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  " التطورات العمرانية للمناطق الفلسطينية داخل الجدار الفاصل

  "حالة دراسية منطقة شمال غرب جنين"

  إعداد

  بكر نعيم محمود قبها

  إشراف

  الدكتور زياد سنان

  الملخص

لـت  وما زا الجدار الى الشمال الغربي من مدينة جنين) غرب(التجمعات الواقعة داخلعانت     

محدودية البناء والمساحة التي يمكن البنـاء  : العديد من المشاكل العمرانية من ضمنهاتعاني من 

وقد انعكس ذلك على مستوى التطور العمراني في هذه المنطقة والذي تأثر ايضا بالعديد من ,بها 

هـور  وما ترتب عليها مـن ظ , العوامل التي لم تكن وليدة اللحظة بل ارتبطت باتفاقيات رودس

ـ , لمصطلح الخط األخضر الذي حد من توسع التجمعات غربا وشماال ان هـذه المنطقـة    ثحي

. 1967والمناطق المحتلة عـام   1948محاذية للخط األخضر الذي يفصل المناطق المحتلة عام 

ومع تطور األحداث السياسية واالقتصادية في فلسطين ازداد الضغط على المسـاحة المسـموح   

وتارة اخرى عـدم  , فتارة كانت الحجج القرب من المستوطنات اإلسرائيلية,نيا التوسع بها عمرا

, وأخيرا الجدار الفاصل الذي تم بناءه داخل هذه المنطقة , الترخيص من قبل السلطات المختصة

  .س سلبي على التطور العمرانياانعكمما كان له 

ـ منطقة االإلى تحديد التطور العمراني في تهدف هذه الدراسة   ين الخـط األخضـر   لواقعة ما ب

االجتماعيـة  , االقتصـادية , الديمغرافيـة , التعرف على الخصائص الفيزيائيةو,والجدار الفاصل 

عالوة على الكشف عن متطلبات .الفاصل الجدار غربللسكان داخل التجمعات السكانية الواقعة 

 تمآل في تحسين مستوى الخـدما ا)العمل, البنى التحتية, التعليم( التجمعات من الناحية الخدماتية 

الذي طـرأ   التطورإضافة لدراسة مستوى  ,الفاصل في ضوء الواقع الحالي الذي فرضه الجدار

بفعل عملية  االجتماعية والعمرانية,االقتصادية  التامنطقة في جميع المجال التطور في هذه على

ـ   )ربغ( داخل و التخطيط المستقبلي للقرى الواقعة,بناء الجدار الفاصل  توىالجدار علـى المس

فصـول   سـتة ، ولتحقيق هذه األهداف قسمت األطروحـة إلـى   المحلي لتلبية احتياجات السكان



ف 

و ومنهجية البحث التـي   أهميتها مشكلة الدراسة وب التعريف رئيسة، حيث تضمن الفصل األول 

الفصـل  دراسات السابقة ، أمـا  استعملت للحصول على المعلومات ومراجعة وربط الموضوع ب

إضافة لدراسـة  ,بالتخطيط العمراني الريفي دراسة أهم المفاهيم النظرية المتعلقة فقد شملالثاني 

عالوة على دراسة الجدار الفاصل من حيـث  ,تخطيط القرية ,احجامها , القرى من حيث أشكالها 

الواقعـة   للتجمعاتالفصل الثالث على دراسة شاملة  في حين احتوى،  اشكالياته ,مراحله ,بنيته 

الخدماتية , الديمغرافية, الجغرافية داخل الجدار الى الشمال الغربي من مدينة جنين من النواحي؛

فـي منطقـة   الفصل الرابع دراسة وتحليل التطور العمراني  بينما تناول .واإلدارية,االقتصادية ,

 الخامس الفصل في كما تم,  الدراسة والتي تشمل قرى برطعة وام الريحان وخربة ظهر المالح 

إضافة لتحديـد  , تحديد نقاط القوة والضعف واإلمكانيات والتهديدات التي تمر بها منطقة الدراسة

 الفصـل  .من الناحيـة التخطيطيـة والعمرانيـة    هاالالزمة لتطويراالحتياجات واالستراتيجيات 

راسـة إلـى   الد إليهاتضمن النتائج والتوصيات، حيث صنفت أهم النتائج التي توصلت السادس 

فـي منطقـة    القتصـادية ابالخصائص الجغرافية واالجتماعية و؛ القسم االول يتعلق  ثالثة أقسام

 القسـم الثـاني يتعلـق   %. 21.7بنسـبة   عدد المساكن في منطقة الدراسة  الدراسة؛ بحيث زاد

الفاصل على حياة السكان بحيث ساهم الجدار في الحد من مسـتوى العالقـات    بتأثيرات الجدار

كما احـدث الجـدار   ) . شرقه(الجدار وخارجه) غرب(الجتماعية بين السكان المتواجدين داخلا

) غرب(هجرة سكانية طابعها األساسي اجتماعية حيث ظهرت مفاهيم لم الشمل بين السكان داخل

بالتغيرات العمرانية التي طـرأت  والقسم الثالث اظهر النتائج التي تتعلق ,)شرقه(الجدار وخارجه

قرية برطعة نحو الجهـة   التطور العمراني في اتجه  فقد طقة الدراسة بعد إنشاء الجدارعلى من

الشرقية لظهور المعوقات في الجهات الثالث األخرى في حين اخذ البنـاء يتجـه نحـو البنـاء     

  .العمودي في قرية ام الريحان وظهر المالح




