدرج )عزموط وديرالحطب(وقد ظهر بشكل قطاعات في قرى     

، ويتميز سكان هذه المناطق بأنهم يعملون بالقطاع الخـاص ضـمن   1لهذا النمط من صفر إلى 

  .العمل الزراعي، ويتميزون بأنهم من مالكي األرض بسند تسجيل طابو 

ولوحظ أن المناطق التي تتميز بكثافة سكانية مرتفعة تمتاز بوضع اقتصادي واجتماعي متوسط،  

              ة الميدانيــة أن الوحــدات اإلحصــائية التــي تتمثــل فــي قــرىحيــث أظهــرت الدراســ

نسمة للدونم على التوالي، ) 7.7، 5.4(، حيث بلغت الكثافة السكانية عن  )عزموط وديرالحطب(

  .تتميز بنمط اقتصادي واجتماعي متوسط

  : نمط اقتصادي واجتماعي منخفض – 3

طلوزة، الباذان، بيت )  (القرى(الوحدات المساحية ظهر النمط في منطقة الدراسة من خالل     

التي تتصف باالكتظاظ السكاني، حيث أن المخططات الهيكلية التي حددت الحيز الحضري ) دجن

لهذه القرى، ال تالئم مع النمو السكاني والعمراني لها، هذا األمر الذي أدى بدوره إلـى ارتفـاع   

الحضري، فقد بلغت الكثافة السكانية لهذه القرى ضـمن   الكثافة السكانية لهذه القرى داخل حيزها

وكانـت تشـبعات العامـل    . شخص لكل دونم على التوالي) 8.1، 8.6، 9.5(حيزها الحضري 

وتمثلـت  . 1–، واقل من 1–االقتصادي واالجتماعي ضمن هذا النمط تتراوح ما بين صفر الى 

، ونسبة اإلناث العامالت، ونسبة )كم 3(ن بنسبة المنازل التي تبعد عن الخدمات التعليمية اكثر م

  .أفراد األسرة اقل من خمس سنوات
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  المتغيرات والتشبعات للعامل االقتصادي واالجتماعي )21(جدول 

  تشبعات العامل  اسم المتغيــر  الرقم
  0.78  نسبة السكان الحاصلين على ثانوية عامة فاعلى  1

  0.69  نسبة األسر المالكة لسيارة خاصة   2

  0.65  دينار فاكثر 300نسبة ذوي الدخل الشهري   3

  0.63  نسبة أرباب األسر العاملين بالوظائف الحكومية  4

  0.61  نسبة مالكي المسكن   5

  0.58  نسبة أرباب األسر العاملين بالقطاع الخاص  6

نسبة الساكنين في المنطقة ألسـباب القـرب مـن      7

  األقارب

0.49  

  0.46  ةسن14 – 5نسبة األعمار  من   8

  0.44  م 1990نسبة السكن الساكنين في منازلهم بعد عام   9

  0.43  نسبة الذكور العاملين باألسرة  10

  0.41  نسبة البيوت التي يوجد بها صحن القط  11

  0.41  نسبة المساكن التي يتوفر بها هاتف ثابت  12

كم عن الخدمات 3نسبة المساكن التي تبعد اكثر من   13

  التعليمية

-0.75  

  0.51-  نسبة اإلناث العامالت  14
  0.42-  نسبة أفراد األسرة اقل من خمس سنوات  15

  .م2002نتائج التحليل العاملي لمنطقة الدراسة، : المصدر
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  الكثافة السكانية للحيز الحضري لقرى منطقة الدراسة )22(جدول 

 الكثافة السكانية داخل الحيز الحضري القرية  الرقم

  دونم/ شخص 
  5.4  طعزمو  1

  7.7  ديرالحطب  2

  6.6  سالم  3

  8.1  بيت دجن  4

  6.5  روجيب  5

  4.9  بيت ايبا  6

  4.6  بيت وزن  7

  4.5  زواتا  8

  9.5  طلوزة  9

  8.6  الباذان  10

  6.5  المعدل العام لقرى منطقة الدراسة

  .م 2002من نتائج التحليل اإلحصائي ، : المصدر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.  
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  ألعاملية للعامل االقتصادي واالجتماعي الدرجات )9(خريطة رقم 

 .م2002عمل الباحث، نتائج التحليل العاملي، : المصدر
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  :عامل خصائص المسكن: خامسا 5 – 2 – 3 – 4

تعتبر خصائص المسكن من العوامل الهامة في تحديد األنماط المختلفة لألسر والتركيـب       

الداخلي في كافة أشكاله للتجمعات الحضرية، إذ أن خصائص المسكن في مظهره ومحتواه نعكس 

صادي بشكل خاص واالجتماعي بشكل عام، لما لهذا العامل من مسببات تحدد مـادة  الوضع االقت

. البناء ونوعية الخدمات المتوفرة في المنزل، ومساحة المنزل وعدد األفراد المتوقع في المنـزل 

تضم منطقة الدراسة قرى وتجمعات سكانية ذات  أحياء مساحات مختلفة ومتباينة من المسـاكن  

من المساحة الكلية لمنطقة الدراسـة،  %) 44.5(لمبنية في قرى منطقة الدراسة وتشكل المساحة ا

، غير أن توزيعها يتسم باالختالف والتبـاين بـين القـرى    )33(دونما  3369والتي تبلغ   حوالي 

التوالي غير أن هناك عوامل أخرى تؤثر في خصائص المسـكن، مثـل الموقـع  والمسـتوى     

ص، فهناك منازل مبنية منذ ما يزيد عن مائة عام، خاصة تلـك  االقتصادي واالجتماعي لألشخا

، حيث يغلـب علـى هـذا    )جذر البلد(التي تقع في أواسط القرى، فيما يعرف باسم البلدة القديمة 

النمط العشوائية وعدم التنظيم، وجزء كبير من هذه المنازل مبني في جزء منه بالحجر األصـفر  

  ).النمط القديم المقطوع(

منطقة الدراسة بانتشارها األفقي في المناطق التي تقع على هامش البلدة القديمـة  وتتميز 

من حجم المنازل الداخلـة  % 96في القرى، وقد بلغت نسبة المنازل التي تتكون من طابقين فاقل 

من مجمـوع المنـازل   % 3.6في عينة الدراسة، وبلغت نسبة المنازل المكونة من ثالث طبقات 

  . من عينة الدراسة%  ر04ة، فيما بلغت نسبة المنازل المكونة من أربع طبقات الداخلة في العين

وتبين من خالل التحليل اإلحصائي لمنطقة الدراسة أن معظم المساكن في منطقة الدراسة 

هي من المساكن المستقلة والتي تحتوي على أسرة واحدة ممتدة أو مجموعة من األسر الصغيرة 

أما التي تحتوي على شقق فبلغت نسبتها ) 93.4(حيث بلغت هذه النسبة  التي تشكل عائلة ممتدة،

من مجمل المساكن، كما يتصف اكثر من نصف سكان قرى منطقة الدراسة بأنهم مـن  %) 6.6(

، أما المسـاكن التـي يمتلـك    %)54(حيث بلغت نسبتهم ) طابو(مالكي األراضي بسند تسجيل 
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وبلغت نسبة المنازل التي ال تمتلك سندات تسـجيل   ،%25أصحابها سند تسجيل مالية فقد بلغت 

من مجموع المساكن الداخلة في العينـة،  % 15وتم البناء من خالل النظم العرفية السائدة حوالي 

، أما نسـبة  )البلدة القديمة(وهي في معظمها تقع في أواسط القرى ضمن ما يعرف بجذر القرية 

  %).6(بلغت المساكن المستأجرة فهي قليلة النسبة حيث 

وحسب العينة العشوائية المنتظمة التي تم اختيارها من قرى منطقة الدراسة فقد بلغت نسـبة       

طلوزة، الباذان، بيت دجـن،  (كما هي في قرى %) 52(المساكن التي تحتوي على ثالثة غرف 

ـ %) 48(، في حين بلغت نسبة المساكن التي تحتوي على اكثر من ثالثة غرف )دير الحطب ا كم

  ).سالم وروجيب(هو الحال في قريتي 

الذي يظهر المتغيرات التي ترتبط مـع عامـل خصـائص    ) 23(ومن خالل الجدول رقم       

 0.68، ومن خالل ذلك نالحظ ارتباطا عاليا يزيد عن 0.40المسكن بدرجات تشبع مختلفة اكثر 

المساكن التـي تحتـوي    بين هذا العامل ومتغيرات نسبة مالكي األرض بسند تسجيل طابو ونسبة

على كراجات ونسبة المساكن التي تحتوي على حدائق ونسبة المساكن التي تحتوي على اكثر من 

طابقين، ونسبة المساكن التي يتوفر اكثر من غرفتي نوم، ونسبة المنازل التي يتوفر بها شـرفة،  

بـاين واخـتالف بـين    ويشير تشبع هذا العامل بهذه الدرجات المرتفعة من االرتباط إلى وجود ت

  .القرى التي نمثلها بالوحدات المساحية اإلحصائية

، بين عامل خصائص المسكن ومتغيرات 0.68وقد ظهرت درجات تشبع إيجابية اقل من 

نسبة المساكن التي تحتوي على غرفتي نوم ونسبة الساكنين في المنطقة ألسـباب القـرب مـن    

  .اصةاألقارب ونسبة المساكن التي تمتلك سيارة خ
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، ونسبة المساكن المبنية :كما أن هناك درجات تشبع سلبية مختلفة القيم مع هذا العامل ومتغيرات

ونسبة من هم بأعمار اقل  2م150من الطوب ونسبة الذكور ونسبة مساحة المسكن التي اقل من 

  .من خمس سنوات

كيب الداخلي لقرى يحتل عامل خصائص المسكن المرتبة الخامسة ضمن العوامل التي فسرت التر

، من مجمل التباين الكلي وبقيمـة مميـزة   %8.9منطقة الدراسة، حيث فسر هذا العامل ما نسبته 

)Eigen Value ( وهناك درجة ارتباط بين عامل خصائص المسكن والعامـل 4.07مقدارها  ، 

او األسئلة ، وتأتي هذه العالقة متفقة مع ما جاء في القضايا 0.36االقتصادي واالجتماعي مقدار 

التي حاولت الدراسة اإلجابة عليها، وهي أن للوضع االقتصادي واالجتماعي للسكان له اثر فـي  

نوعية مادة البناء للمسكن ومساحة المسكن والخدمات المتوفرة به، في حين أننا نجـد أن عامـل   

 مـن %) 9(خصائص المسكن في دراسة  يوسف لمدينة طوباس، قد فسر نسبة تباين مقـدارها  

، وقد يكون السبب باقتراب نسبة التفسير بين هذه الدراسة ودراسة يوسف، بـان  )34(التباين الكلي 

يوسف قد توصل في دراسته على أن مدينة طوباس تجمعا ريفيا اخذ خصائص سكانية حضرية، 

وبما أن منطقة الدراسة هي تجمعات ريفية ضمن مجتمع تجمعه عادات وتقاليد ونظم اجتماعيـة  

تباينة إلى حد كبير، جاء هذا التشابه الذي هو سمة عامة للتجمعات الريفية في مجتمعنـا،   ليست م

من مجموع التباين الكلي فـي  % 5,5لمدينة عمان قد فسر نسبة تباين مقدارها ) أبو صبحة(وفي 

، في حين نجد أن عامل خصائص المسكن في دراسة شرق مدينة عمان )35(مصفوفة المعلومات 

بينما فسـر فـي   . )36(من مجمل التباين الكلي % 4,3، قد فسر نسبة تباين مقدارها )ةأبو  سنين(

، أما في دراسة مـوردي  )37(من مجمل التباين الكلي % 9,7لجنوب مدينة عمان ) علي(دراسة 

، تظهـر  )38(، من مجمـل التبـاين الكلـي    %6,1لمدينة تورنتو، فقد فسر هذا العامل ما نسبته 

لدرجات ألعاملية لعامل خصائص المسكن في قرى منطقة الدراسة، مظـاهر  ا) 9(الخريطة رقم 

  : االختالف والتباين الخاصة باالمتداد المكاني لهذا العامل من خالل األنماط التالية
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  :نمط يتميز بمستوى مرتفع – 1

أظهرت خريطة الدرجات العاملية لهذا العمل وجود درجات عاملية مرتفعة، ظهرت في قـرى   

، حيث تقع القرى الثالث األولى إلى الغرب مـن مدينـة   )ايبا وبيت وزن وزواتا وروجيب بيت(

نابلس وأجزاء كبيرة منها تقع ضمن الحيز الخدماتي للمدينة، أما األخيرة وهي قرية روجيب فتقع 

إلى الشرق من نابلس وخارج الحيز الخدماتي لها، وقد يكون السبب في ارتباطها مع هذا العامل، 

ارتفاع الحالة االقتصادية واالجتماعية للسكان كما تحدثنا عنه من خالل العامـل االقتصـادي   هو 

ويتميز سكان المناطق الواقعة ضمن هذا النطاق بارتفاع نسبة مالكي األرض بسند . واالجتماعي

تسجيل طابو ووجود نسبة من المستأجرين وتوفر الحدائق والكراجات الخاصة بالمساكن، وتوفر 

تف والصحون الالقطة وطرق المواصالت، ويتصف كذلك بوجود المساكن بأكثر من طابقين، الها

  .صحيح 1وتبلغ قيم الدرجات ألعاملية لهذا النط اكثر من 

  :نمط يتميز بمستوى متوسط – 2

تتميز مساكن هذا النمط الواقعة ضمن هذا النطاق بارتفاع نسبة المساكن التي تحتوي على اكثـر  

، والسكن بالمنطقة بسبب القرب من األقارب ومعظم مساكن هذا النطاق بيـوت  من ثالثة غرف

مستقلة، وترفع نسبة المساكن التي تمتلك السيارة الخاصة، وتتراوح قيم الدرجات ألعامليـة لهـذا   

  .، وقد ظهر هذا النمط في قرى عزموط، ديرالحطب وسالم1النمط مابين صفر إلى 

  : نمط يتميز بمستوى متدني – 3

ارتبط هذا النمط بمتغيرات نسبة المساكن التي يوجد بها اقل من غرفتي نوم وصول رب األسرة 

 – 35لمكان عمله عن طريق مركبة نقل عام، ونسبة أرباب األسر الذين تتراوح أعمارهم بـين  

عاما، إضافة إلى ذلك فان الوحدات المساحية اإلحصائية التي تميزت بارتفاع الكثافة السكانية  50

، تتميز )طلوزة والباذان وبيت دجن(السابق، والمتمثلة بقرى ) 22( رقم كما هو موضح في جدول
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بنمط معماري متدني حسب ما أظهرته نتائج التحليل العاملي، حيث زادت الكثافة السكانية عـن  

  .شخص للدونم) 8(

  المتغيرات والتشبعات لعامل خصائص المسكن )23(جدول رقم 

  تشبعات العامل  اسم المتغير  الرقم
  0.79  نسبة مالكي األرض بسند تسجيل طابو  1

  0.76  نسبة المساكن التي تحتوي على كراجات  2

  0.76  نسبة المساكن التي تحتوي على حدائق  3

  0.69  نسبة المساكن المكونة من اكثر من طابقين  4

  0.68  نسبة المساكن التي تحتوي على اكثر من غرفتي نوم  5

  0.68  التي تحتوي على شرفة نسبة المساكن  6

  0.59  نسبن المسكن التي تحتوي غرفتي نوم فاقل  7

  0.55  نسبة الساكنين بالمنطقة للقرب من األقارب  8

  0.51  نسبة المساكن التي تمتلك سيارة خاصة  9

  0.82-  نسبة المساكن المبنية من الطوب  10
  0.52-  نسبة الذكور العاملين  11
  0.43-  2م150تقل مساحتها عن نسبة المنازل التي   12
  0.41-  سنوات 5نسبة األعمار اقل من   13
  .م2002من نتائج التحليل العاملي لقرى منطقة الدراسة ، : المصدر
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 لدرجات ألعاملية لعامل خصائص المسكن في قرى منطقة الدراسةا )10(خريطة رقم 

  .م2002عمل الباحث، نتائج التحليل العاملي، : المصدر
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  الفصل الخامس - 5

  ملخص النتائج 5-1

رات أثرت م، متغي1967كان لالحتالل اإلسرائيلي ألراضي الضفة الغربية وقطاع غزة عام  -1

حيـث تلخصـت هـذه    . تنظيم استعماالت األراضي والخطط التطويرية العامـة  كبير فيبشكل 

المتغيرات بتغير التناقض بين احتياجات وطموحات المـواطنين الفلسـطينيين أفـرادا وقيـادات     

وسياسة التطوير الحضرية العامة، حيث كانت أولويات سياسة االحتالل، تقوم على تجميد البنـاء  

  . ربي والحد من انتشاره، ولذلك أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسيةالع

لعبت هذه العوامل الطبيعية دورا هاما وذلك بالتأثير على طبيعة االمتداد العمرانـي لقـرى    - 2

منطقة الدراسة فهي حدت من نمو قرية عزموط باتجاه الغرب نحو مدينة نابلس، فوجود الـوادي  

ز القرية جعل االمتداد العمراني محدودا ويتخذ االتجاهات األخرى، الصدعي إلى الغرب من مرك

أما في قرية دير الحطب، فقد لعبت الطبيعة الجبلية للقرية إلى عدم إمكانية التوسع األفقي بشـكل  

واسع، إذ يقع إلى الجنوب من القرية جبل الديارة والى الشرق جبل راس العين والى الشمال جبل 

، مع وجود وادي حمدان الذي سبق الحديث عنه إلـى  )ات محلية لهذه الجبالتسمي(راس الطابور 

صعوبة شق الطرق واقامة الجسور لربط أجزاء القرية ببعضها خاصة فـي ظـل مثـل هـذه     

  .األوضاع

أما في قرية سالم فاألوضاع الطبيعية للقرية لعبت دورا كبيرا أيضا، فانحسار المناطق المعتدلـة  

يط ضيق أدى إلى مزيد من البناء العشوائي داخل القريـة والـى عـدم    االنحدار على شكل شر

إمكانية تنظيم الوضع القائم، فكلما اتجهنا شرقا من مركز القرية تبدأ هناك ارتفاعات ملحوظة عن 

مسطح القرية القديم، ويزداد االنحدار باتجاه ومن ثم نحو الشرق حتى يصل الحافة الشرقية لجبال 

  .األغوار الفلسطينيةنابلس المطلة على 
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وفي طلوزة عملت العوامل الطبيعية على تحديد النمو العمراني للقرية باتجاه الجنوب، أي نحـو  

قرية عصيره الشمالية، وذلك لوجود الوادي الفاصل بين أراضي القريتين مـن جهـة ووجـود    

  .االنحدار لجنبات هذا الوادي مكن جهة أخرى

مراني لقرية الباذان باتجاه الجنوب حيث وجود منطقـة الـوادي،   كذلك األمر بالنسبة لالمتداد الع

واالنحدار الذي يرافق ضفته الشمالية، باإلضافة إلى االنحدار المتمثل بالضفة الجنوبية   للوادي، 

  ).جبل األقصر(على سفوح ما يعرف بالشيخ بالل 

على القرية باإلضافة إلى وقرية زواتا كذلك فوجود االنحدار المالزم لسفح عيبال الغربي المطل 

االنحدار في المنطقة الجنوبية والذي حصل به االنزالق األرضي الذي حدث فـي بدايـة عـام    

  .م في جنوب القرية، أدت هذه األمور إلى تحديد النمو العمراني للقرية بتلك    االتجاهات1998

رت التركيب الـداخلي  أظهرت نتائج التحليل العاملي لقرى منطقة الدراسة خمسة عوامل فس – 3

من مجمـوع التبـاين   % 54.1لهذه القرى، وقد بلغ مجموع التباين الذي فسرته العوامل الخمسة 

  : الكلي، وكانت كاآلتي

من مجموع التباين الكلي في % 14.6العامل األول وهو عامل تركيب األسرة ما نسبته  فسر -أ 

  .Eigen Value  (8.69(مصفوفة المتغيرات وبقيمة مميزة 

من مجموع التباين الكلي وبقيمـة  % 10.9العامل الثاني وهو عامل الخصائص العائلية  فسر -ب

  .5.06 مميزة

من مجمـوع التبـاين الكلـي    % 10.2فسر العامل الثالث وهو عامل الخدمات ما نسبته   -ج  

  .5.1وبقيمة مميزة مقدارها 

من مجموع التباين الكلـي  % 9.5ي فسر العامل الرابع وهو العامل االقتصادي واالجتماع  -د 

  .4.92وبقيمة مميزة 



 198

من التباين % 8.9فسر العامل الخامس  واألخير وهو عامل خصائص المسكن ما مقداره   -هـ 

  . 4.07الكلي، وبقيمة مميزة 

هناك ارتباطا عاليا ما بين العامل األول وهو عامل تركيب األسرة ، وبين العامـل الثـاني    -4 

، مما يدل ذلك على وجود عالقة عالية نسبيا مقارنة 0.38ائص العائلية بمقدار وهو عامل الخص

مع معامالت االرتباط األخرى بعضها ببعض، وهذا يشير إلى أن للوضع األسرى للسكان أثـرا  

  .كبيرا في تحديد سبب السكن في المنطقة في كل قرية من قرى منطقة الدراسة

لمنطقة الدراسة أن معظم المساكن في منطقة الدراسة هي تبين من خالل التحليل اإلحصائي - 5 

من المساكن المستقلة والتي تحتوي على أسرة واحدة ممتدة أو مجموعة من األسر الصغيرة التي 

نسـبتها  أما التي تحتوي على شقق فبلغت %) 93.4(تشكل عائلة ممتدة، حيث بلغت هذه النسبة 

من نصف سكان قرى منطقة الدراسة بأنهم مـن  من مجمل المساكن، كما يتصف اكثر %) 6.6(

، أما المسـاكن التـي يمتلـك    %)54(حيث بلغت نسبتهم ) طابو(مالكي األراضي بسند تسجيل 

، وبلغت نسبة المنازل التي ال تمتلك سندات تسـجيل  %25أصحابها سند تسجيل مالية فقد بلغت 

موع المساكن الداخلة في العينـة،  من مج% 15وتم البناء من خالل النظم العرفية السائدة حوالي 

، أما نسـبة  )البلدة القديمة(وهي في معظمها تقع في أواسط القرى ضمن ما يعرف بجذر القرية 

  %).6(المساكن المستأجرة فهي قليلة النسبة حيث بلغت 

طلـوزة،  (كما هي في قـرى  %) 52(بلغت نسبة المساكن التي تحتوي على ثالثة غرف   -6 

، في حين بلغت نسبة المساكن التي تحتوي على اكثر من ثالثـة  )ن، دير الحطبالباذان، بيت دج

  ).سالم وروجيب(كما هو الحال في قريتي %) 48(غرف 

تتميز منطقة الدراسة بانتشارها األفقي في المناطق التي تقع على هامش البلدة القديمـة فـي    -7

من حجم المنازل الداخلة فـي  % 96ل القرى، وقد بلغت نسبة المنازل التي تتكون من طابقين فاق
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من مجموع المنازل الداخلة % 3.6عينة الدراسة، وبلغت نسبة المنازل المكونة من ثالث طبقات 

  . من عينة الدراسة%  ر04في العينة، فيما بلغت نسبة المنازل المكونة من أربع طبقات 

، %35كيب األسرة بمقدار   ظهر ارتباط بين هذا العامل االقتصادي واالجتماعي  وعامل تر -8

، وذلك لما %36وكذلك ظهر ارتباط قوي جدا بين هذا العامل وعامل خصائص المسكن بمقدار 

للوضع االقتصادي واالجتماعي من اثر على مادة البناء المستخدمة والخدمات المتـوفرة داخـل   

  .المنزل

ـ   -9 ع اقتصـادي واجتمـاعي    لوحظ أن المناطق التي تتميز بكثافة سكانية مرتفعة تمتـاز بوض

عزمـوط  (متوسط، حيث أظهرت الدراسة الميدانية أن الوحدات اإلحصائية التي تتمثل في  قرى 

نسمة للدونم على التـوالي، تتميـز   ) 7.7، 5.4(، حيث بلغت الكثافة السكانية عن  )وديرالحطب

  ..بنمط اقتصادي واجتماعي متوسط

، ممـا أدى  )الخصوبة(بارتفاع معدالت اإلنجاب  أظهرت نتائج  نساء تلك المنطقة يتميزن -10

إلى ظهور مجتمع فتي كما هو الحال في المجتمع الفلسطيني بشكل عام، فكانت نسبة من هم دون 

من السكان في منطقة الدراسة، أما الذين تتراوح أعمارهم ما بين %) 46.2(سن الخامسة عشرة  

%) 4.6(منطقة الدراسة، أما الباقي وهو  من عدد سكان%) 49.2(سنة فكانت نسبتهم  64 – 15

  .عاما64فهم السكان الذين يزيد أعمارهم عن 

فردا لألسرة  مع اخـتالف لـيس   ) 6.7(بلغ متوسط عدد أفراد األسرة في منطقة الدراسة  -11

  ببسيط بين قرى منطقة الدراسة، 
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  التوصيات 5-2

لدراسة والتي اشتملت على العديـد مـن   من خالل النتائج التي تم التوصل إليها خالل هذه ا     

األمور والتي عبرت عن أنماط االستخدام لألرض والعوامل المؤثرة به، باإلضافة إلى التركيـب  

الداخلي لقرى منطقة الدراسة وما نتج عنه من تفسير ألنماط البنيـة االجتماعيـة واالقتصـادية    

قرى منطقة الدراسة، فمن خالل هـذه  والديموغرافية والخدماتية، تميز كل قرية أو مجموعة من 

  : األمور يمكن أن نقترح التوصيات التالية

العمل على إعادة تخطيط قرى منطقة الدراسة بشكل كلي، ودون اسـتثناء، وذلـك بعمـل     – 1

الدراسات الالزمة لهذا الجزء المهم من الريف الفلسطيني، في ظل النمو السـكاني والعمرانـي   

  .المتسارعين

خدام المخططات اإلسرائيلية من قبل متخذي القـرار فـي وزارة الحكـم المحلـي     عدم است -2

والجهات ذات العالقة، لتحديد نمط والية البناء في هذه القرى، لما لهذه المخططات من آثار سلبية 

  .تم الحديث عنها

كشف عدم الترخيص البنية جديدة من قبل مجلس التنظيم األعلى، والمجالس القروية، دون ال – 3

على موقع البناء بعمليات المسح الدقيقة، والتأكد من عدم اعتداء البناء على الطـرق واألمـاكن   

  .العامة

ضـمن  ) ب(العمل على توسعة الحدود الهيكلية لقرى منطقة الدراسة في المناطق المصنف  – 4

الن الزراعـة  االتفاقيات الفلسطينية اإلسرائيلية، دون التعرض للمناطق الزراعية قدر اإلمكـان،  

  .هي الشريان الحياة للريف الفلسطيني

  .مراقبة عملية بناء المساكن، من حيث نوعية المواد المستخدمة في البناء وصالحيتها – 5

  



 201

مراقبة البناء العمودي الذي يزيد عن طابقين في منطقة الدراسة، والتشديد على بنيته، ومدى  – 6

  .تحمله لتعدد الطبقات

صيص أنماط من االستخدام في قرى منطقة الدراسة، تفي بمتطلبات الحاجـة  العمل على تخ – 7

  .السكانية، لكي يكون الريف الفلسطيني عنصر للبقاء ال للطرد

والعمل ) العقود(المحافظة على الطابع الريفي لقرى منطقة الدراسة والمتمثل باألبنية القديمة  - 8

  .اسية لهاعلى ترميم القائم منها، وتوفير الخدمات األس

وقف مشاريع التوسع للمباني والتجمعات الصناعية، على حساب األرض الزراعية، خاصة  – 9

فيما يتعلق بنية بلدية نابلس، إقامة مجمعا للحرف الصناعية، في منطقة سهلية تعد المتنفس األول 

ـ   ابلس لقرى سالم ودير الحطب وعزموط، وكذلك المنشآت الصناعية التي تقام إلى الغرب مـن ن

  .على األراضي الزراعية في بيت ايبا

العمل على تطوير البنى التحتية في قرى منطقة الدراسة، بما يتالءم والمستويات المحليـة   – 10

الدارجة في المدن والبلدات األكبر حجما، بل وحتى مع القرى المماثلة في مناطق أخـرى فـي   

  .نابلس والضفة الغربية 
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  المصادر والمراجع 5-3

  

  :المصادر والمراجع العربية - 1

  :المصادر –أ 

  .م2002مديرية الحكم المحلي، مجلس التنظيم الفلسطيني األعلى، نابلس فلسطين، 

نابلس، مجلس قروي عزموط، نابلس، فلسـطين  / وزارة الحكم المحلي، مديرية الحكم المحلي

  .م2002

ي ديرالحطـب، نـابلس،   نابلس، مجلـس قـرو  / وزارة الحكم المحلي، مديرية الحكم المحلي

  .م2002فلسطين 

نابلس، مجلس قروي سـالم، نـابلس، فلسـطين    / وزارة الحكم المحلي، مديرية الحكم المحلي

  .م2002

نابلس، مجلس قروي بيت دجن، نابلس، فلسطين / وزارة الحكم المحلي، مديرية الحكم المحلي

  .م2002

لس قروي روجيب، نابلس، فلسـطين  نابلس، مج/ وزارة الحكم المحلي، مديرية الحكم المحلي

  .م2002

نابلس، مجلس قروي بيت ايبا، نابلس، فلسـطين  / وزارة الحكم المحلي، مديرية الحكم المحلي

  .م2002
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نابلس، مجلس قروي زواتا، نابلس، فلسطين / وزارة الحكم المحلي، مديرية الحكم المحلي 

  .م2002

لس، مجلس قروي بيـت وزن، نـابلس،   ناب/ وزارة الحكم المحلي، مديرية الحكم المحلي

  .م2002فلسطين 

نابلس، مجلـس قـروي طلـوزة، نـابلس،     / وزارة الحكم المحلي، مديرية الحكم المحلي

  .م2002فلسطين 

نابلس، مجلس قـروي البـاذان، نـابلس،    / وزارة الحكم المحلي، مديرية الحكم المحلي 

  .م2002فلسطين 

  م 2002ة، بيانات غير منشورة، نابلس فلسطين، المخططات الهيكلية للمدين: بلدية نابلس

 –الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، التعداد العام للسـكان والمسـاكن  والمنشـات     

  .فلسطين –رام اهللا . محافظة نابلس –م، تقرير السكان 2000النتائج المقدرة لعام :1997

 –والمسـاكن  والمنشـات    الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، التعداد العام للسـكان  

  . فلسطين –محافظة نابلس، رام اهللا –تقرير المساكن . م2000النتائج المقدرة لعام  :1997

محافظـة   –دليل التجمعـات السـكنية   . م2000الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  

  . فلسطين –رام اهللا .المجلد السادس: نابلس

لطبوغرافية ومجموعة خرائط لمنطقة  الدراسة، المركز الجغرافي الفلسطيني، الخريطة ا 

  .فلسطين –م، رام اهللا 2000بيانات غير منشورة، 

م، نابلس  2000مركز التخطيط الحضري، جامعة النجاح الوطنية، بيانات غير منشورة،  

  .فلسطين –
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مجلس التنظيم الفلسطيني األعلى، مشروع قانون نظام األبنية والتنظيم للهيئـات المحليـة   

  .فلسطين –م، رام اهللا  1996

أطلس لتكنولوجيا الخرائط، تحليل واعداد الخرائط والمخططات، الصور الجوية، نـابلس   

  .م2002فلسطين، 

  .م2002دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية، وزارة النقل والمواصالت، نابلس فلسطين،  

  .م2002لسطين، نابلس، بيانات غير منشورة، نابلس، ف/مديرية التربية والتعليم

  .م2002بلدية نابلس، قسم الهندسة والبناء، بيانات غير منشورة، نابلس، فلسطين،  

االرتباط المدني الفلسطيني، وزارة الشؤون المدنية، بيانات غير منشورة، نابلس،  

  .م2002فلسطين، 

  .م1997مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، سلسلة دراسات، نابلس، فلسطين،  

  : المراجع العربية -ب 

  .1988 ،1ط، بالدنا فلسطين :الدباغ، مصطفى مراد

  .1996الموسوعة الفلسطينية، هيئة الموسوعة الفلسطينية، 

م، المؤسسة العربيـة للدراسـات   1990، 10ط، تاريخ فلسطين الحديث :الكيالي، عبد الوهاب 

  .والنشر، بيروت

  .فلسطين –، القدس1985طينية، فلسطين تاريخها وقضيتها، مؤسسة الدراسات الفلس 

  .م1992، 1ط، تاريخ مدينة نابلس :كلبونة، عبداهللا
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عثمان، محمد غنيم، تخطيط استخدام األرض الريفي والحضري، جامعة البلقاء التطبيقية، 

  .م2001، 1طعمان، األردن، دار صفاء للنشر والتوزيع، 
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، دراسـة  اإلسرائيلية كوسـيلة للتنميـة المحليـة   المخططات الهيكلية  :خمايسي، راسم

، مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، نابلس، 2، ع1عتخطيطية، مجلة السياسة الفلسطينية، 
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رسـالة ماجسـتير غيـر    (، التركيب الداخلي للمنطقة الشرقي من عمان :أبو سنينة، تيسير 
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  قائمة المالحق 5-4

  االستباناة المتخدمة في الدراسة: 1رقم  ملحق

  .المخطط الهيكلي االسرائيلي لقرية عزموط: 2ملحق رقم  

  .المخطط الهيكلي االسرائيلي لقرية ديرالحطب: 3ملحق رقم 

  .المخطط الهيكلي االسرائيلي لقرية سالم :4ملحق رقم 

  .المخطط الهيكلي االسرائيلي لقرية بيت دجن :5ملحق رقم 

  .المخطط الهيكلي االسرائيلي لقرية روجيب: 6 ملحق رقم

  .المخطط الهيكلي االسرائيلي لقرية زواتا: 7ملحق رقم 

  .المخطط الهيكلي االسرائيلي لقرية بيت ايبا: 8ملحق رقم 

  .المخطط الهيكلي االسرائيلي لقرية بيت وزن: 9ملحق رقم 

  .المخطط الهيكلي االسرائيلي لقرية طلوزة: 10ملحق رقم 

  .المخطط الهيكلي االسرائيلي لقرية الباذان: 11ق رقم ملح
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  1ملحق رقم 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  استبانة

انماط استعماالت االرض واتجاهات النمو العمراني والتركيب الداخلي  في بعض قرى محافظة 

  نابلس

  دراسة في جغرافية الريف

  اعداد

  

  رياض فرحان عالونة

  

  جامعة النجاح الوطنية

  الدراسات العليا كلية

  قسم اجلغرافيا/كلية االداب

  اشراف

  عزيز دويك.د

  

  م2002
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  استبانة موجهة لمواطني منطقة الدراسة

  

  منطقة السكن

  

  السكن/املسكن

  

  مغلق  غري مأهول  ماهول

      

  /املسكن 

  غري ذلك  القيمة/اجيار  ملك

      

  

وسط   جنوب القرية  مشال القرية  غرب القرية  شرق القرية

  القرية
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  عدد الغرف  عدد الطوابق  مساحة املسكن

      )م(               

  

 غري ذلك  شرفة  محام  مطبخ  صالون  غرف نوم

            )عدد(      

  

  سنة االنتقال اىل السكن  سنة البناء

  )ميالدي(                     )ميالدي(                 

  

  عادي/بناء مستقل  طوابق  فيال

      

  مادة البناء

  غري ذلك  زينكو  طوب  خرسانة  حجر
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  ملكية االرض

  

  غري ذلك  امالك غائبني  مالية  حجة  طابو

          

  

  هل يوجد يف املرتل

  

  كراج خاص  حديقة  محام  مطبخ

        

  

  ما هو سبب اختيار مكان السكن

  

رخص 

  األرض

رخص 

 اإلجيار

القرب 

من 

  األقارب

وجود رابط 

  ديوان/ عائلي 

القرب من مكان 

  ملالع

القرب من 

  اخلدمات

 غري ذلك
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  اخلدمات العامة

  ()غري ذلك () صهاريج () بئر مجع () ينابيع () شبكة عامة  -املياة

  ()غري ذلك () ماتورات خاصة () ماتورات عامة () شبكة عامة -الكهرباء

  () غريذلك() يف اخلالء ()حفر امتصاصية () شبكة جماري -الصرف الصحي/املياة العادمة

  كيفة التخلص منها-النفايات

  ()غري ذلك () مكب خاص ()مكب عام () عمال النظافة () احلاويات 
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  هل يتوفر يف القرية/اخلدمات الصحية

  ()غري ذلك () مستشفى () مركز صحي () صيدلية () عيادة حكومية () عيادة صحية 

  هل يتوفر يف القرية/اخلدمات التعليمية

جامعات () معاهد () مدارس ثانوية () مدارس اعدادية () مدارس ابتدائية  ()حضانة وروضة اطفال 

  ()غري ذلك () 

  /كم يبعد املرتل عن

  ()جامعات () معاهد () مدارس ثانوية ()مدارس اعدادية () مدارس االبتدائية )م(  احلضانةوالروضة 

  (   ) كم يبعد مكان عمل رب االسرة عن املرتل 

  ()غري ذلك ()اجتماعي ()ثقايف ()رياضي /يةهل يوجد نادي يف القر

  ( )هل يوجد مكتبة يف القرية 

  

مركبة نقل عام ()مشيأعلى االقدام ()سرفيس ()سيارة خصوصية /طريقة التنقل من واىل مكان العمل

  ()غري ذلك ()باص ()

  

  

  

  اخلصائص االقتصادية
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  )بالدينار   (متوسط الدخل الشهري () اناث () ذكور /عدد العاملني يف االسرة

  ()ماءوكهرباء (  )اغذية ) دينار(    اجرة مرتل /النفقات اليت يتم صرفها على العائلةتذهب اىل

  ( )غري ذلك ( ) تعليم (  )وسائل اتصال ومواصالت ( )مالبس 

  ()تدفئة مركزيةوترييد ()كمبيوتر ()تلفزيون ()فيديو () ثالجة (  )سيارة /هل يوجد يف املرتل

  ()ن القطة صحو() هاتف 

  (  )حديقة، كم مساحتها اذا وجدت /هل يوجد يف املرتل 

  (                     )ما هي املشاكل االقتصادية اليت تواجهكم يف هذة القرية 

  اخلصائص الدميوغرافيةواالجتماعية

  )مسيحي) (مسلم(الديانة (   )  عمر رب االسرة (  )     انثى (  ) ذكر /رب االسرة -

  / (    )  لوالدةمكان ا-

  ()مطلق () ارمل () اعزب () متزوج / احلالة الزواجية لرب االسرة-

  ( )اناث ( ) ذكور /عدد افراد االسرة-

  ( )فما فوق 64من()سنة 64-15من()سنة 14-5من() دون سن اخلامسة /عدد افراد االسرة-

  

  

  اخلصائص التعليمية
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دراسات () جامعة () معهد () ثانوي ()اعدادي () ابتدائي () امي /املستوى التعليمي لرب االسرة-

  () عليا 

دراسات عليا () جامعة () معهد () ثانوي () اعدادي () ايتدائي () امي /املستوى التعليمي للزوجة

 ()  

  

  )السن/العمر(          ابتدائي ) السن/العمر(         امي /املستوى التعليمي لالوالد مع العمر-

  )السن/العمر(          معهد ) السن/العمر(         ثانوي )السن/العمر   (       اعدادي 

  )السن/العمر(          دراسات عليا ) السن/العمر(          جامعة 
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 الهيكلي اإلسرائيلي لقرية عزموط لمخطط) 2(ملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.م2002وزارة الحكم المحلي، نابلس، : المصدر
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  لمخطط الهيكلي اإلسرائيلي لقرية  ديرالحطبا )3(ملحق رقم 

.م2002وزارة الحكم المحلي، نابلس، : المصدر
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 المخطط الهيكلي اإلسرائيلي لقرية  سالم )4(ملحق رقم 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.م2002وزارة الحكم المحلي، نابلس، : لمصدرا
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  ية  بيت دجنالمخطط الهيكلي اإلسرائيلي لقر )5(ملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .م2002وزارة الحكم المحلي، نابلس، : لمصدرا
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  المخطط الهيكلي اإلسرائيلي لقرية  روجيب )6(ملحق رقم 

.م2002وزارة الحكم المحلي، نابلس، : المصدر
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  مخطط الهيكلي اإلسرائيلي لقرية  زواتا) 7(ملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.م2002نابلس، وزارة الحكم المحلي، : المصدر



 224

  المخطط الهيكلي اإلسرائيلي لقرية  بيت ايبا )8(ملحق رقم 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

.م2002وزارة الحكم المحلي، نابلس، : لمصدر    
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 لمخطط الهيكلي اإلسرائيلي لقرية  بيت وزنا )9(ملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .م2002وزارة الحكم المحلي، نابلس، : المصدر
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 المخطط الهيكلي اإلسرائيلي لقرية  طلوزة )10( ملحق رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.م2002وزارة الحكم المحلي، نابلس، : المصدر
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  المخطط الهيكلي اإلسرائيلي لقرية  الباذان )11(ملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.م2002وزارة الحكم المحلي، نابلس، : المصدر
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  .ملخص الرسالة باللغة االنجليزية 5-5

 

6) The conservation of agricultural land by controlling the 

expansion of construction and industrial agglomerations. 

 

Finally , the usage of Factor analysis for such a study is significant and 

needs to be more used in similar studies. 
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"A Study In Rural Geography" 
Prepared by  

Riyad Farhan Hasam Alawnhe  
Supervisor  

Dr. Aziz Dweik   
 

 

Abstract 

This is study of land use and internal structure of some of Nablus 

District villages such as (Azmouat, Dier AL-Hatab, Salem, Beit 

Dajan ,Roujib, zaota, Beit Iba Talouza, Biet Wazan and Bathan,). 

The factor affecting land use and internal structure has been 

dealt with using statistical methods such as Factor Analysis. 

Data collection and analysis were an important past of this study which 

meant to find a common thread connecting the land use and internal 

structure of Palestinian rural sector. SPSS statistical package has been 

used through: 

a. The establishment of Data Matrix. 

b. Correction Matrix. 

c. Principle Component Analysis , and  

d. Finding Dimensions. 
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The author established a data matrix which has 48 variables and ten 

statistical area units (48X10). Through the whole process, he could 

define five factor dimensions which could explain 54% from the total 

variations in the matrix. These are: 

1) Family Structure Factor. 

2) Family characteristic Factor. 

3) Services Factor. 

4) Socioeconomic Factor and  

5) House characteristic Factor. 

Main Recommendations: 

1) It is imperative to re-plane the study area comprehensively and 

without exclusion 

2) We should've our own national planes. 

3) It is important to expend the boundaries of the Palestinian 

villages in several and the villages of the study area in particular. 

4) A control is necessary for constructions and material used for 

this purpose. 
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5) The usage of land use pattern in the study area with a aim of 

keeping population, and not pushing them out there habitat. 

 

 

 

 

 

 


