
  ض
 

 الملخص

لالحتالل االسرائیلي على استعماالت االراضي  ةاقشة "أثر المعوقات الحیزیتناولت هذه الدراسة من  

وامتداد المناطق المبنیة لبعض التجمعات في الضفة الغربیة " حیث تترك هذه المعوقات اثرًا كبیرًا على 

 طبیعة استعماالت االراضي وامتداد المناطق المبنیة للتجمعات الفلسطینیة.

رتكاز على منهجیة التحلیل الحیزي الكمي والتحلیل المقارن باستخدام هدفت هذه الدراسة باال  

) الى تشخیص الوضع الحالي الذي وصلت الیه استعماالت GISتقنیات نظم المعلومات الجغرافیة (

) 2013، 2006، 1997االراضي ودراسة توزیع المناطق المبنیة الفلسطینیة خالل ثالث فترات زمنیة (

مع ابراز االثر المتفاوت لبعض المعوقات الحیزیه لالحتالل اإلسرائیلي على تلك والمقارنة بینها، 

التجمعات والمتمثلة بالكتل االستعماریة والتصنیفات الجیوسیاسیة (أ، ب، ج) التي فرضتها اتفاقیة 

 اوسلو.

تم وتقتصر الدراسة على عدد محدد من التجمعات الفلسطینیة الواقعة في الضفة الغربیة والتي   

اختیارها ضمن معایر محددة بطریقة العینة المقصودة وعلیه وقع االختیار على تسعة تجمعات اربعه 

منها حضریة وهي (مدینة الخلیل، تقوع، مدینة البیرة، یعبد) و خمسة منها ریفیة وهي (بیت أمر، عناتا، 

 نعلین، مردا، دیر شرف).

د زیادة في مساحة المناطق المبنیة الفلسطینیة ومن اهم النتائج التي توصلت الیها الدراسة وجو   

والمبنیة للمستعمرات اإلسرائیلیة ونقصان مساحة االراضي الزراعیة والرعویة والغابات، وقد اتضح ان 

الزیادة في مساحة المناطق المبنیة الفلسطینیة والمبنیة للمستعمرات االسرائیلیة في التجمعات الحضریة 

حساب االراضي الزراعیة بالدرجة األولى مقارنة بالرعویة، بینما في التجمعات كان بوتیرة متساویة على 



  ط
 

الریفیة كانت الزیادة في المناطق المبنیة الفلسطینیة باألغلب على حساب االراضي الزراعیة بینما 

ن المبنیة للمستعمرات االسرائیلیة كانت مناصفة بین االراضي الزراعیة والرعویة، كما اظهرت الدراسة أ

مجموع الزیادة في مساحة المناطق المبنیة الفلسطینیة في التجمعات الحضریة كان اكبر من الزیادة في 

مساحة المناطق المبنیة للمستعمرات االسرائیلیة على خالف التجمعات الریفیة التي فاقت فیها مجموع 

          الزیادة في مساحة المناطق المبنیة االسرائیلیة مثیلتها الفلسطینیة.     

ویتجه امتداد المناطق المبنیة الفلسطینیة في أغلب التجمعات الفلسطینیة في الضفة الغربیة باتجاه  

معاكس المتداد المناطق المبنیة للمستعمرات االسرائیلیة، ویزداد االمتداد العمراني في التجمعات 

 لتصنیف (ب).الحضریة داخل حدود التصنیف (أ) وفي التجمعات الریفیة داخل حدود ا

و تزداد المسافة بین مركزي معظم المناطق المبنیة الفلسطینیة واالسرائیلیة خالل سنوات الدراسة،   

مما یشیر الى ان المستعمرات االسرائیلیة تعتبر عامل طرد المتداد المناطق المبنیة الفلسطینیة، كما 

في بین المناطق المبنیة التابعة اوضحت الدراسة ان دولة االحتالل تحاول جاهدة خلق اتصال جغرا

 للبؤر االستعماریة المتجاورة وهو ما یتجسد في اتجاه نمو المناطق المبنیة للمستعمرات.

 

 

 

 

 

 


