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 إلى مف تتسابؽ مف أجميا الكممات .. كالينبكع الذم ل يمؿ 
 أميا......ػػػػػمبيػػػف قػػػػػكجة مػػػػكط منسػػػػادتي بخيػػػػت سعػػػػػكحاك. العطاء..

 كافتقدتو في مكاجية الصعاب..كحمـ أف . مف كنت لو األمؿ .. إلى
..في ىذا يراني   حالت بيف  كلكف قدرتو سبحانو كتعالى اليـك

 يـــــــأبو......ػػػػػػػػػػػػػػػانػػػػػنػػػف حػػػػػػػػكم مػػػػػػػػا ألرتػػيػػػدنػػػػمو الػػػميػػػـ تػػػػكل ذلؾ

 لي  كأضاءفي سماء حياتي .... شمسؾ قتأشر مف  إلى
 )سعيد( زوجي ...رضاييو إل ػػف حقػػػازؿ عػػػػػػػػػػكتن ي...ػػػػػػػػالطريؽ كساندن

 ج بذكراىـ ػػػػركقي كيميػػػػي عػػػرم فػػػػـ يجػػػيػػػف حبػػػػم ىػػػػإل
 كزكجاتيـ كأبناييـ ل(ــنائ د..ــر..محمـــال ..أيســــــــ)نضاألحــــــــــبة  يـــــوتــــخإ ...فؤادم 

 اةــــــــــــــي نجـــــــتــــشقيق ارس ...ػػػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػػػالكػػػػػػػػػػػػػػم ىػػػػػػػػػػػػػػإل

  ...بدمػػػػات كذػػػػفم ي...ػػػدرب معػػػػال ااسمك ػػػػتق فػػػػم ىػػػػإل
 (ر..تالينـــد..أيســــل..محمـــــــنهي).. .يػػػػايػػػػػأبن ...درمػػػػػػػػػكر صػػػػػػػػكن

 ـ قمبي ػػعيػػكسػػػرىـ فػػي ذكػػػكر فػػػت السطػػػف ضاقػػػإلى م
 (..معالي..ريهامنور.مها..وفاء..مريم..أسمهان..عزة..ريم.)       ....يػػػػػػػديقاتػػػص

 تكاضع  فأظير بسماحتو ...اء بعممو عقؿ غيرهػػػف أضػػػؿ مػػػإلى ك
 أساتذتي الكراـ كلسيما  العارفيف...اء كبرحابتو سماحة العمم

 (رــــونمـــأب الفاضــل/ عطيــــة اذـــواألست د صالحة..ــرائالفاضـل/  الدكتور)
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 ــر وعرفــبنـشك
د أف بعانطالقًا مف قوؿ النبي صؿَّ اهلل عميو وسمـ :"مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل " و 

 أتقدـوأنا أخط حروؼ رسالتي أف  لييطيب ، نجاز ىذا البحثإر لي وفقني اهلل عز وجؿ ويس
 يلمف غمرني بالفضؿ وتفضؿ عم ، بخالص الشكر الجزيؿ والعرفاف بالجميؿ واالحتراـ والتقدير

عمى ما  فمو الشكر، / رايد أحمد صالحةالفاضؿ الدكتور أستاذي، عمى ىذا البحث اإلشراؼبقبوؿ 
رشقدمو مف توجييات سديدة  خراجيارسالتي  إتماـمما مكني مف ، قيمة اداتوا   .البيية تيابصور  وا 

محمد نكح في محافظة أريحا / األوقاؼالفاضؿ مدير عاـ  األستاذكما أتقدـ بالشكر مف 
، أريج-ومعيد البحوث التطبيقية، يف في الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطينيلعامموا ، زغارمال

 .فبارؾ اهلل فييـ ،بموضوع البحث الذيف زودوني بالبيانات المتعمقة

 ، وأتقدـ بعظيـ شكري ووافر امتناني مف األساتذة الكراـ الذيف تكرموا بمناقشة ىذه الرسالة
 ىـ اهلل عني خير الجزاء.افجز  الخطيبأنكر محمد والدكتور/ ، فكزم سعيد الجدبةالدكتور/

واألخت ، ك شاكيشحيدر أبكما أتقدـ بالشكر مف مشرؼ المغة االنجميزية األستاذ/
 لي مف مساعدة في إتماـ ىذه الدراسة. اهعمى ما قدم فدكل عابداألستاذة/

أكـر /ويطيب لي أف أتقدـ بالشكر والعرفاف مف أساتذتي في جامعة األقصى كؿ مف الدكتور
..الذيف  كساـ عيسىوالدكتور/ ، عبد القادر حمادوالدكتور/ ، عبد الناصر السقاواألستاذ/، الحالؽ
 ليـ دورًا ميمًا في إكماؿ دراستي الجامعية . كاف

والشكر موصوؿ لكؿ مف قدـ وساعد وساند ولو بدعوة في ظير الغيب فجزى اهلل الجميع  
 خير الجزاء.
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 المػػػقػػدمػػػػة

 المقدمة:

وفى مقدمتيا إيجاد  ،بيئتو لتمبية احتياجاتو األساسيةفي تطويع  يسعى اإلنساف جاىداً  
واقع ظروؼ تعد دراسة و  (17:ص1989،عيانو)أبو .ئـ لطبيعتو ويتناسب مع احتياجاتومالمسكف 

التي يمكف  والمساكف يشمؿ جميع الحقائؽ المتعمقة بالسكاف ،ذات مفيوـ واسع السكف وخصائصو
دراسة ىذه  في لبيانات التي يمكف الحصوؿ عمييا مف التعداداتما تحدد طبيعة ا قياسيا. وغالباً 

وغيرىا مف الخصائص التي ، االقتصادية(، االجتماعية ،الخصائص مف زواياىا المختمفة )الطبيعية
الواقع ف دراسة إباإلضافة إلى ذلؾ ف، تكسب المجتمع شخصيو تميزه عف غيره مف المجتمعات

المكاف الذي وحدات سكنية تمبي حاجة السكاف في لمجتمع مف تفيد في معرفة ما يممكو ا السكني
يكاد و  ،ويعبر المسكف عف أىـ الحاجات األساسية لإلنساف التي تمي حاجتو لمغذاء يعيش فيو،

إذ ، والتي بدورىا تؤثر عمى الظروؼ السكنية يكوف مف أىـ العوامؿ المؤثرة في التغيرات الديمغرافية
 فكثافة المسكفيو يؤثر عمى ، لممحافظة تطور االمتداد العمراني مدىف يحدد كاسمف توزيع الإ
 التوسع العمراني عمى حساب إمكانيةبالتالي عمى و  مف جيةمساحات األراضي الخاصة لمبناءو 

االحتياج و  ،مف جية أخرى تقميص المساحات الزراعية عمىبدورىا ستؤثر التي األراضي الزراعية 
 (211:صـ1980،)السعدي.ي المستقبؿلوحدات السكنية فممزيد مف ال

الدولية وأكدت عمييا خالؿ العقود  الجياتومف خالؿ المواثيؽ والقوانيف التي أعدتيا 
لذا كاف المسكف والكتمة ، حد حقوؽ اإلنساف األساسيةأأصبح الحؽ في المسكف المالئـ  ،الماضية

مة لمتغيرات االقتصادية جؿ توفير بيئة سكنية مالئألممخططيف مف  األفضؿكانية اليدؼ الس
وفى الوقت ، ونفسياً  واقتصادياً  واجتماعياً  جمالياً  كما ويشكؿ المسكف ىدفاً  ،واالجتماعية والطبيعية

 .(1ص:2003،)صالحةنفسو ىو مسؤولية سياسية

-ـ1967) ة االحتالؿمحافظة أريحا واألغوار سنوات إىماؿ طويمة أثناء فتر  شيدتولقد 
أىمية وترجع ، مف ىذه الجوانب وكاف جانب المسكف واحداً ، لحياةفي شتى مجاالت ا ـ(1994

حيث تعد مف أقدـ مدف ، وموقع متميز المحافظة لما ليا مف خصوصية حضارية وحدودية
مما جعميا منطقة عبور لقوافؿ  ،وتعتبر أريحا البوابة الشرقية لفمسطيف مع الحدود األردنية ،فمسطيف

 الواقع السكني وظروؼتحتاج لدراسة تفصيمية شاممة لمعرفة حقيقة  . فمذلؾالتجارة العربية قديماً 
 .وخصائص المسكف في ىذه المحافظة

شكالية البحث: :أكلن    مكضكع الدراسة كا 
يواجو واقع ظروؼ السكف واالحتياجات السكنية مشاكؿ عدة في المناطؽ الفمسطينية منذ 

% مف مساحة فمسطيف 77أكثر مف ـ، حيث سيطر االحتالؿ االسرائيمي عمى 1948حرب عاـ 
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،وقاـ بتيجير ما يزيد عف نصؼ الشعب الفمسطيني مف مدنو وقراه إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، 
والدوؿ العربية المجاورة ،مما أدى إلى اختالؿ التوازف بيف المتاح مف المسكف وعدد السكاف 

ي في األراضي الفمسطينية عامة باإلضافة إلى التعقيدات التي واجية الوضع اإلسكاني والسكان
 عف المساكف بيانات اإلسرائيمي فترة االحتالؿتوفر خالؿ لـ تخاصة، و  ومحافظة أريحا واألغوار

التي كانت  تئيااإلحصاسوى بعض والظروؼ السكنية  المساكفيمكف االعتماد عمييا في دراسة 
امؿ معيا بحذر. وكاف أوؿ تعداد والتي يتـ التع ، اإلسرائيمي لإلحصاءتصدر عف الجياز المركزي 

ثـ تبعو ، 1997الفمسطيني عاـ  لإلحصاءالفمسطينية الذي أعده الجياز المركزي  لألراضيسكاني 
لمحافظة  واقع ظروؼ السكفمف ذلؾ اختيرت ىذه الدراسة لتبحث في  وانطالقاً  ، ـ2007تعداد 
ى احتياجات السكاف مف عم لموقوؼ ،وخصائصيـ االقتصادية واالجتماعيةواألغوار  أريحا

بحاجة إلى  حافظةالمفالتطور في عدد الوحدات السكنية وتوزيع وكثافة المسكف في ، المساكف
لحالة التعميمية والحالة لمخدمات المتوفرة في المسكف وا وكذلؾ األمر بالنسبة، دراسة تفصيمية

 الزواجية واالقتصادية لسكاف المحافظة .

أريحا خالؿ فترة لييكمية لمقرى والبمدات في محافظة وكاف لعدـ توسيع المخططات ا
كاف لتوسيع االستيطاف وزيادة  اإلسكاف، كماوالسيما قطاع  االحتالؿ أثره عمى النمو العمراني

العمراني مصادرة األراضي والطرؽ االلتفافية وجدار الفصؿ العنصري أثره البالغ عمى النسيج 
حدود البمديات إال بعد قياـ السمطة الفمسطينية عاـ  ولـ يتـ توسيع ،والسكاني في المحافظة

 ولكف ىذا التوسع يخضع لالتفاقيات الموقعة بيف السمطة الفمسطينية واالحتالؿ . ، ـ1994

 : اآلتية تساؤلتلاعمى  ستجيب الدراسةكبيذا 

 ؟ما واقع ظروؼ السكف في محافظة أريحا واألغوار .1
أريحا واألغوار أثرت عمى السكف وخصائص المميزة لمحافظة العوامؿ الطبيعية  ىؿ .2

 ؟المسكف

مظاىر السكف والحاجة السكنية ثر النمو السكاني والمتغيرات الديمغرافية عمى أ ما .3
 ؟بالمحافظة

 أىـ خصائص التركيب السكاني والمتمثؿ في التركيب العمري والنوعي والزواجي     ما  .4
يذه العناصر خالؿ الفترة مف وما التغيرات التي حدثت ل، والتعميمي واالقتصادي

 ؟في المحافظة السكنية( وما عالقتيا بالمتغيرات ـ2007-ـ1997)

ثافة والخصائص ومدى توفر مورفولوجية السكف مف حيث العدد والتوزيع والك ماىي .5
 الخدمات؟
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ما يتعمؽ بالمسكف والخدمات المرتبطة فيماىي المشكالت التي يعاني منيا سكاف المحافظة  .6
 ؟بو

السكنية الالزمة لمختمؼ الطبقات االجتماعية وخاصة  االحتياجاتمكف توفير كيؼ ي .7
 الفئات مف ذوى الدخؿ المحدود ؟

مف األىمية التاريخية والحضارية ليذه المحافظة نظرًا ألىميتيا  اإلفادةكيؼ يمكف  .8
 اشمية؟الي األردنيةوالمممكة  اإلسرائيميلكؿ مف السمطة الفمسطينية واالحتالؿ  االستراتيجية

 تجاه ىذه المحافظة؟ "اإلسرائيمية"الخطط ما  .9

السمطة الوطنية الفمسطينية لمواجية االستيالء عمى أراضي المحافظة مف  استراتيجيةما  .10
 عمى أجزاء مف أراضي المحافظة . المخطط لو القياـخالؿ الجدار العنصري 

يا محافظة حدودية كون، ذات سيادة مستقبؿ المحافظة في ظؿ قياـ دولة فمسطينية ىوما .11
 ؟وفي ضوء إنشاء قناة البحريف

 : منطقة الدراسة:ثانيان 
إذ يرجع تاريخيا إلى العصر الحجري القديـ ، أريحا مف أقدـ مدف فمسطيف محافظة تعتبر

ف أنيا أقدـ مدينة في العالـ قائمة يبؿ يذىب بعض الخبراء األثري ، سنة قبؿ الميالد7000أي نحو 
.  (17:ص1989،)مرعيحتى اليـو

لمحافة الجبمية لوادي  وىى أقرب ،يحا في الطرؼ الغربي لغور األردفأر  محافظة تقع
منيا إلى نير األردف تقع عند خط االنقطاع بيف البيئة الجبمية إلى الغرب والبيئة  ينيداماألردف اال

الحربية التي منذ القدـ لمقوافؿ التجارية والغزوات  ميمةوىى بذلؾ نقطة عبور  ، الغورية في الشرؽ
الممر الغربي لنير األردف والبحر  وىى أيضاً  ، نحو عماف نحو القدس وشرقاً  كانت تتجو غرباً 

عبرتيا كثير مف الجماعات البشرية المياجرة إلى فمسطيف عمى مدى كما  ، الميت
% مف 10.5أي حوالي  2كـ 593تبمغ مساحة المحافظة و  ، (56ـ:ص2009،الحؽ)عبدالعصور
وتنخفض عف ، (31ـ:ص1703،2010،ج،ـ،ح،ؼ)حة أراضى الضفة الغربية مسا إجمالي
وتضـ المحافظة  (27ـ:ص1990، )موسوعة المدف الفمسطينية ـ280نحو بسطح البحر مستوى 

 .مخيمات الالجئيف الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ومف ضمنياحسب تصنيؼ  تجمعاً  14
حيث ارتفع  ،ـ1948 أريحا بشكؿ تدريجي قبؿ عاـ ات بتزايد عدد سكاف محافظة ئيحصاوتشير اال

  (545ـ:ص1991، )الدباغ ـ 1922نسمة عاـ1919إلى ـ 1912 نسمة عاـ 300مف 
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 ـ 2011نسمة عاـ 46718و2007 نسمة عاـ 42320 واستمر االرتفاع ليصؿ إلى 
  .(35ـ:ص1792،2011،ج،ـ،ح،ؼ)

ويبمػغ المعػدؿ السػنوي لػدرجات  ،ومعتػدؿ شػتاءً  يسود محافظة أريحػا منػاخ جػاؼ حػار صػيفاً 
ويتػػػراوح معػػػدؿ ىطػػػوؿ ، وتتسػػػاقط األمطػػػار فػػػي فصػػػؿ الشػػػتاء ، درجػػػة مئويػػػة 23الحػػػرارة أكثػػػر مػػػف 

التػػػػي يصػػػػؿ معػػػػدؿ ىطػػػػوؿ  الجفتمػػػػؾمميمتػػػػر باسػػػػتثناء منطقػػػػة  200 -150األمطػػػػار السػػػػنوي بػػػػيف 
أمػػا المعػػدؿ ، لسػػنةفػػي ا اً ( يومػػ 25 -20بمػػغ معػػدؿ األيػػاـ المػػاطرة )يو  ،مميمتػػر 500األمطػػار فييػػا 

خاصػة فػي الصػيؼ الرتفػاع عػدد  ومسػتوى التبخػر مرتفػع جػداً  ،%50السنوي لمرطوبة فيبمػغ حػوالي 
، )النجػػػوـممميمتر 2100ويبمػػػغ المعػػػدؿ السػػػنوي لمتبخػػػر حػػػوالي ، األيػػػاـ المشمسػػػة ودرجػػػات الحػػػرارة

 .(25:ص2006

 ثالثا : الحد الزمني لمدراسة :
عمى اعتبار أف  ، ـ(2013ـ وحتى 1997زمنية الممتدة مف عاـ )ستغطى ىذه الدراسة الفترة ال   

 بعدوالذي تـ  ،ـ ىو عاـ إعالف نتائج التعداد العاـ األوؿ لمسكاف والمسكف والمنشآت1997عاـ 
وىذا األمر  ، كما سبؽ ذكرهقياـ السمطة الوطنية الفمسطينية عمى جزء مف األراضي الفمسطينية 

اؿ الفترة التاريخية السابقة إىم يال يعنوىذا  ،أكثر مصداقية وواقعيةسيجعؿ مف الدراسة ونتائجيا 
ف الدراسة سوؼ تتطرؽ إلى إومف ثـ ف ، الزمني لفترة الدراسةنيا مقطوعة الصمة عف المجاؿ أأو 

داـ السكنى والعوامؿ تطور االستخظروؼ السكف و بيدؼ التعرؼ عمى ، الفترة ما قبؿ التعداد األوؿ
قد بينت الدراسة ىذا اإلطار الزمني كي يتـ تحديد تطورات واستراتيجيات مالئمة و  ، المؤثرة فيو

والتزايد  الديمغرافيالتي ترتبط بالتطور  ـ2030حتى عاـ  لتوفر االحتياجات الحالية والمستقبمية
 ني والبيئي الحالي .والواقع السك،ات محافظة أريحا يكانالسكاني المضطرد في ضوء إم

 الدراسة :: أىداؼ رابعان 
 تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األتي :    

 واقع ظروؼ السكف في محافظة أريحا واألغوار. إلىالتعرؼ  .1

 تسميط الضوء عمى العوامؿ الطبيعية في المحافظة وأثرىا عمى خصائص المسكف. .2

 باالحتياجات في المحافظة وعالقتوتطور حجـ السكاف ومراحؿ النمو  إلىالتعرؼ  .3
 .ف السكفم المستقبمية

 .بالمحافظةالبحث في خصائص المسكف ومورفولوجية السكف  .4

 العدد والكثافة.مف حيث مساكف تحميؿ التوزيع الجغرافي لم .5
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وأثرىـ عمى  دراسة التركيب العمري والنوعي واالجتماعي واالقتصادي لسكاف المحافظة .6
 . المسكف

 تسميط الضوء عمى أىـ خصائص األسرة في محافظة أريحا . .7

 ؼ عمى أىـ الخدمات األساسية والحيوية داخؿ المسكف .الوقو  .8

 التي يعاني منيا سكاف المحافظة. السكنية تحديد أىـ المشكالت .9

الحتياجات المستقبمية وفؽ نية والتنبؤ باحتياجات الحالية مف الوحدات السكتقدير اال .10
 الزيادة السكانية والتغيرات الديمغرافية لسكاف المحافظة . معدالت

 نشاء قناة البحريف.النتائج المتوقعة بعد إعمى أىـ  التعرؼ .11

 : أىمية الدراسة:خامسان 
ف الدراسات الميمة والحيوية موظروفو واالحتياجات السكنية تعد دراسة خصائص المسكف  .1

التي تمس جانبًا أساسيًا مف حياة صورة الحياة االجتماعية واالقتصادية  تعكس التي
 .المستقبمية يـياجاتالحت قياً حقي ومؤشراً  ،لسكافا

 النشاطودورىا المؤثر عمى  ،تبيف األىمية التاريخية والحضارية لمحافظة أريحا واألغوار .2
 . العمراني في المحافظة

 بالنسبة لمدوؿ المحيطة بيا .توضح البعد االستراتيجي لممحافظة  .3

 وضع الخطط عمىالمحافظة  تفيد ىذه الدراسة الجيات المعنية وأصحاب القرار في .4
 .التنموية

واقع ظروؼ السكف في مجاؿ  جديداً  تضيؼ ىذه الدراسة إلى المكتبة العربية موضوعاً  .5
 .قع الحالي والتقديرات المستقبميةيمكف اإلفادة منو في ظؿ الواو ، خصائص المسكفو 

 : فرضيات الدراسة : سادسان 
 فقد تـ صياغة الفرضيات اآلتية : ، مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة

 مط األسرة يؤثر عمى نوعية المسكف .تبايف ن .1

 العوامؿ الطبيعية لممحافظة تؤثر عمى االستخداـ السكني وخصائص المسكف.  .2

منطقة طاردة  تتأثر باليجرة الداخمية وتصبح عدـ إقامة مشاريع اإلسكاف سيجعؿ المحافظة .3
 لمسكاف .
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ض متوسط حجـ واالتجاه العاـ نحو خف ، الطبيعيةتأثر حجـ األسرة بمكونات الزيادة  .4
  .األسرة

والتي تشكؿ عصب الحياة  ،في معاناة المحافظة مف نقص الموارد األساسيةبارز الدور ال .5
 سببو االحتالؿ اإلسرائيمي. لسكانيا كالمياه والكيرباء وغيرىا

تقؼ عائقًا أماـ  تؤثر عمى المخططات الييكمية ووجود المستوطنات والبؤر االستيطانية  .6
 .ي المحافظةفالتوسع العمراني 

 عمى حركة السكاف سرائيمياإلوالقيود التي يفرضيا االحتالؿ  إقامة جدار الفصؿ العنصري .7
 والمسكف.والبناء ليا أثر عمى مشاكؿ السكاف 

 ارتفاع مؤشر السياحة بعد تنفيذ مشروع قناة البحريف. التطور العمراني و  .8

 المكضكع:أسباب اختيار  :سابعان 
ؿ المحافظة ذات التاريخ الحضاري ألنيا تمث، أريحا كمنطقة لمدراسة محافظةوقع االختيار عمى  .1

 د.يالبع

 .مة وحيويةيمألردنية ليا دالالت مع الحدود ا االمتداد الجغرافي لمحافظة أريحا شرقاً  .2

 تنفرد ىذه المحافظة بمالمح طبيعية تختمؼ عف باقي أجزاء فمسطيف. .3
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 غكار( مكقع محافظة أريحا كاأل1خريطة )

 
 .ـ1997عمى الخريطة التي أعدتيا كزارة التخطيط الدكلي  المصدر: إعداد الطالب اعتمادان 
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 : الدراسات السابقة :  ثامنان 
واالحتياجات  وخصائصوالسكف  موضوع إلى أشارت أو تناولت التي الدراسات تعددت

 :الدراسات تمؾ أبرز ومف ، السكنية
  لدراسة مباشرة:ليا عالقة بمكضكع اسابقة دراسات 

بعنكاف :) تكزيع كتخطيط الخدمات كالمرافؽ السياحية في مدينة  ، دراسة جماؿ عبد الحؽ .1
 ـ .2009جامعة النجاح  غير منشكرة، أريحا( رسالة ماجستير

واقع توزيع وتخطيط الخدمات والمرافؽ السياحية في مدينة إلى ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ     
وتحديد المعيقات والصعوبات ،ظؿ الظروؼ القائمة  ،فيلواقع الحالي لمسياحةوتحميؿ وتقييـ ا ،أريحا

لدراسة إلى وجود عناصر وقد أشارت نتائج ا ،في ظؿ األنماط العمرانية السائدةالتي تواجييا و 
وأوصت الدراسة  ،ووجود نقص في االىتماـ بالخدمات الصحية في مجاؿ السياحةجذب سياحي ،

 .ة لمسياحة في فمسطيف عامة وأريحا خاصةبضرورة صياغة خطة وطني

بعنػػػػػػػكاف:) كاقػػػػػػػع ظػػػػػػػركؼ السػػػػػػػكف فػػػػػػػي ، عصػػػػػػػاـ الخطيػػػػػػػب، دارسػػػػػػػة فػػػػػػػايز فرجػػػػػػػات .2
 ـ.2009، األراضي الفمسطينية(الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني

الفمسطينية باستخداـ  األراضيالسكنية في  أبعاد الظروؼتحميؿ  إلىىدفت ىذه الدراسة 
االستجابة( والذي يقوـ عمى تحميؿ العالقة بيف ، التأثير، الحالة، الضغوط ،)الدوافع DPSIRمنيج 

والبيئية في ، االجتماعية، االقتصادية، السبب والمسبب وربط الظروؼ السكنية واألوضاع السياسية
وتناولت الدراسة النمو الديمغرافي والظروؼ االجتماعية واالقتصادية ودورىا في الضغط  فمسطيف.

وفي الفصؿ الثالث تنظيـ األراضي السكنية واستنزاؼ ،( Driversؼ السكنية )الدوافععمى الظرو 
أما في الفصؿ الرابع  ،(Pressuresاألراضي الزراعية وارتفاع الطمب عمى المساكف)الضغوط

 وفي الفصؿ ،(Statusالمخزوف السكني والنمو السنوي ألعداد المباني والمساكف واألسر )الحالة
ع االقتصادية واالختالالت الييكمية الناجمة عف االحتالؿ االسرائيمي )التأثيرات الخامس األوضا

Impacts)،  تناوؿ السياسة االسكانية واالنجازات في توفر السكف وتحسيف  السادسوفي الفصؿ
في  اإلسكافأف قطاع  إلىوتوصمت الدراسة (، Responses)االستجابات البنية التحتية لممخيمات

 االكتظاظوأف العديد مف األسر تعاني مف ، سطينية يعاني مف حالة العجز والضعؼالفم األراضي
في المناطؽ التي تقع تحت السيادة ز البناء السكني وترك، المساكف وكبر حجـ األسرةفي 

باإلضافة إلى ضعؼ المرافؽ والخدمات والبنية التحتية وتردي ، )أ( ةالفمسطينية وخاصة المنطق
، وقد أوصت الدراسة بإنشاء مجمعات سكنية جديدة في المناطؽ الحدودية ة.األوضاع االقتصادي
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والبد مف ، وتحسيف قطاع الخدمات والمرافؽ، مع المساواة بيف المحافظات في مشاريع اإلسكاف
عادة توزيع السكاف بيف المناطؽ الجغرافية وبيف المدف والقرى. ، تخفيض درجة التزاحـ  وا 

تطكير اليييات المحمية في منطقة  استراتيجيةبعنكاف : )  ، امددراسة راشد عبد العزيز ح .3
 ـ.2009جامعة النجاح ، غير منشكرة أريحا كاألغكار( رسالة ماجستير

وتحميؿ ، واقع الييئات المحمية في فمسطيف في الفترات السابقةإلى التعرؼ  ىدفت الدراسة
وتحديد  ،األغوار في ظؿ الظروؼ القائمةلمييئات المحمية في منطقة أريحا و  وتقييـ الواقع الحالي

مستقبمية مف أجؿ النيوض  الستراتيجيةووضع مقترحات ، المعيقات والصعوبات التي تواجييا
 .التنمية والتطوير لمنطقة الدراسةبمستوى الييئات المحمية وتعزيز دورىا ومساىمتيا في عممية 

وتعدد المستويات اإلدارية ، مييئات المحميةوتوصمت الدراسة إلى وجود مركزية في النظاـ اإلداري ل
وكذلؾ عجز الييئات المحمية عف أداء دورىا وتمبية احتياجات ، ووجود عدد كبير لمييئات المحمية

ـ لمواقع 1997مة قانوف الييئات المحمية الفمسطينية لعاـ باإلضافة إلى عدـ مالء، المواطنيف
ؿ عمى تقميص المركزية اإلدارية لمسمطة المركزية الحالي في المنطقة. وقد أوصت الدراسة بالعم

مكانية صياغة قوانيف و ، ومراجعة القوانيف الحالية عادة  ، وضع لوائح تفسيرية وتشريعات جديدةوا  وا 
 وتنفيذ مشاريع تطوير وتنمية في اإلقميـ .، التقسيـ اإلداري والجغرافي لمنطقة الدراسة

كتقييـ أنماط استعمالت األراضي في مدينة أريحا( بعنكاف : ) تحميؿ  ، محمد النجـكدراسة  .4
 .ـ 2006جامعة النجاح ، غيرمنشكرة  رسالة ماجستير

ىدفت الدراسة إلى تحميؿ استعماالت األراضي في مدينة أريحا مف خالؿ تقييـ المخططات     
ط العمراني وتناولت الدراسة في الفصؿ الثاني مفيوـ التخطي ، الييكمية المعدة في القرف العشريف

وأىمية استعماالت األراضي والعوامؿ التي تؤثر عمى استعماالت األراضي والمخاطر البيئية 
والخصائص الجغرافية لمدينة  ، واالقتصادية واالجتماعية والعمرانية وتناقص استعماالت األراضي

ر استعماالت وتطو  ، أريحا مف حيث الموقع الفمكي والجغرافي والنمو السكاني واتجاىات السكاف
وتحميؿ وتقييـ استعماالت ، األراضي مف خالؿ المخططات الييكمية لفترات الحكـ المختمفة

وتوصمت الدراسة إلى أف أكثر الفترات تأثيرًا عمى واقع  ، األراضي والنمو العمراني في المدينة
وقد تـ إعداد  ،ومستقبؿ استعماالت األراضي في المدينة ىي فترة االحتالؿ واالنتداب البريطاني

قرار المخطط الييكمي األوؿ لمدينة أريحا عاـ  وقد أوصت الدراسة بعمؿ قانوف جديد  ، ـ1945وا 
وضرورة إنجاز مخطط ىيكمي لمدينة أريحا ضمف حدودىا الجديدة ، لمتنظيـ والتخطيط والبناء

براز الناحية السياحية والمحافظة عمى الطابع الزراعي لم ،ـ1967عاـ  المقررة واالىتماـ  ،مدينةوا 
 بقطاع الخدمات والبنية التحتية بما يتناسب مع توزيع المناطؽ السكنية.
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 الفمسطينية( الجياز المركزم األراضي في األسرم )التركيب :بعنكاف ، صالحة رايد دراسة .5
 .ـ 2005 الفمسطيني لإلحصاء

السكانية  والخصائص ةالفمسطيني األراضي في لألسر الجغرافي التوزيع الدراسة تناولت      
 .التركيب األسري في المؤثرة والعوامؿ والمسكف واألسرة،الفمسطينية لألسرة االقتصادي والواقع لألسرة

 األسر والمساحة عدد حيث مف والمحافظات المناطؽ بيف واضح تبايف وجود إلى الدراسة وتوصمت
 الغربية في الضفة المساحة عمى ثافتيـوك السكاف توزيع يكف ولـ ، وأنماطيا العمرانية المراكز وعدد
ف ،متساوية بدرجة غزة وقطاع  خريطة عمى حضارية سيؤثر مراكز إلى القرى مف الكثير تحويؿ وا 
 السكاف ضد وممارسة المستوطنيف اإلسرائيمي االحتالؿ سياسة مف وبالرغـ، األرض استخداـ

 مرتفعة الخصوبة معدالت وأف، وغرافيديم تفوؽ ليما والخميؿ القدس مدينتي سكاف فإف الفمسطينييف
 األسرة وأصبحت ،الكبيرة الفمسطينية األسر األراضي وتسود منخفضة األطفاؿ وفيات ومعدالت
 وأوصت .الجماعي السكف في ظاىرة والسياسية االقتصادية الظروؼ وأثرت شيوعاً  أكثر النووية
 بعيف مع األخذ السكاني الصراع هواضحة تجا فمسطينية سياسة إيجاد عمى العمؿ بأىمية الدراسة
 بيف التبايف المخططيف مراعاة عمى ويتعيف ،الفمسطيني الوجود يعزز األسر عدد زيادة أف االعتبار
 الممارسات مف فضح والبد . والمساحة عدد األسر حيث مف والمحافظات والتجمعات المناطؽ

 في موازٍ  نمو مف تحقيؽ بدالو  ، تىش الفمسطينييف بأساليب لدى اإلنجاب تعطيؿ حوؿ اإلسرائيمية
 .لمسكاف كريمة حياة وتوفير المعيشة مستوى ورفع القومي الدخؿ
 : دراسات سابقة مشابية لمكضكع الدراسة 

محافظة بيت لحـ دراسة في التركيب السكاني كخصايص بعنكاف : ) ، دراسة معيف جاسر .1
  ـ.2011بغزة  اإلسالميةالجامعة ، غير منشكرة  المسكف( رسالة ماجستير

 ، مف حيث توزيعيـ العددي وكثافتيـ ، تحميؿ التوزيع الجغرافي لمسكاف إلىىدفت الدراسة 
 ، لسكاف المحافظة األسرةودراسة التركيب العمري والنوعي واالجتماعي واالقتصادي وخصائص 

و وتناولت الدراسة في الفصؿ األوؿ السكاف وخصائصيـ في المحافظة مف حيث التطور والنم
تناوؿ مورفولوجية المسكف وتطور عدد  فقد الفصؿ الثاني أما، السكاني والتركيب البنائي لألسرة

والعوامؿ المؤثرة في التركيب  ،والخدمات المتوفرة في المسكف، اإلسكافالوحدات السكنية ومشكمة 
 ، سكفوتناوؿ الفصؿ الخامس مستقبؿ السكاف واحتياجاتيـ مف الم ، وخصائص المسكف ،السكاني

ف توزيع المساكف ، وا  نمط األسرة النووية ىو النمط السائد في المحافظة أف إلىوتوصمت الدراسة 
ف النسبة وحسب نوع الحيازة لممسكف فإ ، المحافظة غير متساوٍ  تجمعاتعمى المساحة السكنية في 

د عمى حجر ف غالبية رخص البناء الصادرة لألبنية السكنية الجديدة تعتموا  ، تكوف ممؾاألعظـ 
، وقد أوصت الدراسة أف مخيمات الالجئيف بحاجة ماسة إلى تطوير أوضاعيا السكنية، البناء
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، وتشجيع التوسع الرأسي واألفقي المدروس في البناء، وضرورة بناء المساكف ودعـ المناطؽ الريفية
قامة مشاريع إسكانية ومدف جديدة وفؽ االحتياجات.  وا 

دراسة في التركيب السكاني كخصايص المسكف(  –نطقة سمفيت بعنكاف :)م، عماد فرج جكدة .2
 ـ .2001،جامعة النجاح ،غير منشكرة  رسالة ماجستير

تناولت الدراسة خصائص السكاف والمسكف لمنطقة سمفيت التي تعانى مف نقص حاد في 
طقة وتوصمت الدراسة إلى أف التركيب السكاني لسكاف المن الدراسات المتعمقة بيذا الموضوع .

وىذا ، سنة19.9وقد بمغ العمر الوسيط  ،الديمغرافييقعوف في مرحمة الشباب مف مراحؿ االنتقاؿ 
لكؿ  اً ( ذكر 110.5وفيما يتعمؽ بالنوع فقد وصمت إلى ) ،فتياً  يؤكد أف مجتمع منطقة سمفيت مجتمعاً 

وات مع ارتفاع سن 10مائة أنثى .كما بينت الدراسة انخفاض نسبة األمية لمذيف تزيد أعمارىـ عف 
حيث وصمت نسبة األمية  ،% مقارنة مع مثيمتيا لدى الذكور10ىذه النسبة لدى اإلناث والبالغة 

وفيما يتعمؽ بالتركيب  ، % وىذا دليؿ عمى ارتفاع نسبة التعميـ في المنطقة3.1لدى الذكور 
شير ذلؾ إلى وي،% 31.5االقتصادي لمسكاف فقد بمغ النشاط االقتصادي العاـ في منطقة سمفيت 

ومرد ذلؾ ارتفاع نسبة صغار السف وقمة مساىمة المرأة في ،أف القوى العاممة تشكؿ ثمث السكاف 
وبخصوص التركيب البنائي لألسرة فقد توصمت الدراسة إلى أف نمط األسرة النووية  ، سوؽ العمؿ

ة المساكف وفيما يتعمؽ بخصائص المسكف فقد بمغت نسب %.88ىو السمة الغالبة وذلؾ بواقع 
 ،وىذه النسبة أعمى مف مثيمتيا في المدف والمخيمات الفمسطينية، %80.4الممموكة لرب األسرة 

 وىذا راجع إلى رخص أسعار األرض في منطقة سمفيت وامتالؾ غالبية سكانيا لألرض .
كخصايص  السكاني التركيب في دراسة –نابمس )مدينة :بعنكاف،أبك صالح ماىر دراسة .3

 .ـ1998 ،الكطنية النجاح جامعة ،غير منشكرة  ماجستير لةرسا )المسكف

 ،لمسكاف والنوعي العمري التركيب لدراسة تعرضت فصوؿ سبعة عمى الدراسة اشتممت
 لألسرة البنائي والتركيب ،التعميمية المراحؿ حسب السكاف وتوزيع واالقتصادي والتركيب االجتماعي
 والمرافؽ المسكف في المتوفرة والخدمات ،التزاحـ ودرجة البناء ونمط ،وخصائص السكف

 وانخفضت ،الشباب مرحمة ضمف يقعوف نابمس مدينة سكاف أف إلى الدراسة وتوصمت .والتجييزات
 المدينة في النوع نسبة تمّ وق ،األخرى الفمسطينية المناطؽ إلى بالنسبة في المدينة اإلعالة نسبة
 ،ممحوظ بشكؿ "فأكثر سنة 15 " العمرية الفئة في التعميـ نسبة وارتفاع الضفة الغربية في نياع

 الذكور لدى األوؿ الزواج عند العمر متوسط وزاد ،اإلناث عند عنيا بيف الذكور الفرؽ نسبة وزادت
 في العمالة مف األكبر النسبة العامموف الذكور وشكؿ ، الفمسطينية في األراضي مثمو عف واإلناث

 ، الغربية الضفة في الدخؿ متوسط عف المدينة في األسرة لرب الشيري متوسط الدخؿ المدينة. وزاد
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 بيف األمية نسبة خفض نحو بتوصيات الدراسة وألمحت. السائد النمط ىو األسرة النووية ونمط
 .المنزلي الياتؼ خدمة وزيادة اإلناث

 .ـ 1998 اإلسكاف كزارة عف العاـ ( الصادر اإلسكاني )المخطط :بعنكاف دراسة .4

وما  ،لمسكاف الديمغرافية واالتجاىات اإلسكاني لممخطط العامة األىداؼ دراسةال تناولت
 الدراسة التوزيع وتناولت .ـ 2015 عاـ حتى المستقبمية االحتياجات وتقدير سكني رصيد مف يتوفر

 في غزة لمحافظات السكنية االحتياجات أف إلى الدراسة توصمت وقد .السكنية لممشاريع الجغرافي
ف المحافظات بيف مع التبايف مرمست تزايد  .والشماؿ غزة محافظتي يف إلحاحاً  أكثر كانت وا 

 اإلسكاف العامة مشاريع إقامة عند اإلسكانية والسياسات المعايير تطبيؽ بضرورة الدراسة وأوصت
 .التزايد السكاني وفؽ السكنية الوحدات مف المستقبمية االحتياجات بتوفير كذلؾ وأوصت ،والخاصة

   .ـ )1994المحتمة األراضي في اإلسكاف قطاع )تنمية :بعنكاف، عكف أبك جكدت دراسة .5

 والبناء اإلسكاف صعيدى عم االحتالؿ سمطةمف  الصادرة العسكرية األوامر الدراسة تناولت     
 ممتمكات ىعم لالستيالء اإلجراءات مف مجموعة نفذت خالليا ومف ،والطرقات الييكمي والتنظيـ

 جذور ىإل الدراسة تعرضت .واألعمار البناءى عم القيود وفرض وعقارات أراض مف المواطنيف
 توفر وعدـ، وسياستو االحتالؿ في لخصيا والتي المحتمة األراضي في اإلسكاف مشكمة وأبعاد
 التي الييكمية المخططات ىإل باإلضافة ،القسرية واليجرة النزوح وعامؿ لمسكاف الالزمة األمواؿ
 تشجيع الدراسة ىذه توصيات أبرز وكاف مف ،واالقتصادية األمنية االحتالؿ حمصال تخدـ كانت

 .والشعبي التعاوني اإلسكاف
6. Study for Ahmad Hussein :( 1989); The Demography Of The Arab 

Villages Of The West Bank. Doctoral Thesis, Durham University. 

ككؿ مف  ،ناطؽ الريفية  مع سكاف الضفة الغربيةالوضع في الممقارنة  إلى الدراسة ىدفت
وتناولت الدراسة في الجزء األوؿ ، اإلدارية بينيما توالتقسيما والتركيب السكاني النمو السكانيحيث 

والجزء الثاني ، الخصائص العامة لمقرى العربية في الضفة الغربية وظروؼ السكف ونمط األسرة
ومقارنتيا بمعدالت الخصوبة ومعدؿ الخصوبة وأنماط  ، د الخاـومعدؿ الموالي تناوؿ النمو السكاني

والوفيات  ، تنظيـ النسؿ واستراتيجية اإلنجابتناوؿ النساء في سف  وأيضاً ، في الضفة الغربية ككؿ
تناوؿ التركيب السكاني مف حيث التركيب  فقد أما الجزء الثالث، وأنماط اليجرة )الداخمية والخارجية(

ومتوسط العمر عند الزواج ، والحالة االجتماعية، الحالة الزواجيةو ، متوسط العمرو ، العمري والنوعي
.وتوصمت الدراسة بأف ثمثي سكاف الضفة والتركيب االقتصادي، واألمية ومستوى التعميـ، األوؿ

د القرى اوتعد محافظة نابمس مف أكبر المحافظات في أعد، الغربية يعيشوف في المناطؽ الريفية
في المناطؽ  األساسيةضعؼ البنية التحتية والخدمات  إلى باإلضافة، يميا اإلداريضمف تقس
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عدد غرؼ النوـ في المساكف القروية بالرغـ مف وجود مساحات  وقمة، الريفية في الضفة الغربية
عند المرأة الريفية  اإلنجابسف ويعد  ، لمشخص الواحد 2ـ16 اإلشغاؿحيث بمغت نسبة ، واسعة
ودعـ البنية التحتية ، الغربية الضفة داخؿ قرى والمسكف بالسكاف باالىتماـ الدراسة توأوص.اً مبكر 

 .والمرافؽ داخؿ القرى في الضفة الغربية
7. Study for Wa'el Ennab :(1989);Population Geography Of The 

Refugee Camps In The West Bank. Doctoral Thesis, Durham 

University.  

في الضفة  فالفمسطينييتحميؿ الواقع الديمغرافي داخؿ مخيمات الالجئيف  إلىة ىدفت الدراس
وتناولت الدراسة في الفصؿ األوؿ ، خصائص المسكف داخؿ المخيمات إلىالتعرؼ و ، الغربية

وخصص الفصؿ الثاني لمتطورات الجيوسياسية التي ، السكاف الالجئيف في مخيمات الضفة الغربية
( ودراسة وتوزيع تطور ونمو السكاف داخؿ ففمسطينييال فالالجئيت )مخيما ظيور إلىأدت 

، أما الفصؿ الثالث فكرس لدراسة التوزيع المكاني لمخيمات الالجئيف في الضفة الغربية المخيمات.
لالجئيف الذيف يعيشوف داخؿ المخيمات وظروؼ  ااألونرو وأصوؿ سكانيا والخدمات التي تقدميا 

تضمف دراسة النمو والخصوبة والوفيات واليجرة الذيف كاف ليـ  فقد الرابع ؿالفصأما  السكف فييا.
الفصؿ الخامس بينما تناوؿ  األثر األكبر في تشكيؿ حجـ ونمو ونمط السكاف عمى مر السنييف.

وتوصمت  التركيب السكاني )النوعي والعمري( والحالة الزواجية والحالة االقتصادية والتعميمية.
في الضفة الغربية سكنوا في مناطؽ قريبة مف موطنيـ عظـ سكاف المخيمات الدراسة الى أف م

وال تزاؿ مشكمة االكتظاظ تمثؿ واحدة مف المشاكؿ ، بشكؿ كبير والوضع االقتصادي متردٍ ، األصمي
وضعؼ البنية ، وتبيف العجز السكني وضعؼ مادة البناء وضيؽ المساحة، الخطيرة في المخيمات
 .كثير مف مساكف المخيماتلحماـ والمطبخ وشبكة الصرؼ الصحي في التحتية وعدـ وجود ا

السكاف  بوضع واالىتماـ ةيالفمسطين المخيمات في المساكف تطوير بضرورة الدراسة وأوصت
 ومف ثـ إيجاد حموؿ مقترحة لحؿ مشكمة الالجئيف نيائيًا. .بالمخيمات

 :ممخص الدراسات السابقة 
وتوزيع وتخطيط ، ؿ الواقع واألبعاد لمظروؼ السكنيةتحمي إلىالدراسات السابقة  ىدفت

، وتحميؿ استعماالت األراضي في المحافظات، الخدمات والمرافؽ في المدف والمخيمات والقرى
 والتوزيع الجغرافي لألسر والمساكف في األراضي الفمسطينية والعوامؿ المؤثرة في التركيب األسري.

ودورىا في الضغط  واالقتصاديةيمغرافي والظروؼ االجتماعية وتناولت الدراسات السابقة النمو الد
، تنظيـ األراضي السكنية واستنزاؼ األراضي الزراعية إلى باإلضافة، عمى الظروؼ السكنية

وتحميؿ وتقييـ استعماالت األراضي والنمو ، وتناولت وضع البنية التحتية والمرافؽ والخدمات
 اإلسكافحؿ مشكمة  مستقبمية مف أجؿ استراتيجيةوضع ومف ثـ ، العمراني في مناطؽ الدراسة

أف المحافظات  إلىوتوصمت الدراسات السابقة  واالحتياجات السكنية.النيوض بالوضع السكني و 
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، االقتصادية التي تؤثر بدورىا عمى الجانب االجتماعي والسكني األوضاعتعاني مف تردي في 
باإلضافة إلى ضيؽ مساحة المسكف وارتفاع ، ساسيةنية التحتية والمرافؽ والخدمات األوضعؼ الب

ف توزيع المساكف عمى المساحة السكنية في تجمعات المحافظة وبالتالي تبيف بأ، مؤشر االزدحاـ
وأف القطاع السكني بحاجة إلى المزيد مف الوحدات السكنية لتمبية احتياجات ، غير متساوٍ 

تجاه الصراع سياسة فمسطينية واضحة  إيجاد السكاف.كما أوصت الدراسات السابقة بالعمؿ عمى
ف أكثر الفترات تأثيرًا وا  ، والعمؿ عمى رفع مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لمسكاف، السكاني

في المحافظات الفمسطينية ىي فترة االحتالؿ واالنتداب  األراضيعمى واقع ومستقبؿ استعماالت 
حيث اشترؾ ىذا  ،دمات والمرافؽ والبنية التحتيةوأوصت الدراسات بتحسيف قطاع الخ، البريطاني

وتنفيذ ، وتشجيع التوسع األفقي والرأسي المدروس في البناء، السابقة الدراساتالبند في جميع 
قامة مشاريع إسكانية ومدف جديدة وفؽ االحتياجات.، مشاريع تطويرية وتنموية في المحافظات  وا 

 ،كاف لممنيج التاريخي نصيب في ىذه الدراسة ،ومف حيث االستفادة مف الدراسات السابقة
والمنيج االستنتاجي وكيفية التحقؽ مف الفرضيات ، حيث يوضح األصوؿ التاريخية لمظاىرة

كيفية إلى ذلؾ  وباإلضافة، مف أجؿ التوصؿ لحموؿ مشكمة الدراسة ،وعالقتيا بالدراسة مع التحميؿ
 تناوؿ الموضوعات داخؿ البحث.

الذي يتـ مف خاللو ، يلممنيج التحميم يامف خالؿ ىذه الدراسة استخدام وإضافتأما ما يمكف 
، (spssكالتحميؿ العاممي ) اإلحصائيةوبعض األساليب  اآلليباستخداـ الحاسب معالجة البيانات 

مبرنامج أيضًا ل ياماواستخد، ( في رسـ الخرائطGISاستخداـ نظـ المعمومات الجغرافية ) إلى باإلضافة
    يعمؿ عمى تحديد االحتياجات السكنية المستقبمية في المحافظة. ( الذيSpectrum)ي الديمغراف

 : مصادر البحث )طرؽ جمع المعمكمات( تاسعان 
ىذا  في ستوظؼ والتي ،المعمومات عمى لمحصوؿ المصادر مف مجموعة عمى الدراسة ستعتمد    

 :اآلتي النحو عمى تقسيميا ويمكف ،البحث
والجياز  اإلسكاف وزارة خاصة الحكومية الجيات لدى تتوفر والتي : ائيةاإلحص المصادر. 1

واختالؼ  التقديرات بعض تضارب االعتبار بعيف األخذ مع ،المركزي لإلحصاء الفمسطيني
 ـ(. 2007 إلى (1997 مف السنوات عمى التركيز مع السكانية التعدادات

عالقة  ليا التي المختمفة والتقارير ثواألبحا الكتب مجموعة وتشمؿ  :المكتبية المصادر. 2
 .المسكف وخصائصظروؼ السكف  دراسة بموضوع

 ووزارة التخطيط اإلسكاف ووزارة والبمديات المحمي الحكـ وزارة وتضـ : الحكومية المؤسسات. 3
 ىذه عف واألبحاث الصادرة التقارير عمى لمحصوؿ مةيم مصادر وىي، والصحة التعميـ ووزارة

 .الرسمية جياتوال الوزارات
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 .والعمراف المسكف خصائصب مباشرة عالقة ليا التي واألجنبية العربية الدوريات في المقاالت. 4

 لممعمومات المتعمقة اً ميم اً مصدر  تعتبر والتي العالقة ذات البيانية والرسومات واألشكاؿ الخرائط. 5
طمس الفني الصادر ، وتـ الحصوؿ عمى مجموعة مف الخرائط مف خالؿ األالدراسة بموضوع

أريج، -ومعيد األبحاث التطبيقية عف وزارة التخطيط والتعاوف الدولي ،ووزارة الحكـ المحمي،
 .ووزارة الزراعة

 :الدراسة منيج  :ان عاشر 
نظرَا  ومتكاممة شاممة بموضوعات يتعمؽ والذي البحث ليذا الدراسة مناىج تعدد المتوقع مف
 عمى بعض االعتماد لمباحث يمكف لذا .البحث ىذا في الموضوعات بيف والترابط التكاممية لمعالقات
 :وأىميا المناىج

، ومعالجة سكفمال خصائصظروؼ السكف و ل اً مبدئيًا تصور  يضعل استخدـ :التاريخي المنيج. 1
 محافظة أريحا يف البعديف السياسي والتاريخي والسيما أثر األحداث السياسية عمى السكف

سة التطور العمراني بجانب دراسة تطور عدد السكاف خالؿ فترات زمنية واألغوار، وكذلؾ درا
 مختمفة. 

 لممسكف في العمرانية الخصائص ووصؼ إظيار يمكف المنيج ىذا خالؿ مف :الكصفي المنيج. 2
 .لمحافظةبا بظروؼ السكف وارتباطيا العالقة إبراز مع ،المدينة

 الحاسب باستخداـ البيانات معالجة خالؿ مف جالمني ىذا استخداـ سيتـالتحميمي:   المنيج. 3
 اإلحصائي البرنامج خالؿ مف الالزمة اإلحصائية األساليب بعض واستخداـ، اآللي

(SPSS) ،العامميو الدرجات واستخداـ (Factor scores)  ،العاممي كالتحميؿ (Factor 
Analysis) الجغرافية اتالوحد في العامؿ خصائص تكثيؼ مدى تقيس معيارية درجات وىي 
 .المختمفة

البحث  فرضيات صحة مف التحقؽ يمكف المنيج ىذا توظيؼ خالؿ مف  :الستنتاجي المنيج. 4
 وواقعية وضع صحيحة تعميمات إلى التوصؿ أجؿ مف، التحميؿ مع بالدراسة وعالقاتيا
 .لذلؾ المناسبة والحموؿ المقترحات

ة اقميـ محافظة "أريحا واألغوار" مف حيث العوامؿ دراسلتـ اتباع ىذا المنيج  اإلقميمي:. المنيج 5
 الطبيعية والبشرية لإلقميـ وأثرىا عمى السكف.
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 :الدراسة عشر: محتكل مالحاد
رسومات البيانية وال مجموعة مف الجداوؿ والخرائطو  ،فصوؿ ستة عمى الدراسة ىذه تحتوي

 .إلى النتائج والتوصياتباإلضافة نجميزية عمى ممخصيف بالمغتيف العربية واإلحتوي كما ت،والمالحؽ
 البيية الطبيعية كالمراكز العمرانية لمحافظة أريحا كاألغكار. األكؿ: الفصؿكتناكؿ 

موقع محافظة أريحا اإلدارية و لمحة تاريخية عف المحافظة والتبعية  تـ استعراضبحيث 
 ، فمسطيف والضفة الغربيةمف حيث الموقع النسبي والطبيعي والعمراني والموقع بالنسبة ل ،واألغوار

 ،ونوعية األراضي،والتركيب الجيولوجي ،ومظاىر السطح  ،وموضع محافظة أريحا واألغوار
 .عات العمرانية في أريحا واألغوارثـ المراكز والتجم،وموارد المياه  ،والمناخ

                              حا كاألغكار .محافظة أري في ـكخصايصي السكاف الثاني:كتناكؿ الفصؿ 

ومكونات النمو  ،تطور والنمو السكاني مف خالؿ مراحؿ النمو السكانيال عمى اشتمؿ وقد
وتنقسـ المكونات الى قسميف الزيادة الطبيعية والزيادة غير الطبيعية، ثـ مستقبؿ النمو  ،السكاني

يب البنائي والترك ،والتركيب السكاني ،وكثافة المسكف ،وتوزيع السكاف وخصائصيـ،السكاني 
 لألسرة.
  المسكف( . المسكف )مكرفكلكجية خصايص: الثالث الفصؿكتناكؿ 

المسكف: المسكف  وكثافة توزيعو  السكنية الوحدات و المباني عدد تطور بحيث تناوؿ
في  الغرؼ وعدد ،التزاحـ ودرجة،لممسكف الحالي واالستخداـ، المسكف مساحة ودراسة ، وصفاتو
 .ومشكمة السكف في المحافظة ،المسكف بناء مادة اً وأخير ، المسكف وممكية ،المسكف

 .المسكف في المتكفرة الخدماتالرابع: الفصؿأما 

 ومصادرىا الشرب مياه مف :المتوفرة في المسكف األساسية الخدماتتـ استعراض 
 طرؽو ، المسكف في والتجييزات األساسية المرافؽو  ،الصحي ونظاـ الصرؼ ،والتدفئة واإلضاءة،
 توفر مدى دراسةو ،المعمرة السمع توفر حسب األسر دراسةو ، النفايات الصمبة مف تخمصال

 .المحافظة ىذه في لألسر تكنولوجيا المعمومات
 .وخصايصك كاقع ظركؼ السكف في   المؤثرة العكامؿ: الخامس الفصؿكيبحث 

 عمى اً ادالمسكف اعتم خصائص في المؤثرة العوامؿ دراسةيتـ  العاممي: التحميؿمف خالؿ 
 ،وعامؿ الخدمات ،المسكف وخصائص الديموغرافي في العامؿ تمثمت والتي العاممي التحميؿ نتائج

 .األخرى العوامؿ إلى جانبوكثافة المسكف ،وممكية المسكف ،ومشكمة المياه 
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 .كاألغكارالحتياجات السكنية في محافظة أريحا   السادس: الفصؿكتناكؿ 

 ،وقطاع االسكاف ،االحتياجات المستقبمية مف المساكف مف كؿٍ  مستقبؿمف خالؿ دراسة 
واستراتيجية حؿ مشكمة  ،والوضع االسكاني المستقبمي ،ومؤشرات العجز السكني ،والرصيد السكني

 لسكاف السكاني المتوقع التزايد ضوء فيواالولويات واالحتياجات التطويرية التقديرية  ،االسكاف
 .المحافظة

أماًل أف تفيد ىذه الدراسة المخططيف والمعنييف ،ءت النتائج والتوصياتوفي نياية البحث جا
 المستقبؿ.ومتخذي القرار في عممية التخطيط لممساىمة في حؿ مشكمة السكاف واإلسكاف في 

 
 اآلخريف.كنسأؿ اهلل أف يكفقنا إلى ما فيو الخير كأف ينفع بو 
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 انفصم األول
انبيئت انطبيعيت واملراكز انعمراويت يف 

 حمبفظت أرحيب واألغىار
  

تضـ السـ كالمعنى كالنشأة كالتبعية  -أكلن: لمحة تاريخية
 .اإلدارية

  .ثانيان: مكقع محافظة أريحا كاألغكار

 .محافظة أريحا كاألغكار عثالثان: مكض

 .رابعان: المراكز العمرانية في محافظة أريحا كاألغكار
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 كالمعنى كالنشأة كالتبعية اإلدارية () السـ  - : لمحة تاريخية أكلن 
 ،( ىي مدينة فمسطينية تاريخية قديمة تقع عمى الضفة الغربية لنير األردفJerichoأريحا )   

أي تعد أقدـ مدينة في  ، بؿ الميالدسنة ق7000 إلىويعود تاريخيا  ،وعند شماؿ البحر الميت
 . (194ـ:ص1984، )الموسوعة الفمسطينية .التاريخ

شتقة وأريحا عند الكنعانييف تعني القمر والكممة م ،عود أصؿ تسمية أريحا إلى األصؿ الساميوي   
يريحو( العبرانية) يتعني شير أو قمر. وفاليرح( في لغة جنوبي الجزيرة العربية و مف فعؿ)يرحو( أو)

، )الدباغألريج .في السريانية معناىا الرائحة أو ا)أريحا( ، وأقدـ مدينة معروفة في التوراة الييودية
 (542ـ:ص1991

إف الظروؼ الطبيعية في الغور كانت مالئمة لالستقرار واالستيطاف البشري في منطقة أريحا    
خطوات الجماعات البشرية  أولىفيذه المنطقة احتضنت  ، كما أظيرت االكتشافات األثرية

البناء والحرؼ المختمفة  ثـ عمى تطوير فنوف ،لالستيطاف واالستقرار التي اعتمدت عمى الزراعة
 ، ليذا فإف التحميؿ التاريخي وسيمة أساسية لتفيمو، (17ـ:ص1990 ، )موسوعة المدف الفمسطينية

ويمكف تمخيص العصور  ، يجابية المؤثرة فيوجوانب السمبية واإلوىذا التحميؿ يتيح الفرصة لرؤية ال
 (29-36ـ:ص2006، لنجوـ:)ا اآلتيالتاريخية التي مرت بيا مدينة أريحا عمى النحو 

 .زمف الكنعانييف ظيرت أوؿ حكومة منظمة وكانت أريحا أىـ مدنيا 
  حيث خرجوا مف مصر وعبروا وادي  ،العبرانيوف فمسطيف افي أوائؿ القرف الثالث عشر غز

 األردف عمى األقداـ مف تالؿ مؤاب )األردف( واقترفوا في أريحا مجزرة بشعة .
  سنة عمى يد ) أخاب بف عمري ( مف مموؾ  400خرابيا بػػػ جرى ترميـ مدينة أريحا بعد

 إسرائيؿ وحصنيا )خيئيؿ البيتئيمي (.
 واكتسبت أريحا أىمية كبيرة  ، في عيد الروماف ازدىرت أريحا فشقوا القنوات وصدروا التمر

 " زكاغنياء الييود في بيتو يدعى رجؿ مف أزار بيا  ثحي ،في عيد المسيح عميو السالـ
أما في الحكـ ، (306-337طيف الكبير )طنسوانتشرت المسيحية في عيد ق، "العشار

 اإلسالمي في القرف السابع عشر كاف أىميا قـو مف قيس وبيا جماعة مف قريش .
  وكانت الناحية الخامسة التي يتألؼ  ،ناحية فترة الحكـ العثماني إلىرفعت أريحا مف قرية

 منيا قضاء القدس .

 ت مدينة أريحا الجديدةعيد االنتداب البريطاني أنشئبداية  ثماني ووفي أواخر العيد الع ، 
وفي الفترة البريطانية أصبحت أريحا مركزًا لمقضاء حتى ألغي القضاء وألحؽ بقضاء القدس 

 (545:ص1991، )الدباغـ .1944في سنة 
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اف أعداد السكحيث ترتب عمى ذلؾ زيادة ، ـ بنكبة فمسطيف1948تأثرت المدينة عاـ     
بأنو تشكؿ أوؿ مجمس بمدي  عمماً ، ففييا نتيجة ليجرة أعداد كبيرة مف الالجئيف الفمسطينيي

وكاف االمتداد العمراني فييا باتجاه كؿ مف عيف السمطاف والمدينة  ، ـ1951عاـ ألريحا 
ـ وقعت 1967في شير حزيراف مف عاـ . و لقضاءا يحا في تمؾ الفترة مركزالقديمة وعادت أر 

مدينة أريحا حدودية ، وبذلؾ عادت اإلسرائيميغربية وقطاع غزة تحت االحتالؿ ال الضفة
وفرضت الخصوصية ،خاصة ومعيقة لمحركة عمى معبر األردف اً وفرضت إسرائيؿ شروط

مغمقة  أراضٍ ، مثؿ مصادرة األراضي ، األمنية اإلسرائيمية شروطًا معيقة لتطور ونمو المدينة
وقؼ ، التحكـ في السماح بالبناء، المستوطنات، األردنية حدودعمى طوؿ الألغراض عسكرية 

زيادة المساحة  أفـ يمكف القوؿ 1994ـ وحتى 1967وفي طوؿ الفترة مف  ، المحافظةتوسيع 
وبسط  ـ1993بعد اتفاقية أوسمو  ةوبعد قدوـ السمطة الوطنية الفمسطيني .% فقط10المبنية بمغ 

بعد ف اً نوعي تحوالً  دفظة مرحمة جديدة تعخمت المحاد ، سيادتيا عمى محافظة أريحا واألغوار
حيث تعززت  ؿ اىتماـ كبير مف السمطة الوطنيةأصبحت مح ،االحتالؿفترة اإلىماؿ الشديد 

 ، وأقيمت العديد مف الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ، أىميتيا كمعبر لفمسطيف
، )النجوـسة نشاطيـ االستثماري في المحافظة.مف المستثمريف لممار وأصبحت أريحا ىدفًا لكثير 

 (33-37ـ:ص2006

 ثانيان : مكقع محافظة أريحا كاألغكار
 astronomer location. المكقع الفمكي :1

 عرض سطيف التي تقع غرب قارة آسيا بيف درجتيمحافظة أريحا جزء مف فم    
( 30′ 29o  33 ′15 وo)  طوؿ  درجتيشمااًل وبيف(34 ′15o  35 ′40وo   ًشرقا) شراب( ،

أما الموقع الفمكي لمنطقة الدراسة والمتمثمة في محافظة أريحا واألغوار فيي  (.495ـ:ص2000
 طوؿ  درجتي وبيف(  31o - 24″ 14′ 32o ′44 ″59بيف درجتي عرض )تقع 

(12″ 22′ 35o  - 40″ 33′ 35o )(ويؤثر الموقع 193ـ:ص1984، الموسوعة الفمسطينية )
في  ، ساعة14الشمسي المكتسبة حيث يصؿ طوؿ النيار في الصيؼ  اإلشعاعمية الفمكي عمى ك

ارتفاع درجات الحرارة صيفًا وعدـ انخفاضيا  إلىمما يؤدي ، ساعات10حيف يصؿ في الشتاء 
 (12ـ:ص1997، .) وزارة التخطيط والتعاوف الدوليفي الشتاء ممموسبشكؿ 

 relative location . المكقع النسبي :2

الذي  وىو ، واألجزاء المجاورة ، صد بو الموقع المكاني ومدى ارتباطو بالمناطؽ المحيطةيق   
 ، (8ـ:ص1994، )صالحةيعطي مؤشرات عف مدى تأثيره عمى المظاىر البشرية والحضرية 
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وسوؼ يتـ  ، اىر الجغرافية في الحيز المكانيو ويعكس ىذا المفيوـ حالة تجاور األشياء أو الظ
 الموقع العمراني. :والثاني ، الموقع الطبيعي :توييف األوؿدراستو وفؽ مس

 الطبيعي:أ. المكقع 

في جغرافي مميز بسبب وقوعيا في أخفض بقعة  موقعتعتبر محافظة أريحا واألغوار ذات 
شمااًل ونير  مف طوباس ة أريحا واألغوار عمى جزء مف غور األردف،مقد أقيمت محافظف، العالـ

وتقع  .(62ـ:ص2009، )حامدالقدس غربًا  –ر الميت جنوبًا وجباؿ راـ اهلل والبح، األردف شرقاً 
ـ فوؽ سطح 350أعمى نقطة ارتفاع فييا إلى تصؿ  و، كـ شرؽ مدينة القدس30عمى مسافة 

بحر أىـ ثاني عمى  تطؿو  ،ـ تحت مستوى سطح البحر370وأخفض نقطة تصؿ إلى ، البحر
، )فريجاتلممحافظة القتصادية والعالجية والسياحيةاذات األىمية  لميتلفمسطيف وىو البحر ا

باإلضافة إلى أف البحر الميت يختزف في باطنو ثروة ىائمة لمجموعة كبيرة مف  ،(7ـ:ص2008
 عالية لدخوليا في العديد مف الصناعات الحديثةالقتصادية االقيمة الاألمالح والمعادف ذات 

وبالرغـ  .(285ـ:ص2007،الكيالني،)حبيب وغيرىا( جميؿالت، مواداألدوية، البناء، موادة)األسمد
، ىذه الثروات بسبب السيطرة والييمنة اإلسرائيمية عمى البحر الميت فمف ذلؾ لـ يستغؿ الفمسطينيو 

البحر  -)البحر الميتالذي يصؿ بيف وبدأ في اآلونة األخيرة الحديث عف مشروع قناة البحريف
بغرض تزويد الدوؿ المشتركة في الحدود بمياه عذبة ؾ وذل ،(3الموضح بالخريطة رقـ ) األحمر(

، فيياوخاصة أف ىذه الدوؿ تعاني مف تناقص مياه الشرب  ،مف خالؿ إقامة محطة تحميو مائية
لالستفادة مف االرتفاع الشاىؽ لسقوط المياه  محطة توليد طاقة كيرومائية إقامةالعمؿ عمى  وأيضاً 

، )حبيب "بإسرائيؿ" ةلى بناء محطة لمطاقة النووية الخاصفة إباإلضا، ـ507 ارتفاعيا البالغو 
في الحركة السياحية  اً نشاطمف المتوقع أف تشيد المحافظة فوبالتالي  .(308ـ:ص2007، الكيالني

مع زيادة عمرانية الحركة في ال اً تطور  يترتب عميو مما، يجعميا محافظة جاذبة لمسكاففواالقتصادية 
أف المشروع  بالرغـ مفو  .ربطالنتيجة لمشروع في المحافظة ت السكنية في أعداد المساكف والوحدا

واقتصادي ألنو سيوفر  ،نقاذ البحر الميت مف الجفاؼإلى ػّسوؽ عمى أنو مشروع بيئي ييدؼ إيُ 
كما أنو  في حؿ المشكمة المائية التي تعاني منيا دوؿ المنطقة، المياه ستساعدكميات كبيرة مف 

أف الخبراء  . إالكما يدعى االحتالؿ اإلسرائيمي أو أمنية ةأو عسكري ليس لو أبعاد سياسية
لى وجود إراء وتشير كثير مف الدراسات واآل ، خفوف قمقيـ مف تنفيذ ىذا المشروعوالمتخصصيف ال ي

 :فخصوصًا عمى الفمسطينيي تنفيذه ـت ستظير إذا ماأثار سمبية كبيرة 
 (310ـ:ص2007)حبيب،الكيالني،
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احثوف في عمـو األرض والبيئة قمقيـ مف تنفيذ المشروع الذي قد يسبب كارثة ال يخفي الب -
 ،طار التوقعاتإولكنيا تبقى في  بيئية كبيرة يمكف أف تحؿ في المقاـ األوؿ بالبحر الميت؛

 .وال يوجد دراسة عممية جزمت بتمؾ األثار

لى إج العقبة تحدث بعض الخبراء المصرييف عمى أف تدفؽ مياه البحر األحمر عبر خمي -
وسيؤدي ىذا  ،والشعب المرجانية في الخميج ،البحر الميت سيؤثر سمبًا عمى األحياء المائية

 لى تكوف تيارات مائية كبيرة.إالتدفؽ 

لمشروع الى نتائج أما آثار مشروع قناة البحريف عمى جيولوجية المنطقة فقد يؤدي ىذا ا -
 ،(Jordan Dead Sea Rift)خدودارة منطقة األثقد تسبب في است ،جيولوجية خطيرة

تصؿ شدتيا مف  (Induced Earthquakes)مستحثولى وقوع زالزؿ إمر الذي سيؤدي األ
عمى امتداد حفرة  لتنشيط الحركة التكتونيوويرجع ذلؾ  ،درجات عمى سمـ رختر 6-5

لبحريف لى الشقوؽ والفوالؽ عمى امتداد قناة اإألف المياه التي قد تتسرب  ؛ردنياالنيداـ األ
وبالتالي تنشط حركة الفوالؽ ، المقترحة قد تكوف بمثابة المادة المزجة التي تقمؿ االحتكاؾ

 جزاء المفتوحة مف القناة.وادي عربة خاصة في األ -عمى امتداد البحر الميت

ف رسػوبيات المػراوح الركاميػة النيريػة إحيث  ،لمائية الجوفية في وادي عربةتموث الخزانات ا -
دمة مػف مى أطراؼ وادي عربة تحتوى عمى كمية جيدة مف المياه العذبػة المسػتخالموجودة ع

ومف المرجح أف الخط الناقؿ لمياه البحر األحمر سػيعبر فػوؽ  ،قبؿ السكاف وشركة البوتاس
ف ىػػذه خاصػػة وأ ،نابيػػبميػػاه مػػف مثػػؿ ىػػذه األسػػرب التمكانيػػة ، وىنػػاؾ دائمػػًا إىػذه الخزانػػات

ا سػػػػػػػوؼ يػػػػػػػؤثر سػػػػػػػمبًا عمػػػػػػػى نوعيػػػػػػػة الميػػػػػػػاه الجوفيػػػػػػػة فػػػػػػػي المنطقػػػػػػػة نشػػػػػػػطة زلزاليػػػػػػػًا، ممػػػػػػػ
 (19ـ:ص2005الخزانات.)أبوجابر،

 . المكقع العمراني :  ب

إف لمموقع الجغرافي عالقة مترابطة ومباشرة مع الموقع العمراني،  وىذا ما أكسبيا أىمية 
القتصادية الموقع العمراني بالنسبة لممحافظات الفمسطينية، وأيضًا كانت لمظروؼ السياسية وا

 واالجتماعية دور متغير عبر الزمف أثر في الموقع العمراني لممحافظة.

وسوؼ تتـ دراسة الموقع العمراني وفؽ ثالثة مستويات، األوؿ موقع المحافظة بالنسبة 
 موقع المحافظة بالنسبة لألردف. والثالثلمحافظة بالنسبة لمضفة الغربية، لفمسطيف، والثاني موقع ا
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 مكقع محافظة أريحا في الضفة الغربية (2) خريطة

 
 

 .ـ1997عمى الخريطة التي أعدتيا كزارة التخطيط الدكلي  المصدر: إعداد الطالب اعتمادان 
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 األحمر(-( مشركع قناة البحريف )الميت3خريطة )

 
 (317ص، ـ2007، الكيالني،بالمصدر: حبي)
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  بالنسبة لفمسطيف :العمراني . المكقع 1

فقد ،عبت الظروؼ السياسية المختمفة التي ألمت بمحافظة أريحا الكثير مف التغيراتل
تعرضت عالقات المحافظة لمتمدد واالنكماش بسبب فترات االحتالؿ التي تناوبت عمى فمسطيف 

أنيا في  إال، معروفة منذ القدـ عمى المستوى الوطني والعالمي فأىمية المحافظة، لمسيطرة عمييا
أدى إلى مما ، ـ احتؿ الييود فمسطيف فأثر ذلؾ عمى أىميتيا الحدودية1948عاـ  أعقاب حرب

طالبوا بوحدة الضفة  ،ـ1949عاـ  ففمسطينييمؤتمر أريحا وىو المؤتمر الذي ضـ زعماء عقد 
 ، ـ1948ويعتبر مؤتمر أريحا مف أىـ األحداث بعد حرب  ،الياشمية األردنيةالغربية مع المممكة 
ـ وأجريت انتخابات مناصفة بيف الضفة الغربية والضفة الشرقية . 1950ة عاـ حيث تمت الوحد

ولـ تعترؼ ، واندمجوا في مؤسسات الدولة يحمموف الجنسية األردنيةوأصبح مواطنو الضفة الغربية 
رسميًا  اعترفت بياومف الدوؿ غير العربية التي ، الدوؿ العربية آنذاؾ بيذه الوحدة واعتبرتيا احتالالً 

حتى خسرت األردف الضفة الغربية  ، ـ1967مر األمر ىكذا حتى عاـ ريطانيا والباكستاف واستب
اعترفت بالعالقات بيف الضفتيف وبجنسية سكاف الضفة  "إسرائيؿ"إال أف ، في حرب األياـ الستة

عمى أساس ما يسمى في إسرائيؿ "سياسة الجسور المفتوحة" وظؿ األردف يعتبر ، الغربية األردنية
عمى طمب  ـ فؾ االرتباط بيف الضفتيف بناءً 1988الضفة جزءًا منو حتى قرر الممؾ حسيف عاـ 

  (6:ص2011، شفيؽ) منظمة التحرير الفمسطينية.

وقسمت  ، ـ تـ تطبيؽ نظاـ الحكـ الذاتي عمى أريحا1993وفي ضوء اتفاقية أوسمو عاـ 
المنطقة "ج" و  ، فة الغربية وقطاع غزة"ب" و "ج" كباقي أجزاء الض ، أريحا إلى ثالث مناطؽ " أ"

 ، % مف مساحة محافظة أريحا70اإلسرائيمية وتشكؿ ىي التي تقع تحت السيطرة الكاممة لمحكومة 
 فقط تجمعات سكانية 6و تبمغ عدد التجمعات السكانية الواقعة في المنطقة "ج" في محافظة أريحا 

مسطينيوف في القرى الواقعة ضمف المنطقة فمذلؾ يعاني المواطنوف الف ، (7ـ:ص2008، )فريجات
كما ترتبط  .قرى لتمبية احتياجاتيـ العمرانية" مف عدـ توسيع المخططات الييكمية لتمؾ ال "ج

معبر الكرامة بيف لمعبور وىو  وحيدة المحافظة بعالقات مع الدوؿ العربية مف خالؿ نقطة برية
  واألوربية.  ومف ثـ إلى باقي الدوؿ العربية فمسطيف واألردف، 

       . المكقع العمراني بالنسبة لمضفة الغربية :2
 ، المخيمات ، القرى ، وىي :المدف،عددًا مف المراكز العمرانيةمحافظة أريحا واألغوار  تضـ

بينما  ،أما المدف فتمثميا مدينتي أريحا والعوجا ، (4) الخريطةكما في  االستيطانية"المستعمرات "و
 ، عيف الديوؾ،النويعمة ،فصايؿ ،الجفتمؾ،مرج الغزاؿ،الزبيدات،ة وىي مرج نعجةعشر القرى عددىا 

لالحتالؿ  اً . ويمثؿ النمط الثالث المخيمات التي كانت نتاجدير حجمة والنبي موسى، دير القمط
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مخيماف  ويبمغ عددىـ ، مسطينييف مف ديارىــ وطرد السكاف الف1948بعد حرب عاـ  "اإلسرائيمي"
 .(14ـ:ص2012أريج،-معيد األبحاث التطبيقية)عيف السمطاف و عقبة جبرمخيـ  اوىم

 لمحافظة أريحا كاألغكار اإلدارية(التقسيمات 4) خريطة

 
 (ـ2012،أريج-المصدر: معيد األبحاث التطبيقية)

وأما المحافظات الفمسطينية التي تجاور محافظة أريحا فيي كما يمي : محافظة طوباس 
ومحافظة  –ومحافظة راـ اهلل مف الغرب  -نابمس مف الشماؿ الغربي  ومحافظة –مف الشماؿ 

ومف الجنوب الشرقي البحر الميت كما ىو مبيف في الشكؿ السابؽ.  –القدس مف الجنوب الغربي 
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وذلؾ  ، ـ1967وقد غزا االستيطاف أراضي محافظة أريحا في وقت مبكر منذ االحتالؿ عاـ 
 ألسبابوكذلؾ  ،راضي المحافظة عمى طوؿ الحدود مع األردفمنيا أمنية حيث تقع أعدة، سبابال

 ، مستوطنة وبؤرة ةعشر  ت في المحافظة سبعفقد بمغ عدد المستوطنا ، زراعية واقتصادية وسياحية
نسبة المستعمريف إلى  تشكمحيث  ،مستوطف 6400نحو ـ 2011سنة قدر عدد المستوطنيف و 

ومجموع  ،دونماً  2343وع مساحة المستوطنات فيما يبمغ مجم ، %13.5السكاف الفمسطينييف 
 (*)(60ص:ـ2013، 1993 ،ؼ، ح، ـ، ج).دونمًا  881مساحة القواعد العسكرية اإلسرائيمية 

 . المكقع العمراني بالنسبة لألردف :3

حيث تعد  ،مف أىـ ما يميز محافظة أريحا واألغوار ىو الموقع الحدودي لممحافظة إف
الوحيد لسكاف الضفة  نفذالمممكة األردنية الياشمية الم تعدو  ،ممكة األردنيةبوابة فمسطيف بالنسبة لمم

ما المشتركة في ودوذلؾ بحكـ الحدالدوؿ العربية واألجنبية  إلىوالتي يعبروا مف خالليا  ، الغربية
االرتباط التاريخي  إلى ىالتقارب أدىذا طبيعة و  ، عظيمة استراتيجيةسبيا أىمية كمما أ ،بينيما

يخوض المعارؾ مع  األردنيمنذ احتالؿ الصياينة لفمسطيف والشعب ف، منذ القدـلحضاري وا
يقاؼ المذابح التي تقترفيا العصا فالفمسطينيي بات اإلرىابية الصييونية ضد مف أجؿ التحرير وا 
وحيد لسكاف الضفة ال ي جزء مف األراضي األردنية الممجأفتعتبر الضفة الشرقية وى، اإلنسانية

المسجميف في  الالجئيفإذ يبمغ عدد ، الحروب التي تشنيا العصابات الييودية ية في فتراتالغرب
. ـ(2013، )ممؼ المخيمات األردنيةات األونروا حسب إحصائي مميوني الجئ نحو األردف

بالمممكة  إدارياً  ارتباطاً قد ارتبطت الضفة الغربية ومف ضمنيا محافظة أريحا واألغوار و 
 ، األردنية اإلدارة إشراؼحيث كانت تحت  ،ـ(1967 –ـ 1948)شمية في الفترة مابيف اليا األردنية

وحصؿ العديد مف أبناء الشعب الفمسطيني ، وبالتالي توطدت العالقة التجارية والتعميمية والصحية
واعتبروا عمى أنيـ جزء ال  ،عمى الجنسية األردنية مكةموا لممالذيف لجأ سكاف الضفة الغربيةمف 
االرتباط أثر عمى  وبالتالي فإف ىذا، في مناصب مؤسسات الدولة األردنية اوتقمبو  ، جزأ منيايت

وذلؾ مف خالؿ فئة الشباب التي اتخذت األردف ، المممكة الياشميةالتركيب والتوزيع السكاني داخؿ 
 رمما أث (112ـ:ص2003، )المسيري.مقصدًا ليا لتحسيف أوضاعيـ االقتصادية واالجتماعية 

 والذي بدوره أثر عمى واقع ظروؼ السكف فييا. ،عمى التركيب السكاني في المحافظة

                                                 

اختصار الطالبة)ج، ـ، ح، ؼ( اختصارًا لمجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني بغرض تقميؿ حيز الكتابة في  (*)
 المتف.

ؿ وتـ كتابة رقـ المطبوعة وىذا الرقـ ال يتكرر في أي مطبوعة أخرى، ومف السيولة التعرؼ عمى المرجع مف خال 
 ىذا الرقـ.
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 مف الضفة الغربية األردنيلباقي أجزاء فمسطيف وانسحاب الجيش  إسرائيؿوبعد احتالؿ 
ـ خدماتيا في مجاؿ التعميـ حيث اإلشراؼ عمى المناىج يتقدفي المممكة  استمرت ـ1967عاـ 

ميا لممواطنيف باإلضافة إلى التسييالت التي تقد ، اج األردني في المدارسالدراسية وتطبيؽ المني
وبدأت تتقمص الخدمات التعميمية المقدمة مف قبؿ  ، جسر الممؾ حسيف في حركة التنقؿ عبر

إعداد منياج فمسطيني طبؽ في المدارس التي قامت بالمممكة بعد قدوـ السمطة الوطنية الفمسطينية 
ف كانت محدودة النطاؽ،  بيف البمديف وا  بدأت العالقات التجارية االقتصادية  ولكف ، الفمسطينية

باإلضافة إلى أف األردف يمثؿ سوقًا استيالكيًا أماـ منتجات الضفة الغربية وقطاع غزة مف 
الخضروات والفواكو،  كما تعد األردف المحطة التي مف خالليا يتـ تصدير المنتجات الزراعية 

 (23ـ:ص1994)صالحة، ؿ العربية. الفمسطينية لمدو 

 ثالثان : مكضع محافظة أريحا كاألغكار
كما  ، قد يكوف أكثر تأثيرًا في حياة بعض المدف و ،موضع ال يقؿ أىمية عف الموقعإف ال

وخاصة عندما يتدخؿ الموضع في تحديد محاور نموىا في  ،ىو الحاؿ في مدف التعديف والسياحة
فاإلنساف كاف يبحث عف المواضع ، (6ـ:ص1994، )إبراىيـيضًا ماضييا وحاضرىا ومستقبميا أ

فكانت الوظيفة الحربية ، والحد األدنى مف األخطار، التي تحقؽ لو الحد األقصى مف الحماية
في محافظة أريحا واألغوار  أما (23ـ:ص1994، )صالحة.أىـ مف الوظائؼ األخرىقديمًا لممدينة 

قميميايتجاذباف األىمية والتأثير عمى المد –وضع الموقع والم –فإف ىذيف المتغيريف   .ينة وا 

مة المؤثرة في االستخداـ السكني وخصائص يمتعتبر العوامؿ الطبيعية إحدى العوامؿ الو    
وقد أثر الوضع الطبوغرافي  ، مف حيث العامؿ الطبوغرافي والتركيب الجيولوجي والمناخ ، المسكف

حيث تفاوتت خصائص المكاف مف  ، راكز العمرانية في المحافظةعمى االمتداد العمراني لمجمؿ الم
 ًا(متر   350-،  122-)المراكز العمرانية في المحافظة عمى ارتفاع  معظـ وتقع، منطقة ألخرى

ف المراكز العمرانية اتخذت لنفسيا موضعاً  ،مستوى سطح البحر المتوسط تحت بجانب األودية  وا 
إلى أف ألقى ، الؼ االرتفاعات عمى امتداد العمراف بشكؿ منحدروقد أثر اخت وممراتيا وروافدىا.

ونتج  ، وفقر التربة وتضرس السطح، وقمة كميات األمطار، ذلؾ أثره عمى اختالؼ أسعار األراضي
مما حدث خمؿ في  ،عف ذلؾ أيضًا أف أصبحت تمؾ المناطؽ قميمة السكاف وتحولت لمناطؽ رعوية

 يأتي ماوفي (.708-709ص:، ـ1990 ،)موسوعة المدف الفمسطينيةة.الناحيتيف العمرانية والبيئي
 دراسة لعناصر موضع المدينة :
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  . مظاىر السطح :1

إذ إف الموضع الممتاز  ، منذ النشأة األولى تبرز مظاىر السطح فاعمية المدينة وأىميتيا      
كما أف طبيعة السطح ، مدينةوذلؾ لتوفير الحماية لم، عادة ما يكوف في مناطؽ الشذوذ الفزيوغرافي

، فكمما ازدادت ىذه الطرؽ كمما زادت أىمية المدينة ونشاطيا، تحكـ شبكات الطرؽ في المحافظة
ف كاف في الوقت الحاضر قد تـ التغمب عمى بعض مظاىر السطح التي تقؼ عائقًا أماـ طرؽ  وا 

إذ إف الكمفة  ،ؼ الصحيإال أف لمظاىر السطح أثرًا واضحًا عمى عمؿ شبكات الصر ، المواصالت
في تكمفة الباإلضافة إلى زيادة  (23ـ:ص1994، )صالحةالمحافظة ةتختمؼ بحسب طبوغرافي

مما يؤثر عمى نشاط  وذلؾ بسبب عمميات التسوية التي تتـ لألرض قبؿ إقامة البناء ؛البناءعممية 
أخفض افة إلى اعتبارىا باإلضوقوع أريحا في منطقة أغوار  كما أف ،التطور العمراني في المحافظة

-350بيف )ماحيث يتراوح انخفاض موقعيا ، أكسبيا الموضع االستراتيجي مدينة عمى اليابس
ـ في منطقة البحر 400 -حوالي إلىويزداد االنخفاض عف سطح البحر ليصؿ  ـ(120
القطاع الثالث مف بفيي تقع في منطقة سيمة الميالف ، (23-25ـ:ص1989، )مرعيالميت

ويمتد الغور مف وادي حسباف جنوبًا حتى طبريا  ، الممتد مف العقبة حتى الحرموفردني الصدع األ
-600ـ في الجنوب و 1000ع صدع اليضبة األردنية مف الشرؽ حيث يبمغ مداه طويق، شماالً 
 ، بصورة منتظمة في الشرؽ تميؿ الطبقات مف الغرب نحو مقعر المنخفض اذ ، ـ في الشماؿ 500

حفرة انيدامية وىذا يعني أف المنخفض ليس  ، ما ىو الحاؿ في غرب البحر الميتوال صدع ىنا ك
نما ىو مشكؿ مف صدع شرقي ومف ( 5كما في الخريطة ) ،وحيد الميؿ  غربيمنحدر  نموذجية وا 

الغور خاصة والحفرة السورية عامة حفرة  الرأي مختمؼ عمى كوف والخالصة أف ،(1-2والشكؿ )
 (18ـ:ص1989 ، مرعي) .انيدامية
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  (5) خريطة
 محافظة أريحا كاألغكارل تضاريس سطح األرض

 
  .ـASTER 2007مف القمر الصناعي  DEMعمى نمكذج الرتفاع الرقمي  المصدر: إعداد الطالب اعتمادان 
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 (1شكؿ )
 الغرب-مقطع تضاريسي عرضي لمحافظة أريحا كاألغكار مف الشرؽ

 
مف البيانات              DEMعمى  كذلؾ اعتمادان   Arc GIS9.3امج عمؿ الطالب باستخداـ برن مصدر:ال

 ـ.2004ـ كتـ إنتاجيا سنة 2000سنة  SRTM3التي رصدىا القمر الصناعي 
 

  (2) شكؿ
 الجنكب -مقطع تضاريسي طكلي لمحافظة أريحا كاألغكار مف الشماؿ

 
مف البيانات التي رصدىا  DEMعمى  كذلؾ اعتمادان   Arc GIS9.3عمؿ الطالب باستخداـ برنامج  مصدر:ال

 ـ.2004ـ كتـ إنتاجيا سنة 2000سنة  SRTM3القمر الصناعي 
 

 :  يأتيكىما كما  ،كتنقسـ تضاريس محافظة أريحا كاألغكار إلى قسميف

  :المنطقة المرتفعة عف سطح البحر )منطقة الجباؿ(أ. 

يساير  منطقة الغورف خط مستوى سطح البحر الذي يفصؿ المنطقة الجبمية عف حيث إ
مساحة المنطقة وتبمغ ، ويتوغؿ في الداخؿ عند وادي القمط والديوؾ ،الحد اإلداري لمقضاء تقريباً 

ـ في الزاوية الشمالية الغربية  950 تدرج في االرتفاع نحو الغرب فتصؿفقط . وت 2كـ 30 المرتفعة
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ـ عند تؿ العاصور الواقع 1040 وترتفع نحو الشماؿ فتصؿ ، ـ في الزاوية الجنوبية الغربية700و
، الفمسطينية )موسوعة المدفبيف قريتي كفر مالؾ ونير جرير في شماؿ غرب أريحا. 

االنحدار التدريجي مف المناطؽ الشمالية الغربية والجنوبية الغربية  وقد أكسب  (21ـ:ص1990
 .في محافظة أريحا تمؾ المناطؽ الصفة الجمالية لممباني والوحدات السكنية

 ب. المنطقة المنخفضة عف مستكل سطح البحر )منطقة الغكر( :

وتوجد في ىذه  ،2كـ312وتبمغ مساحتيا  ، تقع في ىذه المنطقة األراضي الزراعية المروية
المنطقة األراضي الرديئة التي ال تصمح لمزراعة بسبب الممح .كما أف خطوط االرتفاعات المتساوية 

مف جية  وتتقارب أيضاً  ، غرب أريحا وتشكؿ انحداراً  رب كثيراً ـ(جميعيا تتقا 200-ـ  100-ـ 0)
ولكف ال تأخذ المنطقة في ، فتتباعد الخطوط -في أراضي عرب العبيد –وأما في الوسط  ، الشماؿ

ة معالية مف مستوى المنطقة كالكتمة الواقعة شماؿ وادي النويع بؿ تظير تالالً  ، االنحدار التدريجي
ـ 300ـ(.أما خط االرتفاع 109-بينما في شماؿ وادي العوجا يكوف ارتفاعيا )،ـ60البالغ ارتفاعيا 

أي أف المنطقة تأخذ في االنحدار التدريجي ، في جميع نقاطو متساوياً  ـ بعداً 200فيبتعد عف الخط 
سطح البحر  ىـ في انخفاضيا تحت مستو 400إلى نير األردف حيث تصؿ  وصوالً  وتستمر

 (22ـ:ص1990، نية.)موسوعة المدف الفمسطي

 اً األقؿ انخفاضالسكاف يتركزوف في المناطؽ  أفتبيف ، مف خالؿ دراسة مظاىر السطحو 
ال تمعب  ولكف، بعيدًا عف حر األغوار صيفاً ، عف مثيالتيا مف المناطؽ ذات االنخفاض الشديد

كيفية  فيو لوجود سبب أقوى يمارسوذلؾ  ، ًا في تركز السكاف بالمحافظةمظاىر السطح دورًا رئيس
   ."اإلسرائيمي"السكاف داخؿ المحافظة وىو االحتالؿ  وتوزيع تركز

 . التركيب الجيكلكجي :2

 المباشرة لعالقتو ي وذلؾضااألر  تاستعماال أنماط في كبير بشكؿ الجيولوجي التركيب يؤثر
، ىاومسػتوا، الجوفيػة لميػاها مصػادر عمػى الصػخرية الطبقػات بعػض احتػواءو ، السػطحية الطبقػة مػع

، )صػػػػػػػػػػالحةوقػػػػػػػػػػدرتيا عمػػػػػػػػػػى تحمػػػػػػػػػػؿ ضػػػػػػػػػػغط المباني،صػػػػػػػػػػالحيتيا لمبناءومػػػػػػػػػػدى ،الطبقاتونػػػػػػػػػػوع 
منيػا وىػي  اً ميمػ اً قػد تشػكؿ جػزءولػوجي لمحافظػة أريحػا فأما بالنسػبة لمتركيػب الجي.(29ـ:ص1994

المنطقػػة شػػماؿ وتغطػػت  ، فػػي الميوسػػيف والبميوسػػيف وانيػػدمت الحفػػرةخسػػفت  منطقػػة األغػػوار التػػي
حيػػث كػػاف ، فػػي الفتػػرة المطيػػرة ر داخمػػي خػػالؿ البميستوسػػيف األدنػػىى بيسػػاف ببحػػالبحػػر الميػػت حتػػ

بحيريػػػة مشػػػبكات و قػػػد تراكمػػػت فػػػي ىػػػذه الحفػػػرة ال ،أو نصػػػؼ جػػػاؼ عمػػػى األقػػػؿ رطبػػػاً  المنػػػاخ حػػػاراً 
 مػف أريحػا محافظػة أراضػي تتكػوفو ،(10ـ:ص2005أبوجػابر،)بحيػرى.  وحجػارة وحميػة وكمػس

 ، الميوسػيف عصػر إلػى الجيولػوجي تاريخيػا يعػود التػي ختمفػةالم الرسػوبية الصػخور مػف مجموعػة
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 سػنة مميػوف 26 عػف بػدايتيا تزيػد ال فترة وىي ، الميوسيف عصر مف أقدـ صخور الغور في فميس
أريحػػا  محافظػػة فػػي الجيولوجيػػة التكوينػػات وضػػحت (6) خريطػػةالو  (54ـ:ص2011، )دوابشػػة.

)معيػد األبحػاث : الجيولوجيػة التشػكيالت ذهىػ تميػز التػي لمخصػائص وصػؼ أتييػ وفيمػا ،رواألغػوا
 ـ(1996، أريج–التطبيقية 

 (Alluvium Formation):  الطمي تشكيؿ. أ

 كػـ5 و الشػماؿ فػي كػـ1 بعػرض بػدءاً  األردف لػوادي المجػاورة المنطقػة التشػكيؿ ىذا يغطي
 وادي قػةمنط ىيكميػاً  ويحػد،  الحػديث اليولوسػيف حتػى الباليستوسػيف مػف يتدرج حيث ، الجنوب في

 .الغرب مف اً آخر  اً وصدع الشرؽ في صدعاً  األردف
  (Lisan and Samra Formation): السمرا ك المساف تشكيؿب. 

 حتػى الباليستوسػيف مػف ويتػدرج ،أريحػا منطقػة مػف األكبػر الجػزء التشػكيؿ ىػذا يغطػي
 شػكيؿت المنطقػة ىػذه يحػدكػـ( 3) ىإلػ تصػؿ محميػة صػدوع ثالثػة التشػكيؿ ىػذا ويشػمؿ ، الحػديث
 مػف رئػيس بشكؿ التشكيؿ ىذا ويتألؼ. الغرب فيكـ ( 13) طولو كبير وصدع ، الشرؽ في الطمي
 .الحصوية والصخور والطباشير الكمسي التراب

 (Chalk and Chert Formation)(Ecoene):الصكاف ك الطباشير تشكيؿج. 

 (Senonian Chert)مػف يتػألؼ،أريحا منطقػة مػف الغربػي الجػزء التشػكيؿ ىػذا ويحتػؿ
 .طفيفة بصدوع ىيكمياً  تغطيتو وتتـ  (Chalk)والطباشير

 (Neogene):إلى ( Senonian) مف المتحكلة الصخكر تشكيالتد. 

 التػي الصػغيرة المنػاطؽ بعػض وىنػاؾ ، الكالسػيوـ سػيميكات مػف التشػكيالت ىػذه تتكػوف
 .صوانيو وتشكيالت الطباشير عمى تحتوي

 ( Dolomitic Limestone Formation): يتيالدكلكم – الجيرم الحجر تشكيالتق. 

 مػف العمػر فػي ويتػدرج ، الكمسػي والتراب والدولوميت الجيري الحجر مف التكويف ىذا يتألؼ
 صػغيرة جػدا أجػزاء التشكيؿ ىذا ويحتؿ Turonian) التورونياف -  Cenomanian السينومنياف)

 المنطقة أنحاء جميع في الموّزعة دوعالص فنظاـ، أريحا منطقةل الغربي والشماؿ الغربي الجنوب مف
 .ةالرئيس الينابيع ظيور عف لةالمسؤو  ىي
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 بشكؿ تتكوف وىي ، األغوار منطقة في تترسب صخور أوؿ السميكة الممح طبقات تعتبرو     
 أو المارلية أو الطينية الصخور مف نسبياً  الرقيقة الطبقات بعض مع الصخري الممح مف عاـ

 المراحؿ ومف ، (اصدـ مرحمة) المرحمة ىذه عمى يطمؽ حيث ،ؽ. ـ  4000منذ حوالي الكارناليت
 مف بالقرب تقع ليا الممثمة وصخورىا رسوبياتيا أف حيث  )الّسمرة مرحمة) المنطقة بيا مرت التي
 حجارة مف تتكوفو  ، الكبيرة المحاجر إحدى في أريحا شرقي شمالي( كـ6) بعد عمى الّسمرة خربة
 تعموىاـ( كما 0.5) رقيقة جيرية مارلية طبقات تعاقب مع ـ(6-10مف ) ةبسماك جيرية رممية
 لرسوبيات مميزة وليتاأل وطبقات ، وكونجموميرات صواف وقطع صواني ورمؿ أوليتيو جيرية طبقات
 عمى الرسوبيات ىذه وتقع ، الطرية المساف رسوبيات مباشرة الرسوبيات ىذه ويغطي ، الّسمرة

، )عابد.موسى النبي منطقة رسوبيات الرسوبيات ىذه ساويتو ، البحر سطح مستوى تحت) ـ 250)
ومف خالؿ دراسة التركيب الجيولوجي فقد تبيف أثره عمى التوزيع السكاني   (110ـ:ص1999
قامة تشكالت الطبقات الصخرية أساس عمى بالقرب مف مجاري األودية التجمعات السكنية  وا 

األسمنت )التي غالبيتيا مف بالطبيعة الجيولوجية لممنطقة المساكف  وتأثرت مادة بناء، الرسوبية
 (.والطوب

تبيف وجود أنواع مف ، عف التركيب الجيولوجي لممحافظة أيضاً  سبؽ ذكره مف خالؿ ماو  
حيث تعد التربة الممحية   ، األـ التي تنبثؽ منيا التربة تبرتع(التي ممحيةالطباشيرية وال)الصخور 

مف  النوعية بيذه االىتماـفبالتالي عمى المختصيف في المحافظة ، راعةرديئة االستخداـ في الز 
 إلقامةالسكنية  األراضيضمف مف الترب رديئة االستخداـ وتحويؿ جزء ، األراضي في استصالحيا

  . تقمؿ مف العجز السكني في المحافظة ،وحدات سكنيةمشاريع و 

 نكعية األراضي "التربة" :. 3

 تمد الذي الطبيعي الوسط أنيا كما ،األرض ةقشر  تغطي التي يقةالرق الطبقة ىي التربة
، واليواء والماء والعضوية المعدنية المواد ىي مكونات أربعة مف التربة وتتألؼ جذورىا فيو النباتات
 مف التربة تنشأو .والغذائي والزراعي النباتي اإلنتاج في يسيـ طبيعياً ًا ومورد وطنيو ثروة التربة وتعد

 تفكؾ في تسيـ التي الكيميائية والتجوية الميكانيكية التجوية عمميات طريؽ عف الصخرية اتالتكوين
 بعد وتنمو التربة وتتطور ، تكوينيا و التربة نشأة تسبؽ أوليو ماده إلى وتفتتيا وتحطيميا الصخور
 المناخ و وليةاأل والمواد ،التربة منو اشتقت الذي األـ الصخر نوع مثؿ متعددة بعوامؿ متأثرة نشأتيا

 خصائصيا تتعرض إذ السنيف عشرات التربة نشأة تستغرؽو  ، والزمف الحية والكائنات والطبوغرافيا
 .(60ـ:ص2011)دوابشة، . الزمف مرور مع التغير ىإل والكيميائية الطبيعية
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 ( 6) خريطة
 كاألغكار أريحا محافظةل جيكلكجيالتركيب ال

 
 ـ(2011 ،كالبيرة اهلل راـ محافظة  _الزراعة كزارة  :المصدر)                       
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، وطريقة البناء، والضغط، وقوة التحمؿ، وتؤثر نوعية األراضي عمى بناء الوحدات السكنية
ف األرض الصخرية تكوف صالحة أكثر وذات كمفة إذ إ، وخاصة المباني ذات الطوابؽ المتعددة

كمفة أكثر ألنيا ذات قوة تحمؿ أقؿ مف األراضي  إلىرممية الطينية أو ال ياألراضبينما تحتاج ، أرخص
توزيع  التي توضح (7)"التربة" رقـوبالنظر إلى خريطة  (31ـ:ص1994، )صالحةالصخرية المندمجة

ولكؿ نوع منيا ، "الترب" تحتوى عمى خمسة أنواع مف األراضينوعية األراضي نجد أف المحافظة 
فعمى سبيؿ المثاؿ كانت التربة الطينية ، والزراعية في المحافظة، ةمميزات تؤثر عمى النواحي العمراني
  .ف المادة المتوفرة لعممية البناءحيث كاف الطي، تستخدـ لعمؿ الطوب في الماضي

 ـ(1996، أريج،)معيد األبحاث التطبيقية : يأتيوتصنؼ التربة في محافظة أريحا واألغوار إلى ما 
 غرب محافظة أريحا واألغوار في كؿٍ في  ىذه التربة بشكؿ رئيسي تنتشر :التربة البنية الجافة -

وتكونت نتيجة عمميات التعرية لمصخور المارلية الطينية والمواد  ،الجفتمؾمف العوجا و 
از ىذا حيث يمت ،والتي يكثر وجودىا عمى المراوح الفيضية والسيوؿ الفيضية ،الصمصالية

    .الجيدة لمري النوع مف التربة باستجابتو
ويتمثؿ  توجد في جنوب غرب المحافظة كتربة التشيركزيـ الرسكبية : التربة الحجرية البنية -

تشار، ويعود التكويف وىي محدودة المساحة واالن ،النبي موسىتشارىا في عيف الديوؾ الفوقا و ان
واجد األساسي لتمؾ التربة بشكؿ رئيسي الى مزيج مف الصخور ورواسب الحياة النباتية،حيث يت

نبسطة والمناطؽ ىذا النوع مف التربة في الجية الجنوبية لمنطقة الدراسة في مناطؽ السيوؿ الم
 ،وىذه التربة عديمة الجدوى االقتصادية لمزراعة ،فيي فقيرة وتستخدـ لمرعي.  السيمية المنخفضة

  .شكؿ تجمعات عمى طوؿ المقطع الطولي لممحافظة عمىتوجد  :س الناعمة تربة المك  -
تنتشر عمى حيث،تتكوف ىذه التربة مف الرماؿ والطيف ورواسب الرياح : التربة الحصكية -

حيث  ،االطراؼ الشرقية لممحافظة، وذلؾ في االراضي الرديئة عمى امتداد مصاطب الجروؼ
 .وتعد ىذه المنطقة مراعي طبيعية،تنمو عمييا بعض األنواع مف الشجيرات الطبيعية 

تتشكؿ ىذه التربة مف الحجر الطباشيري القميؿ الصالبة ،وتحتوي ىذه  :جيرم()التربة الرندزينا -
ولوف التربة رمادي باىت ،وأحيانًا يكوف ،التربة عمى طبقة دباليو سطحية رقيقة سريعة الزواؿ 

في شماؿ وشماؿ غرب محافظة  تنتشرو وىي ذات سطح كمسي ، ،بنيًا مائؿ الى الرمادي 
 حا واألغوار أري

نيا حيث إ، استراتيجية فمذلؾ يجب استغاللياتعتبر منطقة األغوار ذات أىمية  وبالتالي
تحتوي عمى مساحة شاسعة مف األراضي الزراعية الخصبة نتيجة تنوع التربة وتوفر المياه الجوفية

وبناء المساكف ذات الحدائؽ  ،والتنوع العمراني ،ح الفرصة لمتركز السكاني فييامما يتي،  فييا
 والخاصة باألفراد. المستقمة
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 ( 7) خريطة
 التكزيع الجغرافي لمتربة في محافظة أريحا كاألغكار

 
 ـ(2011،أريج،المصدر: معيد األبحاث التطبيقية )                            

 :. المناخ 4

لتوفير الجو الصحي المناسب  ، ير التي يأخذ بيا المخططيتعد دراسة المناخ مف أىـ المعا
في التخطيط وصوؿ نسبة كافية مف  ويراعى لكي تالئـ الوظيفة السكنية.، السكنيةلموحدات 

كما أف اتجاه  ،وبالذات في المناطؽ المزدحمة بالسكاف، اإلشعاع الشمسي واليواء إلى المساكف
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حتى ال تتأثر األحياء السكنية ، الرياح يمعب دورًا بارزًا في اختيار المناطؽ الصناعية بالمحافظة
أريحا مدينة فقاؿ ابف حوقؿ : ، أريحا مناخ العرب عف ث الرحالة الجغرافيوفتحدَّ و  اء المموث.باليو 

ووصؼ ، الحيات والعقارب تكثر بيايدة الحر و وذكر المقدسي إنيا شد، حارة متصمة بالبادية
إف ف ، (24ـ:ص1990، )موسوعة المدف الفمسطينية.بأنو وخيـ حار جداً  اإلدريسي ىواءىا قائالً 

التي يتدفؽ منيا الماء األودية ولكف وجود الينابيع ومجاري  اخ منطقة األغوار مناخ صحراويمن
جعمت منيا واحات مما ، األوديةمعظـ الشتاء أوجدت بيئة رطبة حارة حوؿ ىذه الينابيع ومجاري 

وجد بعض الغابات أداني داخؿ ىذه المنطقة وىو الذي لممناخ السو  خمؽ تداخالً و ،شبو استوائية
نواع وأ ، Ziziphus spina-christiمثؿ السدر )النبؽ(  واألشجار الغابيو حالياً  الطبيعية سابقاً 

 .Acacia sppوالطمح والسياؿ  ، Palanites eagyptiacaالزقوـ  Tamarex sppاألثؿ 
 (552ـ:ص1991، )الدباغ

 :عناصر المناخ  *
   Temperature أ. درجة الحرارة :

 20رتفاع درجة الحرارة فوؽ معدؿ النتيجة  ، حاراً  واألغوار مناخاً  يعد مناخ محافظة أريحا
ويرجع السبب إلى انخفاض أريحا تحت مستوى  ، واسع جداً  ىدرجة مئوية عمى مدار العاـ بمد

 45 يوليوإذ تبمغ أحيانا في  ،في الصيؼ مما جعؿ حرارتيا عالية جداً  ، سطح البحر كما ذكر آنفاً 
، 1748، )ج.ـ.ح.ؼ24.4ـ بمقدار 2012معدؿ درجة حرارة اليواء عاـ قد بمغ و ، درجة مئوية

وعند تصنيؼ معدؿ حرارة اليواء إلى الدنيا والعميا فقد سجؿ معدؿ حرارة اليواء  .(35ـ:ص2012
  (25ـ:ص2006، )النجوـ .30.3 ىء العظمو معدؿ حرارة اليوا 18.0الدنيا 

 ـ(.2002-ـ1995افظة أريحا خالؿ أشير السنة مف )لمحالشيرم  معدؿ درجات الحرارةمتكسط ( 1جدكؿ )

 ديسمبر نكفمبر أكتكبر سبتمبر أغسطس يكليك يكنيك مايك ابريؿ مارس فبراير يناير الشير

 15.1 19.9 25.8 29.8 31.8 31.8 29.8 26.8 22.2 18.1 14.7 13.6 الحرارة درجة معدؿ

 .(26ـ:ص2006، المصدر: النجـك)

 : يأتييتضح ما  مف خالؿ الجدوؿ السابؽ
 ـ 1995-2002خالؿ الفترة مابيف عامي  لدرجة الحرارة بالمحافظة الشيري يبمغ المتوسط 

وقد يعطي ىذا المعدؿ صورة واضحة عف حالة حرارة اليواء في ، درجة مئوية 23.3حوالي 
 وأقميا لنجد أف الفرؽ ، ونستدؿ عمى ذلؾ بالمقارنة بيف أعمى شيور السنة حرارة، المحافظة

فبذلؾ يتميز المنحنى باالرتفاع في شيور الصيؼ ويبمغ ، درجة مئوية 18.2بينيما نحو 
ثـ يبدأ باالنخفاض التدريجي  ،درجة مئوية 31.8روتو في شيري يوليو وأغسطس بمعدؿ ذ
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حتى شير يناير الذي يعد أخفض معدالت درجات الحرارة التي تتعرض ليا المحافظة بمعدؿ 
التبايف في درجات الحرارة يشعر السكاف بالممؿ وخاصة في فترات وىذا ، درجة مئوية13.6

 .السكاف  عمى كفاءة العمؿ لدى رمما يؤث، الجفاؼ وارتفاع درجة الحرارة
(ـ 2011-ـ1999المعدؿ العاـ لحرارة اليكاء في محافظة أريحا كاألغكار (2جدكؿ ) ـْ ( 

 ـ2011 ـ2010 ـ2009 ـ2008 ـ2007 ـ2006 ـ2005 ـ2004 ـ2003 ـ2002 ـ2001 ـ2000 ـ1999 السنة

محافظة 
أريحا 

 كاألغكار
23.8 23.2 24.0 23.8 23.6 23.5 23.4 22.9 22.4 24.2 24.5 24.6 24.4 

 .(35ـ:ص2012، 1949، ؼ، ح، ـ، جالمصدر: )
 : يأتييتضح مف خالؿ الجدوؿ السابؽ ما 

 ـ(2011-ـ1999مابيف عاـ )، سبياً معدؿ العاـ لحرارة اليواء في محافظة أريحا واألغوار متقارب نال. 
 ـ حتى عاـ 2002عمى المعدؿ العاـ لحرارة اليواء في المحافظة مف عاـ بسيط انخفاض  لوحظ

 . ـ2001ولكف بفارؽ درجتيف مئويتيف عف عاـ ،بمعدالت متساوية ـ 2007
  ( درجة 22.4ـ مف أدني معدالت درجة حرارة اليواء حيث سجؿ بمقدار )2007يعد عاـ

ـ انخفض معدؿ 2011ولكف عاـ  ، 2010ومف ثـ بدأ باالرتفاع التدريجي حتى عاـ  ،مئوية
 (.3) الشكؿ ويوضح ذلؾ كما في( درجة .24.4سجؿ بمقدار)حيث درجة الحرارة بشكؿ طفيؼ 

 ـ.2011-ـ1999لحرارة اليكاء في محافظة أريحا كاألغكار  السنكم ( المعدؿ3شكؿ)

 
 .(35ـ:ص2012 ،1949،ج،ـ،ح،ؼمصدر البيانات : )
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 كاألغكارلمحافظة أريحا سنكم ال معدؿ درجات الحرارة(8) خريطة

 
 ـ(2011،أريج،المصدر: معيد األبحاث التطبيقية )
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يالحظ مف الخريطة أف أعمى معدالت لمحرارة تمثمت في األجزاء الشرقية عمى طوؿ 
بينما تتناقص ، درجة مئوية(23-24وبمغ معدليا ما بيف ) ،المقطع الطولي لمحافظة أريحا واألغوار

معدالت درجات الحرارة كمما اتجينا إلى الجية الغربية مف المحافظة حتى تصؿ في األجزاء 
 . درجة مئوية (20-21الشمالية الغربية إلى )

 : Precipitation األمطارب: 

 مطارفقد بمغ معدؿ سقوط األ، األغوار بقمة األمطار الساقطة عميياتمتاز محافظة أريحا و 
في أريحا  السنوي وبمغ معدؿ سقوط األمطار، ممـ(152.2ـ ) 1940-ـ1901مف عاـ  السنوي

نالحظ أف متوسط األمطار في المنطقة  نامف ىفممـ( 146ـ ) 1960-1931لمفترة الواقعة ما بيف 
 ، والمنطقة الجبمية بمنطقة الساحؿ تـ مقارنتياوىي كمية قميمة إذا  ممـ سنوياً  150يبمغ حوالي 

لذلؾ يعتمد سكاف  ، دةممـ في المواسـ الجي 850حيث يصؿ المتوسط في الجباؿ إلى أكثر مف 
مثؿ عيف السمطاف التي تأتييا ، في ري المزروعات والشرب عمى المياه الجوفية والينابيع الغور

طقة وعيف العوجا التي تسوقيا المياه الجوفية مف من ،)راـ اهلل –الطيبة (اإلمدادات مف منطقة 
 (554ـ:ص1991، .)الدباغالبالوع في البيرة

 منطقة داخؿ الساقطة األمطار ةكمي وجود تبايف في( 9)األمطار رقـ ويتضح مف خريطة 
 األمطار ةكمي تبمغ حيث الجنوب إلى الشماؿ مف ونالحظ االختالؼ ، مساحتيا صغر رغـ الدراسة
 مف أقؿ إلى لتصؿ جنوًبا التدريجي ضاالنخفا في الكمية لتبدأ الشمالية المناطؽ في ممـ 350
، جنوباً  التدريجي باالنخفاضأ تبد التي المنطقة تضاريس مع متماشية،الميت البحر عند ممـ 100
  . عمى السفوح الشرقية لجباؿ فمسطيف  المطر ظؿ في المنطقة عو وقل ضافةباإل

 :  يأتيمف خالؿ خريطة األمطار يتضح ما
 ويبمغ معدؿ اليطوؿ مف  ،ي الجزء الجنوبي الغربي لمجفتمؾكمية لألمطار تسقط ف ىعمأ أف

 ( ممـ.390-325)
 325بمعدالت مف ) ترتفع معدالت اليطوؿ في الجزء الشمالي الغربي لمحافظة أريحا-

 ( ممـ .195
 ( 130يقؿ معدؿ ىطوؿ األمطار في األجزاء الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية بمعدؿ-

 .(ممـ65
  الجنوبية الشرقية مف المحافظة المطمة عمى البحر الميت  األجزاءفي  رمطااألتندر كمية

 (ممـ . 0-65بمعدؿ )
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 األمطار الساقطة عمى محافظة أريحا كاألغكاركمية  لتكزيع المعدؿ السنكم(9) خريطة

 
 ـ(2011،أريج،معيد األبحاث التطبيقية  :المصدر)
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 ـ( ممـ2011-ـ1999) ( كمية المطر السنكم في محافظة أريحا مف3جدكؿ )

 ـ2011 ـ2010 ـ2009 ـ2008 ـ2007 ـ2006 ـ2005 ـ2004 ـ2003 ـ2002 ـ2001 ـ2000 ـ1999 السنة

محافظة 
أريحا 

 واألغوار
48.7 152.8 148.4 171.2 194.0 128.5 117.0 116.1 115.2 118.8 115.7 124.2 99.0 

 .(34ـ:ص2012، 1949، ؼ، ح، ـ، جلمصدر : ا)

 دوؿ السابؽ أف :الجويالحظ مف 

 ـ1999عمى محافظة أريحا واألغوار عاـ  األمطارفي تذبذب كمية  اً واضح اً ىناؾ انخفاض، 
. وبدأت بسبب موجة الجفاؼ التي تعرضت ليا المنطقةممـ(  48.7حيث بمغت كمية المطر)

ـ( بمتوسط ىطوؿ لتمؾ 2003 -ـ2000) األعواـكمية األمطار تزداد بشكؿ واضح خالؿ 
 ممـ( .166.6قداره )السنوات م

  ًـ 2004مف عاـ ) وبمعدؿ ىطوؿ متقارب نسبياً  ثـ بدأت كمية األمطار باالنخفاض تدريجيا
ولكف ارتفعت كمية األمطار الساقطة عاـ ، ممـ (118.5ـ( بمتوسط مقداره ) 2009 حتى

محوظ االنخفاض الم بينما كاف،تقريبًا  ممـ  9ـ عف السنوات السابقة ليا بزيادة مقدارىا2010
ويوضح الجدوؿ بالشكؿ ،ـ 2011لكمية األمطار الساقطة عمى المحافظة عاـ واضحًا 
 :  األتيالبياني 

 ـ(2011-ـ1999عمى محافظة أريحا كاألغكار ) األمطار( كمية سقكط 4شكؿ )

 
 (34ـ:ص1949،2012،ج،ـ،ح،ؼمصدر البيانات :)                   
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 ءالشتا فصؿ في األغوار منطقة عمى األمطار سقوط معدؿ انخفاض مف الرغـ عمىو  -  
 استراتيجياً  موضوعاً  يعد الذي الجوفية المياه مف وفير مخزوف فييا يوجد أنو غير(اً سنويممـ 150)

 وتتحكـ المصادر ىذه غالبية عمى تسيطر لألغوار المحتمة "إسرائيؿ" أف غير .لمفمسطينييف بالنسبة
 عمى تحتوي األغوار منطقة أف كما .مسبؽ وتنسيؽ إذف بدوف استغالليا مف الفمسطينييف وتمنع بيا

 الضفة حاجات تغطية مف يمكنيا مما،خصوبة األراضي أكثر مف تعتبر واسعة زراعية أراضٍ 
 مف العديد زراعة يتـ أنو عف عدا، التصدير عمى القدرة ويكسبيا الزراعية المنتجات مف الغربية

 بأنواعيا والخضروات ،الموز مثؿ ،قوية تنافسية زايام يعطييا مما موسميا غير في المحاصيؿ
وبالتالي تحاوؿ التجمعات السكنية الفمسطينية التركز  (63ـ:ص2009، )حامد.والحبوب المختمفة

 حوؿ ما تبقى مف الينابيع واآلبار بعد الييمنة "االسرائيمية" عمى المنطقة.
 Relative Humidity :الرطكبة النسبية ج. 

 ثـ ومف ، الشمس طاقة امتصاص عمى قدرة مف ليا لما الجو تدفئة عمى ةالرطوب تساعد
 عمى تساعد كما، مطر ىإل تحوؿ إذا خصوصاً  ، الماء بخار تكاثؼ ما إذا ثانية الجو ىإل إطالقيا
 الحرارة عمى مؤثر كعامؿ الجوية الرطوبة تناوؿ يمكف ذلؾ وعمى ،األرضي عاإلشعا معظـ حجز
 الرطوبة فإ حيث (89ـ:ص2012، لميؿابو )أ.وتمطيفو الجوبحرارة  حتفاظاال عمى قدرتيا حيث مف

 معينة حرارة درجة في اليواء في فعالً  الموجود الماء بخار لمقدار المئوية النسبة ىي النسبية
 نفس في وىو التشبع درجة ىإل وصؿ ما إذا حممو اليواء ىذا يستطيع ما مقدار ىإل معيف وضغط
ذا ما كانت (50ـ:ص1985، شرؼ).والضغطالحرارة  درجة مقرونة بارتفاع  الرطوبة النسبية وا 

 وازدياد العرؽ وعدـ جفافو. ، ف ذلؾ يسبب الضيؽ والممؿ لإلنسافإدرجة الحرارة ف

في  قميمة بالمقارنة مع المناطؽ المناخية األخرى في محافظة أريحا الرطوبة النسبية وتعد 
نسبة الرطوبة في محافظة أريحا % 38-70بيف ماحت تراو  وقد، فمسطيف مثؿ المناطؽ الساحمية

وسجمت نسبة الرطوبة عاـ  ، % في الجفتمؾ58.1و  ،% في مدينة أريحا52.1وبمعدؿ  ،واألغوار
 معدالت التبخر وتراوحت، (33ـ:ص1949،2012،ؼ، ح، ـ، ج.)% 45 في المحافظة ـ2012
حيث ،ـ( عمى التوالي2010) ـ( و2000) يمف عام ممـ في كؿٍ 2411 –ممـ 2047 مابيف  فييا

ممـ( في اليوـ،أما في فصؿ الشتاء فإف معدؿ 11.8يصؿ معدؿ التبخر في فصؿ الصيؼ إلى )
العالقة مابيف  إلىفي المعدالت  ويعود ىذا االرتفاع  ،ممـ( في اليوـ4.2التبخر يصؿ إلى )

والذي يتعرض  ،منو بسبب قربيا ف البحر الميتع ةالناتج لرطوبة ودرجة الحرارة وكمية التبخرا
 (78ـ:ص2011، )دوابشة.سطحو لعممية تبخر كبيرة
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 ـ 2011-ـ1999معدؿ الرطكبة النسبية في محافظة أريحا كاألغكار (5شكؿ )

 
 .35)ـ:ص1949،2012،ج،ـ،ح،ؼصدر البيانات :م)

 عواـاألما بيف  معدؿ الرطوبة النسبية في المحافظة متقارب نسبياً  أف السابؽ يالحظ مف الشكؿ -
% لتمؾ األعواـ . 52.3 مقداره لمعدالت الرطوبة النسبية ـ( بمتوسط2009ـ حتى عاـ 1999)

 . ـ2010عاـ  %43 بمغتو الرطوبة النسبية  ؿعمى معد االنخفاضبينما بدأ 
 : Wend د. الرياح

الرياح الجنوبية و ، الشمالية الرياحو  الغربية الجنوبية بالرياح الشتاء فصؿ في فمسطيف تتأثر
 الغربية الرياح الشتاء فصؿ في فتسود منيا جزء الدراسة منطقة ولكوف ،ماطرة رياح عادة الغربية
 10,5 واألغوار أريحا محافظة في ة الرياحسرع معدؿ تبمغو  ،الجوية المنخفضات ترافؽ التي
 فتتراوحبينما في الجفتمؾ  ،ة أريحامدينفي  (كـ/ساعة 16.2-كـ/ساعة7.6) وبمدى ساعة/كـ
 المنطقة فتتأثر الصيؼ فصؿ في، و (68ـ:ص1979، )عناب (.ةاعكـ/س24.5-7.6) فمابي

 رياح المنطقة عمى تيب كما، ماطرة وغير لطيفة وىي الغربية والشمالية الشمالية بالرياح عاـ بشكؿ
 الرياح ىذه وتسمى ،الصيؼ فصؿ وأوائؿ الربيع فصؿ في تأتي حارة جافة شرقية جنوبية أو شرقية
ولمرياح في منطقة الدراسة دورىا المؤثر عمى الزراعة .(38ـ:ص1989، )مرعي اسيفالخم برياح

ضرر ىذه الرياح في فصؿ الصيؼ بشكؿ خاص عندما  حيث يشتد، والسكاف وطبيعة العمراف فييا
)جامعة  بشكؿ ممموس اإلنتاجضمورىا وبالتالي قمة  إلىمما يؤدي ، تكوف النباتات في طور النمو

أما في فصؿ الشتاء تسبب الرياح الغربية في ىطوؿ االمطار  (94ـ:ص1995 ،القدس المفتوحة
ومف الناحية العمرانية تعاني المحافظة وبالتالي توفر المياه الالزمة لنمو النبات بأنواعو المختمفة.

مف ىشاشة بعض مساكف المواطنيف التي يغمب عمييا طابع الطيف أو األلواح المعدنية )الزينكو(أو 
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ومما ،بفعؿ الرياح واألمطارالثباتعرضة لمتنقؿ واالرتحاؿ وعدـ االستقرار و مما يجعميـ  ،الخياـ
   (64ـ:ص2009، )حامديشجع سمطات االحتالؿ عمى ترحيميـ مف جية أخرى.

 : Air Pressureالضغط الجكم  ق. 

 سطح البحر ىويعادؿ عند مستو  ، يعبر عنو بوزف عمود اليواء الواقع عمى وحدة المساحة
 ،سطح البحر فالضغط الجوي مرتفع ىمستو  ونتيجة النخفاض المنطقة عف ، مميباراً  1013

ويتراوح مابيف  اً مميبار  1041.7بمعدؿ  اليابسةويسجؿ أعمى رقـ لمضغط الجوي الطبيعي عمى 
ومف خالؿ  (79ـ:ص2011، )دوابشة.شيري ديسمبر ويوليوما بيف  مميبار( 1048-1034)

عاـ االوقاؼ الشيخ نوح الزغاري ومف خاللو تـ التواصؿ مع عينة مف اتصاؿ ىاتفي مع مدير 
فقد تبيف أنو اليوجد تأثير لمضغط الجوي عمى تركز السكاف والتجمعات السكنية سكاف المحافظة 
 في المحافظة.

 مكارد المياه : .5

واـ فيي ق ، نباتالحيواف و النساف و اإلـ لحياة ميكما أنيا عنصر ، المياه شرياف الحياة
خطار كالتموث واالستنزاؼ وتتعرض المياه في وقتنا الحاضر لعدد مف األ، الحياة واستمراريتيا

 "اإلسرائيمي"وىو أف الدور ،إىمالويمكف  الالسياسي الذي عاشتو المنطقة دور .وكاف لموضع والتممح
قامة ياألراضىو المتحكـ في جزء كبير مف المياه مف خالؿ االستحواذ عمى أكبر مساحة مف   وا 

والطبقات الصخرية الحاممة  والعيوف األوديةالسيطرة عمى  إلى باإلضافة، المستوطنات عمييا
، تفوؽ حدود المحافظة عدة بؿ تتأثر عوامؿ، فموارد المياه ال تنحصر مع الحدود السياسيةلممياه.

وض بردال وح، النقب جنوباً القدس و فالحوض المائي في محافظة أريحا واألغوار يتصؿ بمنطقة 
     .ـ(1996، أريج-)معيد األبحاث التطبيقيةوطوباس شماالً 

  : أتيويمكف تقسيـ الموارد المائية في المحافظة إلى ماي -
     أ. األمطار :

 الضفة مف األخرى المناطؽ مع مقارنة أريحا محافظة في وقمتيا بشحيا األمطار تتصؼ
 ما الجنوب إلى الشماؿ مف تتبايف وىي ، ممـ 150 يبمغ لألمطار العاـ المعدؿ فإ حيث ،الغربية
 الشمالية المناطؽ في ممـ 350 إلى الميت البحر مف القريبة الجنوبية المناطؽ في ممـ 100 بيف

 (82ـ:ص2011)دوابشة:.الدراسة لمنطقة
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 ب. المياه السطحية :

 الموسمية المياه ىإل إضافة. واألنيار الينابيع مف العاـ مدار عمى الجرياف دائمة المياه ىي
 عف متأتية كميات وىي، الشتاء فصؿ في فيضانات شكؿ عمى واألنيار األودية في تجري التي

 أودية ضمف الطبوغرافية لمخصائص وفًقا المياه ىذه وتسيؿ ، المطر لمياه األرض استيعاب فائض
 المائي يؼالتصر  معدالت بانخفاض الدراسة منطقة في السطحي المائي التصريؼ يتصؼو  .ةرئيس

 ما أريحا محافظة في تجري التي الموسمية يةدو ألا أىـ ومف ،العظمى غالبيتيا جرياف وموسمية
 : يأتي

 نحو بعد عمى وعناتا البيرة تالؿ مف الشماؿ مف اليابطة األمطار فيو تنتيي: القمط كادم .1
لى القدس مف الشرقي الشماؿ إلىكـ 13  ىذه قاءالت وبعد ،مخماس مف الشرقي الجنوب وا 
 أف ىإل أريحا ثـ القمط ودير مارحريش بدير ة مار  ، القمط بعيف ثـ الغور بعيف تمر المياه

مالييف مف األمتار المكعبة في 3ويقدر جرياف وادي القمط بنحو . األردف نير في نتييت
 (529ـ:ص1994، )الدباغالسنة . 

 رّموف و الطيبة قرى نواحي مف اليابطة ألمطارا مياه الوادي ىذا يحمؿ : النكيعمة كادم. 2
  (530ـ:ص1994، )الدباغ .اأريح جنوبي حسيف الممؾ جسر عند ويصب ،دبواف ودير

"السمنية" وبعد أف  اسـ حاممو مالؾ كفر قرية تالؿ مف األمطار مياه فيو تنتيي : العكجا كادم. 3
، األردف نير في بيص ثـ ،بالعوجا اً مار  العوجا واديتمتقي بمياه "عيف العوجا"  تحمؿ اسـ 

 وحوؿ ،والطيبة جرير دير عمى المتساقطة األمطار مياه أيضاً  العوجا وادي في وتنتيي ىذا
 حيث،أريحا مدينة حوؿ الكعابنة بدو مف المتنقمة الرّحؿ البدو جماعات استقرت الوادي ىذا
وقع ومف المت (83ـ:ص2011، دوابشة).المتنوعة تبالمزروعا األرض وزرعوا المساكف بنوا

مف سكاف محافظة أريحا أف يقيموا مساكنيـ وتجمعاتيـ حوؿ مصادر المياه السطحية 
ولكف ، الجوفية مثؿ التجمعات السكانية في مناطؽ مختمفة مف العالـخزانات المياه و 

 ، ف سكانيا يمكثوف في مناطؽ محدودة  المساحة مف المحافظةلممحافظة وضع استثنائي أل
وانتشار المستوطنات والبؤر العسكرية  ،جراءات التعسفية اإلسرائيميةوذلؾ يرجع لمسياسات واإل

 في المحافظة.
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 (األكدية المايية في محافظة أريحا كاألغكار10) خريطة

 
 

 ـ(1996، أطمس فمسطيف، أريج–المصدر : معيد األبحاث التطبيقية )

 :الجكفية ج. المياه

 األمطار تيطؿ فعندما ،الغربية الضفة في ياهلمم ةالرئيس الموارد إحدى الجوفية المياه تعد
 بالخزانات يعرؼ فيما ويتجمع،الجيولوجية التكوينات عبر األرض باطف إلى مياىيا مف جزء يتسرب
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 عبر تنبثؽ التي المياه ىذه باستغالؿ اإلنساف ويقـو، لممياه مصدراً  تشكؿ التي الجوفية المائية
 األوؿ :رئيسيف اتجاىيف في الغربية الضفة في الجوفية المياه ؾتتحر و  ، ةاالرتوازي اآلبار أو الينابيع
 الخميؿ جنوبي مف يبدأ الذي المياه تقسيـ خط وىو وىمي خط بينيما يفصؿ شرقي والثاني غربي
، )دوابشة ف.جني شماؿ في لينتيي،الوسطى والمرتفعات اهلل راـ بجباؿ ماراً  الظاىرية مف بالقرب
يد ) مع:ي وى األحواض مف ةئيسر  مجموعاتى إل الغربية لضفةا تقسيـ ويمكف، (85ـ:ص2011

  ـ(1996، أريج-االبحاث التطبيقية

  تبمغ بطاقة المتوسط البحر إلى الغرب اتجاه في مياىو تذىب الذي :الغربي الحكض. 1
 . سنوًيا مكعب متر مميوف335

    مف الفارعة ووادي افبيس وادي إلى الشماؿ نحو فيو المياه تتحرؾ :الشرقي الشمالي الحكض. 2
 .أخرى ناحية

 المائية الطاقة تبمغ حيث، الميت والبحر األردف وادي باتجاه فيو المياه تتحرؾ :الشرقي الحكض. 3
 مف الشرقي الجانب الحوض ىذا ويغطي ، 3ـ مميوف ( 105 ) نحو الحوض في المتجددة
حوض :  ىي صغيره يةمائ أحواض ةست ويضـ الدراسة منطقة يشمؿ الذي الغربية الضفة

 صحراء حوضو  ، القدس– اهلل راـ حوضو  ، والفارعة ، /وادي المالحبردال وحوض البقعة 
 يقع داخؿ منطقة الدراسةا وىذا الحوض العوجو  ؿفصاي حوضو  ، النقب/ القدس جنوب

معدؿ تغذيتو لتصؿ  وتزيد ، 3مميوف ـ9-10بيف  ما منو جتخر ويس ، 2كـ 610 مساحتوو 
 (386ـ:ص1999، )عابد .3يوف ـمم9-15مابيف 



 انجٛئخ انطجٛؼٛخ ٔانًراكس انؼًراَٛخ فٙ يحبفظخ أرٚحب ٔاألغٕار

 )50 ) 
 

 

 الفصؿ األكؿ

 .الغربية الضفة في الجكفية المايية األحكاض( 11) خريطة

 
 (ـ 1996 ،فمسطيف أطمس، أريج – التطبيقّية األبحاث معيد :المصدر)

 ، المناطؽ مختمؼ عمى موزعة ةالرئيس الينابيع مف عدد واألغوار أريحا محافظة يغذيك
موسوعة المدف ) :يأتييع والعيوف التي تجري في المحافظة كما ( تبيف ىذه اليناب12والخريطة رقـ )

 (24ـ:ص1990، الفمسطينية

 الثابت موزع المعدؿ ىذا ، ممـ (55 )ومنسوبيا  الساعة في( 3ـ650تصرؼ )  :فالسمطا عيفأ. 
 .تقريًبا دونـ ( 7000 ) حوالي وتروي أريحا مدينة مف الغرب إلى وتقع السنة مدار عمى
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 ىفي مجر  وتسير القدس جباؿ مف وتنبع وأريحا القدس بيف الطريؽ بمنتصؼ تقع : القمط عيف ب.
  القمط وادي في تسير التي القناة ىذه وتنتيي ، (/ساعة3ـ200) ؼتصر  حيث القمط وادي

 ىذه مساحة وتبمغ ،الميت والبحر أريحا بيف الواقعة، السيح تسمى منطقة في (كـ (12بمسافة
 .ونـد (70000) حوالي األراضي

تقع شماؿ غرب عيف السمطاف وأريحا.وتبمغ كمية المياه التي تنبع مف العيف  عيف الديكؾ : ج.
والعميا بقناة يبمغ طوليا أربع  ىوي ىذه العيف أراضي الديوؾ السفموتر  ،في الساعة 3(ـ450)

 كيمو مترات .

في  3(ـ 300-250)وتبمغ كمية مياىيا ، تقع غرب عيف الديوؾ بعشرة أمتار عيف النكيعمة : د.
  .ىوي أراضي النويعمة العميا والسفمالساعة وتر 

كـ عف الطريؽ العاـ 8وتبعد  ، تقع عيف العوجا الفوقا قرب مخرج وادي المساف : عيف العكجا ق.
في الساعة وتجري في قناة يبمغ  3ـ1500اتساعيا متر مربع وكمية مياىيا ، أريحا نابمس

 .ـ8طوليا
 :الرتكازية اآلبار -

 الخمسينيات في معظميا حفرت ، بئًرا (140)حوالي واألغوار أريحا منطقة في يوجد
 بيف ما عمقيا يتراوح بارآ وىي ، المنزلية واألغراض الري ألغراض العشريف القرف مف والستينيات
 ام فتتراوح اآلبار اإلنتاجية ليذه الطاقة أما ،فقط اً بئر  88 تبمغ يايف العاممة واآلبار ، ـ100-50

 ـ(2007، أريحا، .)مديرية الزراعةالساعة في اً مكعب اً متر 12-14بيف 

 ،البشري اإلعمار فيًا كبير  اً أثر في محافظة أريحا واألغوار  الطبيعية لمبيئة إف والخالصة
 الصيؼ في القاسي فالمناخ ، لممساكف والتممؾ التوزيع حيث مف أو السكاف فئات حيث مف سواء
 الوافديف قبؿ مف اً اندفاع أوجد المياه ووفرة الشتاء فصؿ في والدؼء ، اً يز مم ياً بشر  اً نموذج أوجد
 مستوى عف االنخفاض وأما ، اإلنتاج وموعد النوع في متميًزا زراعًيا إنتاجاً  وأوجد ، المنطقة عمى
وبالرغـ مف ( 86ـ:ص2006، )النجوـ.الغربية الجباؿ في المياه مفًا خزان أوجد فقد البحر سطح

يسيطر عمى معظـ مصادر المياه  إال أف االحتالؿ، واألغواردر المياه في محافظة أريحا تنوع مصا
وقاـ بتحويؿ مستوطنات الغور إلى مستوطنات صناعية ومناطؽ زراعية ، األحواض الجوفيةفي 

، )دوابشة .مى بالصناعات العالجية عند البحر الميتمع إنشاء ما يس، مرتبطة بالصناعة
 والتجمعات السكانية ة لذلؾ كاف لو التأثير المباشر في إعاقة النمو العمرانيونتيج( 87ـ:ص2011

باإلضافة إلى ضعؼ اإلنتاج الزراعي والحيواني وتأثيره عمى ، داخؿ المحافظة فلمفمسطينيي
 االقتصاد الفمسطيني .



 انجٛئخ انطجٛؼٛخ ٔانًراكس انؼًراَٛخ فٙ يحبفظخ أرٚحب ٔاألغٕار

 )52 ) 
 

 

 الفصؿ األكؿ

 .كاألغكار أريحا محافظة في كاآلبار الينابيع تكزيع (12)خريطة



 ـ(2008، كالبيرة اهلل راـ محافظة _الزراعة كزارة  :المصدر)              

 في محافظة أريحا كاألغكارالمراكز العمرانية : رابعان 
  ،(13رقـ ) خريطة، في محافظة أريحا حسب نوع التجمع العمرانيةتختمؼ صور التجمعات 

 از المركزي وذلؾ اعتمادًا عمى تصنيفات الجيوالتي أىميا الحضر والريؼ والمخيمات 
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 تجمعيف حضارييف، قد بمغ عدد تجمعات الحضر في ىذه المحافظة ف .لإلحصاء الفمسطيني
(نسمة عاـ 20253عدد السكاف ) حيث بمغوتعتبر مدينة أريحا أكبر التجمعات السكانية الحضرية 

عشرة  بينما بمغ عدد التجمعات السكانية الريفية نحو ( نسمة.4548العوجا ) بمدةيمييا  ، ـ2007
  ،( نسمة4100) حيث بمغ عدد سكانيا وأكبر ىذه التجمعات سكانًا الجفتمؾ، تجمعات ريفية 
  .،ثـ بقية التجمعات الريفية األخرى( نسمة1374ثـ النويعمة ) ، (نسمة1569يمييا الزبيدات)

 حيث بمغ عدد  أكبرىما سكانًا مخيـ عقبة جبرمخيميف في حيف بمغ عدد مخيمات المحافظة 
، 1703، ؼ، ح، ـ، ج).( نسمة3488ثـ مخيـ عيف السمطاف )،( نسمة7922) نوسكا

 (63ـ:ص2010

أما عمى مستوى نوع التجمع، يتوزع عدد السكاف في محافظة أريحا واألغوار حسب تعداد 
فردًا مقيمًا في المناطؽ الحضارية مف مجمؿ السكاف في المحافظة، وىذا  21449بواقع  ـ،2007

فردًا  9086طؽ الحضارية مازالت جاذبة لمسكاف لتوفر كافة الخدمات فييا، وما يفسر أف المنا
فردًا مقيمًا في المخيمات مف مجمؿ السكاف في المحافظة. أما  9868مقيمًا في المناطؽ الريفية، و

ـ فكانت أعمى نسبة لمسكاف في المحافظة المقيميف في المناطؽ الحضارية،  حيث 1997تعداد 
%، أما السكاف 34حيف بمغت نسبة المقيميف في المناطؽ الريفية حوالي في  %،46.8شكمت 

 .لسكاف المقيميف في المحافظة% مف إجمالي ا19.2المقيموف في المخيمات فبمغت نسبتيـ 
ـ( ارتفاع نسبة 2007-ـ1997( ونستنتج مف التعداديف)35ص،1521،2007)ج،ـ،ح، ؼ،

بينما انخفاض نسبة  ـ،2007المخيمات عاـف المناطؽ الحضرية و السكاف المقيميف في كؿ م
السكاف المقيميف في المناطؽ الريفية في نفس العاـ، وذلؾ يفسر بعوامؿ الجذب في المناطؽ 

 الحضرية .
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 .ـ2007( التجمعات السكانية في محافظة أريحا حسب نكع التجمع 13) خريطة

 
 (ـ2011،ج،ـ،ح،ؼمصدر البيانات : )                         
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 ممخص الفصؿ األكؿ
 وتبمغ مساحتيا  ،تقع محافظة أريحا واألغوار في الغور الفمسطيني غرب نير األردف

 .ـ تحت مستوى سطح البحر280وتقع عمى ارتفاع  ، 2كـ593

 وتغطت المنطقة شماؿ البحر الميت حتى ، حفرة االنيداـ في الميوسيف والبميوسيف تتشكم
 يوستيف األدنى .خالؿ البم ، بيساف ببحر داخمي

  تضاريس محافظة أريحا واألغوار تنقسـ إلى قسميف : المنطقة الجبمية المرتفعة عف مستوى
 ومنطقة الغور التي تنخفض عف مستوى سطح البحر . ، سطح البحر

  ًارتفاع درجة الحرارة فوؽ معدؿ  إلىنتيجة  ، يعد مناخ محافظة أريحا واألغوار مناخًا حارا
 مدار العاـ بمدى واسع جدًا .درجة مئوية عمى 20

 حيث يبمغ معدؿ األمطار ، تمتاز محافظة أريحا واألغوار بقمة األمطار الساقطة عمييا
 ممـ سنويًا . 150

  الرطوبة النسبية قميمة بالمقارنة مع المناطؽ المناخية األخرى بمتوسط لمعدالت الرطوبة
 %.52.3النسبية 

 غط الجوي الطبيعي عمى الكرة األرضية بمعدؿ الضغط الجوي مرتفع ويسجؿ أعمى رقـ لمض
 . اً مميبار 1041.7

 بمغ متوسطيا  ، تتعرض محافظة أريحا واألغوار لسرعة رياح تيب مف الشماؿ الى الجنوب
 كـ /ساعة . 10.3

  منيـ تجمعاف حضرياف ، تجمعاً 14بمغ عدد المراكز العمرانية في محافظة أريحا واألغوار 
 .تجمعات ريفية وعشرة ،و مخيماف لالجئيف
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 انثبويانفصم 
يف حمبفظت أرحيب انسكبن وخصبئصهم 

 واألغىار
  

 .: التطكر كالنمك السكاني أكلن 

 .تكزيع السكاف كخصايصيـ ثانيان :

 .لتركيب السكاني اثالثان : 

 .: التركيب البنايي لألسرةرابعان 
 



 انطكبٌ  ٔخظبئظٓى فٙ يحبفظخ أرٚحب ٔاألغٕار

 )57 ) 
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 مقدمة
دة عددىا وىجرتيا وتوزيعيا تيتـ الدراسات السكانية بالتجمعات البشرية مف حيث نموىا وزيا

ف االىتماـ بدراسة و .(285ص،ـ1999،)الصقار ط ىذا التوزيع بالضوابط الجغرافية المختمفةوارتب ا 
 اء واالجتماع واالقتصاد والجغرافيحيايعود الفضؿ في ىذا المجاؿ إلى عمماء األحيث السكاف قديـ 

ويبرز دور الجغرافي بدراسة العنصر  .(176ص،ـ1975،)غالبوالمشتغموف بالعموـ السياسية 
فيو العنصر األساسي  ،ألىمية الدور الذي يقوـ بو اإلنساف البشرى داخؿ المراكز الحضرية نظراً 

فالتغير في حجـ السكاف يخمؽ  .احدوىو المنتج والمستيمؾ في آف و والموجو لالقتصاد الحضري 
مف المرافؽ  الحاجة إلى مزيد يف الزيادة في مجتمع حضري تعنيجب االىتماـ بيا أل أوضاعاً 

 ،اختالؼ نمط توزيع السكاف لو أثره وأىميتو في مختمؼ المجاالتكما أف دراسة ، والخدمات العامة
 .لمسكاف ميمةالمشروعات المستقبمية الحقيؽ وتوالعمراف ويشكؿ حجر الزاوية في عمميات التخطيط 

 : التطكر كالنمك السكاني : أكلن 

قد  ،إف احتالؿ فمسطيف وتعرضيا لمعديد مف األحداث التاريخية وتغير الوضع السياسي بيا
ثر عمى نمو السكاف في محافظات فمسطيف بشكؿ عاـ ومحافظة أريحا أ ديمغرافياً  أحدث تغيراً 
ويمكف تقسيـ تطور  .وقربيا مف الحدود األردنيةاالستراتيجي  حافظةالم لموقع وذلؾ، بشكؿ خاص

 وىى : (6حجـ السكاف ونموىـ في ىذه المحافظة إلى ثالث مراحؿ كما ىو في الشكؿ رقـ )
 مراحؿ النمك السكاني : .1

 ـ:1967المرحمة األكلى : الفترة ما قبؿ عاـ 

يمكف تتبع النمو السكاني في ىذه ولكف ،اختمؼ الوضع اإلداري ليذه المحافظة كما تقدـ
 1919ـ إلى 1922وفى عاـ  ،نسمة300ـ بنحو 1912فقد قدر عدد السكاف فييا عاـ  ، المرحمة
وبعد  ، ـ1942نسمة عاـ  4586ثـ ارتفع عددىـ إلى  ، ـ1931نسمة عاـ   3483ىثـ إل ،نسمة

ردنية والتي مرت بمرحمة الضفة الغربية بما في ذلؾ محافظة أريحا لإلدارة األ أراضيذلؾ خضعت 
 بمغ عدد سكافـ 1962وفى عاـ ، ـ1948حساسة حيث بدأت فييا الحرب بيف العرب والييود عاـ 

مما يظير أف الزيادة الكمية ، (31ـ:ص1529،2007،ؼ، ح،ـ،ج)نسمة 10166المحافظة نحو 
 سياسي التيالوضع الظ تأثر السكاف بالتغير اإلداري و ومف المالح، نسمة 9866المطمقة بمغت 

لذلؾ ال يعتمد عمى ىذه األرقاـ بشكؿ مطمؽ ويبدو أف األمر استمر عمى نحو  ، مرت بو المحافظة
 ـ.1967مف االستقرار السكاني في ظؿ اإلدارة األردنية حتى حرب حزيراف عاـ 
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 ـ( :1994-ـ1967المرحمة الثانية : مرحمة الحتالؿ اإلسراييمي )

حيث قدر عدد سكانيا بنحو  ، ي عدد سكاف محافظة أريحاف شيدت ىذه الفترة انخفاضاً 
ـ( وما نتج عنيا احتالؿ 1967ويعزى ذلؾ االنخفاض إلى حرب حزيراف )يوليو ، نسمة5300

% 12.3حيث بمغ ميزاف اليجرة نحو  ،الضفة الغربية وما تبعيا مف ىجرات قسرية خارج الوطف
وشيدت ىذه الفترة ىجرة  (41ـ:ص2006، )النجوــ .1969% عاـ  32.3ـ ونحو 1968عاـ 

ـ ارتفع عدد 1978وفى عاـ  ،سكانية كبيرة مف الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية لنير األردف
نسمة بفضؿ حركة السكاف وتغير الحدود اإلدارية والزيادة 15000سكاف أريحا ليصؿ نحو 

وات السابقة .واستمرت التي استطاعت أف تعوض النقص الناتج عف اليجرة خالؿ السن ، الطبيعية
، ـ1992نسمة عاـ  20795الزيادة السكانية في المحافظة بشكؿ واضح ليصؿ عدد السكاف نحو 

حسب التقديرات األولية التي وضعيا مركز اإلحصاء الفمسطيني . ومف المالحظ خالؿ ىذه  وذلؾ
عف عاـ نسمة 15495وكانت الزيادة الكمية لمسكاف  ،اتمر 4 المرحمة زيادة حجـ السكاف حوالي 

 (36ـ:ص2007، 1521، ؼ، ح، ـ، )ج.ـ1967
 

 ـ(:2007 -ـ 1994المرحمة الثالثة : مرحمة السمطة الكطنية الفمسطينية )

السمطة الوطنية الفمسطينية بشكؿ انعكست األحواؿ السياسية خالؿ ىذه الفترة بعد قياـ    
ـ بمغ عدد سكاف 1997عاـ السكاني عمى نتائج التعداد  وبناءً ،بي عمى زيادة أعداد السكافيجاإ

أما ،وىذا الرقـ يعد أوؿ رقـ إحصائي رسمي يمكف االعتماد عميو ، نسمة 31089محافظة أريحا 
ات السابقة فكانت مف مصادر إسرائيمية أو تقديرات لذلؾ تحتاج إلى دقة ويجب أف ئيبقية اإلحصا

حسب ، ـ2007نسمة عاـ  41776 إلى المحافظة في سكافالعدد  وارتفعتؤخذ بشئ مف التحفظ . 
ـ.وبذلؾ زاد حجـ   2007ـ وحتى1997تعدادات الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني لمفترة مف 

، ؼ، ح، ـ، ج).نسمة10687خالؿ ىذه المرحمة وبمغت الزيادة الكمية مرة  1.3عدد السكاف نحو 
  (38ـ:ص2008، 1521

في ىذه  السنويةؿ الزيادة السكانية ويبدو أف االتجاه واضح نحو استمرار ارتفاع معد
ألسباب اجتماعية ويمكف تعميؿ ذلؾ بتبني السكاف الفمسطينييف سياسة ديمغرافيو تكاثرية  ،المحافظة
 .وسياسية
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 ـ2010 -ـ1922( تطكر عدد السكاف في محافظة أريحا كاألغكار مف 6شكؿ )

 
 (545ـ:ص1991الدباغ )، 1922-1980مف  -المصدر :                  

 (38:ص،ـ1521،2008،ؼ، ح، ـ، ج، ـ) 1997- 2010كمف   -        

 مككنات النمك السكاني : -2

معدالت التنمية بشقييا االجتماعي و معدالت النمو السكاني ىناؾ ارتباط وثيؽ بيف 
الجغرافية حيث تعد دراسة النمو السكاني إحدى الدعائـ األساسية في الدراسات ، واالقتصادي

ويرتبط مفيـو  (121ـ:ص2009، )العيسوي والتي تحظى باىتماـ بالغ مف قبؿ باحثييا ، السكانية
، )الصقار.الزيادة الطبيعية وصافى اليجرةبعامميف: (population growth) النمو السكاني

ف و  (289ـ:ص1999 إف ف، المواليد والوفيات :مى عنصريف ىماالنمو السكاني الطبيعي يرتكز عا 
وكمما زادت اليوة بيف ىذيف العنصريف  ، استمرار المواليد أعمى مف الوفيات يؤدي إلى تزايد السكاف

دوف إغفاؿ تأثير عامؿ اليجرة في النمو  ،(Chia,1949;p125)كمما زاد معدؿ النمو السكاني 
ي النياية متشابكة ومعقدة تتفاعؿ فاقتصادية ودينية وسياسية والواقع أف ىناؾ عوامؿ  ،السكاني

وتختمؼ الخصوبة مف  (.103ـ:ص1996، وعيانوأب) لتحديد مستوى المواليد والوفيات في المجتمع
مجتمع آلخر كما أنيا تختمؼ مف مكاف ألخر ومف مجموعة سكانية ألخرى داخؿ المجتمع الواحد 

ح .ولقد أصب (103ـ:ص1993، عيانو)أبو وذلؾ نتيجة عدة عوامؿ اجتماعية واقتصادية وبيئية 
ولكف بنسب متفاوتة  ، االتجاه العالمي لمنمو السكاني ىو التزايد المستمر والمطرد في عدد السكاف

، )صالح ولتطورىا ومرورىا في أي مرحمة مف مراحؿ الدورة الديمغرافي ومف دولو ألخرى تبعاً 
حكومات ف التقديرات السكانية المستقبمية لمنمو السكاني مطموبة مف قبؿ الأ. كما (17ـ:ص1996

وىى ضرورية لكؿ عمميات التخطيط لممستقبؿ. ( Clarke,1972:p65والمؤسسات والشركات )
 (.73ـ:ص1999، )الحمداف
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 Natural Increase. الزيادة الطبيعية :أ

ولذلؾ فإف دراسة ، وىى الفرؽ بيف المواليد والوفيات –يرتبط نمو السكاف بالزيادة الطبيعية 
يسيـ في تحديد المدة التي يستغرقيا  ،ساس الزيادة الطبيعية في بمد ماالنمو السكاني القائـ عمى أ

ىذا البمد في الوصوؿ إلى حجـ معموـ إذا استمرت المعدالت بنفس مستواىا .فإذا كاف معدؿ الزيادة 
إذا استمر ، عاما فقط70% فإف عدد سكاف ىذه الدولة يتضاعؼ في مدى1الطبيعية في دولة ما 

( تطور عدد المواليد 4ويالحظ مف الجدوؿ رقـ ) ( .171ـ:ص1993، أبوعيانو) ىذا المعدؿ ثابتاً 
 .ـ( 2011-ـ 1997خالؿ الفترة الممتدة مف) في المحافظة والوفيات

 ـ(2011-ـ1997معدؿ المكاليد كالكفيات في محافظة أريحا كاألغكار ) (4جدكؿ )

معدؿ المكاليد  عدد المكاليد السكاف عدد السنكات
معدؿ الكفيات  الكفياتعدد  باأللؼ

 باأللؼ
1997 31089 1307 42.0 19 0.6 
1998 32105 1358 41.3 47 1.5 
1999 33145 1361 41.1 91 2.7 
2000 34188 1441 42.1 99 2.8 
2001 35162 1352 38.5 97 2.7 
2002 36154 1495 41.4 144 3.9 
2003 37173 1493 40.2 119 3.2 
2004 38232 1577 41.2 124 3.2 
2005 39378 1667 42.3 152 3.8 
2006 40559 1802 44.4 128 3.2 
2007 41776 1236 29.6 46 1.1 
2008 42964 1871 43.5 129 3.0 
2009 44183 2091 47.3 113 2.5 
2010 45433 2199 48.4 144 3.0 
2011 46718 2188 46.6 140 3.3 

 (ةمنشكر  غيربيانات ، زارة الداخميةك ، افسجؿ السك ، ـ2013، ج،ـ،ح،ؼالمصدر: )
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 ـ(2011 -ـ1997معدلت المكاليد كالكفيات كالزيادة الطبيعية في محافظة أريحا كاألغكار ) (7شكؿ )

  

 

 

 

 

 الممببب

 
 (ـ: بيانات غير منشكرة2013، ج،ـ،ح،ؼمصدر البيانات :)

االرتفاع التدريجي ب آخذ أف االتجاه العاـ( 7في الشكؿ )ومف خالؿ بيانات الجدوؿ يتضح 
بينما كاف ىناؾ انخفاض في الزيادة  .واألغوار في معدالت الزيادة الطبيعية لسكاف محافظة أريحا

حيث عممت ،  تراجع العامميف في قطاع الزراعةل يعود ـ والسبب في ذلؾ2007الطبيعية عاـ 
قتصادي لممزارعيف، فبدأ اسرائيؿ عمى أحكاـ غمؽ المياه في المحافظة مما أثر عمى النشاط اال

 مما نتج عنو، والبيرة لى محافظة راـ اهللإ الحديث عف ىجرة داخمية مف محافظة أريحا واألغوار
فييا، ثـ بدأ منحنى الزيادة  عدد السكاف داخؿ المحافظة مما أثر عمى الزيادة الطبيعية في تناقص

التعسفية والممنيجة مف قبؿ االحتالؿ ذلؾ إلى السياسة  رجعـ وي2008عاـ  مف الطبيعية باالرتفاع
"االسرائيمي" لمسكاف المقدسيف حيث يعمؿ عمى تفريغ سكاف القدس مف المدينة وذلؾ مف خالؿ 
رتفاع أسعار األراضي في  ممارستو لشتى أساليب التيجير،التى منيا تضيؽ الخناؽ عمى السكاف، وا 

مما يطر سكاف مدينة القدس  األغوار،القدس مقارنة بأسعار األراضي في محافظة أريحا و  مدينة
مما كاف لو الدور في ارتفاع معدالت الزيادة الطبيعية في  لميجرة الداخمية صوب محافظة أريحا،

ويعود االرتفاع واالنخفاض في معدالت الزيادة الطبيعية لالرتفاع التدريجي  محافظة أريحا واألغوار،
 ىطبيعية عمحيث بمغ معدؿ الزيادة ال ،وفياتليد واالنخفاض في معدالت الفي معدالت الموا

في حيف بمغ متوسط  ، %3.0مستوى الضفة الغربية  ىوعم، % 3.3مستوى األراضي الفمسطينية 
ـ( 2011 -ـ1997الزيادة الطبيعية في محافظة أريحا واألغوار خالؿ الفترة )

ة أريحا أف سكاف محافظوبذلؾ يمكف استنتاج  ،(31ـ:ص1748،2010،ؼ،ح،ـ،ج)%3.3نحو
عاـ  Thomposnحسب جدوؿ  سنة 24 خالؿيتضاعؼ عددىـ  واألغوار
وىذا يتطمب زيادة احتياجات السكاف مف الحاجات األولية  ،(19ـ:ص2011ـ)جاسر،1965

  .وفؽ التزايد السكاني المتوقع في المستقبؿ، والمساكف والمرافؽ والخدمات المتعددة

 انسٚبدح انطجٛؼٛخ    
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 مككنات الزيادة الطبيعية : -
عف نمو السكاف  ةلو فيي المسئو  ، مف العناصر الميمة في دراسة السكافتعد الخصوبة 

بعدة مقاييس حسابية تختمؼ فيما  Fertilityكما وتقاس الخصوبة السكانية  (51:ص2002، )مقمد
ويعد  (41ـ :ص2011، )الحسانيفبينيا مف حيث طريقة الحساب ومميزات وعيوب كؿ مقياس 

كما يعد الخطوة ، مف أكثر مؤشرات الخصوبة شيوعاً Crude Birth Rateمعدؿ المواليد الخاـ 
 ( .278ـ:ص1980، )أبو عيانةاألولى في مقياس الخصوبة 

ويذكر أف معدالت المواليد  ،تعد المواليد العامؿ الحيوي األوؿ المؤثر في نمو السكاف المكاليد : -
 ، و عيانة)أبوالخصوبة مف ناحية أخرى ، ترتبط بمستوى التغذية والصحة مف ناحية

ويؤثر تأخر سف ، تباع العديد مف النساء وسائؿ تنظيـ األسرةا . ومدى(121ـ:ص1996
باإلضافة إلى ارتفاع تكاليؼ  ،الزواج عند الذكور واإلناث عمى حد سواء في معدالت الخصوبة

ومف المالحظ أف معدالت المواليد في تغير بنسب  ،المعيشة ومستوى التعميـ لكال الجنسيف
مف السكاف في عاـ  1000مولود لكؿ  42.0حيث انخفض معدؿ المواليد الخاـ مف ،ةمتفاوت

 في ضانخفواستمر اال ،ـ2001مف السكاف في  1000مولود لكؿ 38.5 إلىـ 1997
ارتفعت معدالت المواليد في  ثـ ومف )في األلؼ(29.6حيث بمغ ـ 2007عاـ حتى المعدالت 

مقارنة وعند ، )في األلؼ( 48.4ـ إلى 2010عاـ حتى بمغت محافظة أريحا واألغوار 
بزيادة اؾ ارتفاع لمعدالت المواليد ـ( نالحظ ىن2011 -ـ1997عامي )معدالت المواليد مابيف 

ويعود ىذا االرتفاع لطبيعة النظاـ االجتماعي كونيا ، )في األلؼ( في المحافظة  4.6مقدارىا
، جاب لزيادة أعداد أفراد األسرةمحافظة يغمب عمييا الطابع الريفي الذي يشجع عمى اإلن

، ؼ، ح، ـ، )ج.أنو يسود عند البعض فكر التفوؽ الديمغرافي عمى الييود باإلضافة إلى
 (48ـ:ص2011، 1521

 النساء في سف اإلنجاب : -

تعتبر الخصوبة في األراضي الفمسطينية مرتفعة إذا ما قورنت بالمستويات السائدة حاليًا في 
تفاع مستويات الخصوبة إلى الزواج المبكر خاصة لإلناث  والرغبة في ويعود ار ، الدوؿ األخرى

ولكف ىناؾ دالئؿ تؤكد عمى ، باإلضافة لمعادات والتقاليد السائدة في المجتمع الفمسطيني ،اإلنجاب
النتائج  إلى الماضي. فاستناداً الخصوبة بدأت في االنخفاض خالؿ العقد األخير مف ىذا القرف  أف

طرأ انخفاض عمى معدؿ الخصوبة ، ـ2007داد العاـ لمسكاف والمساكف والمنشآت النيائية لمتع
 4.1بواقع  ، ـ1997مولودًا عاـ  6.0مولودًا مقارنة مع  4.6األراضي الفمسطينية إلي الكمية في 

أما عمى مستوى المنطقة فيالحظ استمرار ، مولودًا في قطاع غزة 5.3مولودًا في الضفة الغربية و
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 بواقع محافظة أريحا واألغوار بعض المحافظات الفمسطينية ومنيا دؿ الخصوبة فيارتفاع مع
انخفاض في معدالت  فنالحظ اإلنجابعند دراسة عدد النساء المواتي في سف أما و ، مولوداً 4.5

(  24-15الخصوبة التفصيمية خاصة في المراحؿ اإلنجابية المبكرة والممتدة في الفئة العمرية مف)
حسب الفئات  ، المؤكد أف تتأثر عممية المواليد بعدد النساء المواتي في سف اإلنجابومف  ، سنة

 (44ص، 2007، 546، ؼ، ح، ـ، )ج.العمرية
 ـ2007( عدد النساء المكاتي في سف اإلنجاب في محافظة أريحا حسب الفيات العمرية 5)جدكؿ 

 الحضر المخيمات الريؼ المحافظة فيات السف

19-15 2112 545 530 1037 

24 -20 1647 408 383 856 

29-25 1500 316 348 836 

34-30 1408 301 327 780 

39-35 1176 225 293 658 

44-40 995 217 214 564 

49-45 744 131 156 437 

 5168 2251 2143 9582 المجموع

 %53.7 %24 %22.3 %100 النسبة المئوية

 .(46-44ـ:ص1562،2007ج،ـ،ح،ؼ،مصدر البيانات :)

 ويتضح مف الجدوؿ السابؽ اآلتي :

 (49-15عند دراسة النساء المواتي في سف اإلنجاب مف) والذي  ،سنة  في محافظة أريحا
% مف مجموع عدد النساء الكمي في 47يمثمف ما نسبتو ، نسمة 9582بمغ عددىف 

 وىى نسبة كبيرة تعبر عف خصوبة عالية في ىذا المجتمع . ، المحافظة

  يتضح أف ىذه  ، في نفس الفئة العمريةعدد النساء المواتي في سف اإلنجاب وعند دراسة
 ، % لممناطؽ الحضرية53.7الفئات تتوزع عمى التجمعات السكانية في المحافظة بنسبة 

 ، % في مخيمات المحافظة24بينما وصمت النسبة إلى  ، %لممناطؽ الريفية22.3وبنسبة 
تحتؿ المرتبة األولى مف حيث ما زالت ي المحافظة التجمعات الحضرية ف يفسر أف ما ىذاو 

 ، ثـ التجمعات الريفية في ىذه المحافظة ، يمييا تجمعات المخيمات الفمسطينية ، عدد السكاف
 السابؽ . الجدوؿكما ىو مبيف مف معطيات 
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 ـ2007(اإلناث في سف اإلنجاب حسب نكع التجمع 8شكؿ)

 
 (44-46ـ:ص1562،2007،ج،ـ،ح،ؼ المصدر:)

 (24-15في نسبة الفئة العمرية ) اً طفيف اً ارتفاع ومف خالؿ الشكؿ السابؽ نالحظ أف ىناؾ
 ليا في التجمعات الحضرية اً بسيط اً وانخفاض ، يفية والمخيماتسنة في كؿ مف التجمعات الر 
شر ىذا مؤ عمى ما يبدو و ، التي تمثؿ المراحؿ اإلنجابية المبكرةىي و مقارنًة بالفئات العمرية األخرى 

نحو نجاح مشاريع تنظيـ األسرة وتقميؿ اإلنجاب في التجمعات الحضرية في محافظة أريحا .ويمكف 
اقص بمعدؿ مولود كمما ف خصوبة المرأة تتنإ،إذ القوؿ أف تعميـ المرأة عامؿ مؤثر في خصوبتيا

أكثر  ف المرأة المتعممة قد تكوفألوذلؾ ،(319ـ:ص2001،)إبراىيـ تحصيميا العممي ىارتفع مستو 
كما أنيا  ، قدرة عمى تحديد عدد األبناء وأكثر قدرة عمى إقناع اآلخريف بالعدد الذي تريد إنجابو

يؤدى  باإلضافة إلى أف تعميـ المرأة غالباً  ، أكثر اطالعًا ومعرفو بوسائؿ تنظيـ األسرة واستخداميا
ؿ تساعد عمى خفض وكذلؾ إلى إشراؾ المرأة بسوؽ العمؿ وىذه العوام ،إلى تأخر سف الزواج

وعميو فمف المتوقع استمرار انخفاض معدالت الخصوبة  ،معدالت الخصوبة لممرأة األكثر تعميماً 
وىذا يحتاج إلى المزيد مف الدراسة  ، السيما التجمعات الحضرية منياو لممرأة في محافظة أريحا 

 اتخاذ القرار المناسب .في موضوعية الو 
 الكفيات : -

وال يقتصر ، الحيوي الثاني المؤثر في نمو السكاف ) زيادة ونقصًا ( تعد الوفيات العامؿ 
بؿ تؤثر في تكويف السكاف مف حيث فئات السف  ،تأثيرىا عمى نمو السكاف مف حيث العدد فقط

لمدى تقدـ الخدمات الصحية في  وتعطى مؤشراً ، (53ـ:ص1984، )عبد الحكيـ وغالبوالنوع
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 (Hussein,1989:p42)لوجية واجتماعية وديمغرافيو وجغرافية والوفيات وصفيا ظاىرة بيو  ،الدولة
خاصة التركيب العمري حيث  ، وال يبدو أثرىا في تغير حجـ السكاف فقط بؿ وفي تركيبيـ كذلؾ

أكثر مما يمقاه  ولذا يمقى التحكـ في الوفيات قبوالً  (Ageing)ريالتعم ىبمستو  ترتبط الوفيات دائماً 
ويمكف الحصوؿ عمى معدؿ الوفيات الخاـ  (147ـ:ص1993، يانة)أبوعالتحكـ في الخصوبة 

Crude Death Rate  بقسمة العدد اإلجمالي لحاالت الوفاة خالؿ عاـ معيف عمى عدد السكاف
وتختمؼ معدالت الوفيات حسب فئات ، (1000ويضرب الناتج في ) ،في منتصؼ نفس العاـ

حيث  ، ابة الوفيات الديمغرافية الصرفةبمث سنة فأكثر( 65وتعد وفيات كبار السف ) ، السف
وقد  ،(96ـ:ص2007،)الحسناويينسحب السكاف مف الحياة بفعؿ تقدـ العمر وحدوث الشيخوخة 

حيث بمغ معدؿ الوفيات عاـ  انخفاضاً  ات الخاـ في األراضي الفمسطينيةشيدت معدالت الوفي
، 1703،ؼ،ح،ـ،ج.)لؼ(باأل 4.1ـ )2010عاـ  ( باأللؼ ثـ وصؿ المعدؿ مؤخراً 4.9ـ)1997
  ،( في األلؼ3.3)ـ 2011وبمغ معدؿ الوفيات في محافظة أريحا واألغوار عاـ ، (31ـ:ص2010

ـ التي بمغت بيـ 2005، ـ2002مقارنًة بأعواـ  وىو ما يؤكد أف المعدؿ في تحسف مستمر
دمات لمتقدـ الصحي وتوفر الخويعزى ذلؾ ، باأللؼ عمى التوالي 3.8، 3.9معدالت الوفيات 

والتي  ، وبيذا يكوف قد وصؿ إلى مستويات متدنية كما ىو الحاؿ في الدوؿ المتقدمة ، الطبية
أما الدوؿ العربية فيتراوح المعدؿ فييا مف ، )في األلؼ(11.6 – 5.1يتراوح معدؿ الوفيات فييا مف 

ت ويعود االنخفاض الممحوظ في معدالت الوفيا (23ـ:ص2011، جاسر(.))في األلؼ21 -2.1
كما  ، الرعاية و التطعيمات المناسبة منذ الوالدة معدالت وفيات الرضع الذيف يتمقوف لالنخفاض في

، )الشمقانيمف العمر ىع الوفيات تحدث خالؿ السنة األولوتشير بعض الدراسات إلى أف حوالي رب
ترة ما يكوف الطفؿ في ىذه الف وىى فترة حساسة عند األطفاؿ الرضع وغالباً  (.75ـ:ص1981

 بحاجة إلى المزيد مف الرعاية واالىتماـ .

 الزيادة غير الطبيعية )صافي اليجرة(:.ب

وقد اكتسبت اليجرة أىمية متزايدة ، تعتبر اليجرة العنصر الثالث مف عناصر النمو السكاني
عف تأثيرات اليجرات التي  فضالً ، خالؿ السنوات الماضية نتيجة لزيادة معدالتيا بشكؿ ممحوظ

وحتى الثقافي  ،والتركيب الزواجي، لتركيبات المختمفة لمسكاف كالتركيب العمري والنوعيتطاؿ ا
ًا مف عناصر تعد اليجرة عنصرًا رئيسو  والديني في كؿ مف المناطؽ المرسمة والمستقبمة لميجرة.

 ، فذلؾ ألنيا فيما عدا الزيادة الطبيعية تعد المصدر الوحيد لتغيير حجـ السكا ،الدراسة السكانية
وذلؾ الختالؼ البيانات بينيما ، ومع ىذا فإف دراستيا ليست ميسرة مثؿ دراسة المواليد والوفيات

ذا كانت اليجرة عامالً ، جوىرياً  اختالفاً  في نمو السكاف فإنيا تؤثر بالتالي في خصائصيـ  مؤثراً  وا 
 نتاجًا ميمًا مف نتائج الديمغرافية واالقتصادية . حيث يعد التغير في التركيب العمري والنوعي مثالً 
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ذلؾ فإف الدوافع لميجرة قد تكوف  ىوعم (.201ـ:ص1993،)أبوعيانواليجرة مف اإلقميـ أو إليو 
 والعامؿ المشترؾ األعظـ ىو عدـ الرضا عف البيئة األصمية لممياجريف،واحدة في الغالب

فاليجرة بطبيعتيا  ، مةءأكثر مال ىما يحفزىـ لالنتقاؿ نحو بيئة أخر م، (68ـ:ص1984، )أبوعيانة
. ولعؿ مف أبرز التغيرات التي طرأت عمى (400ـ:ص1978، )أبو عيانوظاىرة نوعية انتخابية 

فالسياسة  ،Forced migrationفمسطيف ىي تمؾ التغيرات المرتبطة باليجرة اإلجبارية أو القسريو 
وتفريغيا مف  ، الفمسطينيةالصييونية اعتمدت عمى ىجرة ييود العالـ إلى فمسطيف وتيويد األراضي 

قا،سكانيا والعديد مف البؤر االستيطانية األخرى في سبيؿ  ، مة المستعمرات االستيطانية عميياوا 
فيناؾ ، وقد اتخذت اليجرة في الضفة الغربية اتجاىات مختمفة،تحقيؽ تفوؽ ألعداد السكاف الييود

واليجرة القسرية مف ، الضفة نفسيا ـ إلى محافظات1948اليجرة القسرية مف فمسطيف المحتمة عاـ 
ثـ اليجرة االختيارية مف محافظات الضفة الغربية إلى ، ت الضفة الغربية إلى خارج فمسطيفمحافظا

باإلضافة إلى االنتقاؿ القسري داخؿ محافظات الضفة نفسيا بعد طرد السكاف ، خارج فمسطيف
قامة المستعمرات االستيطانية ناء جدار الفصؿ العنصري وغيرىا مف وب ،وسياسة ىدـ البيوت، وا 

االنتقاؿ السكاني  وأخيراً  ، ىسكاف عمى االنتقاؿ إلى مناطؽ أخر اإلجراءات التعسفية التي تجبر ال
باإلضافة إلى ما تقدـ يمكف أف نميز بيف  .ز العمرانية داخؿ المحافظة نفسيااالختياري بيف المراك

يمكف أف نميز بيف اليجرة الجماعية واليجرة الفردية  كما، اليجرة الحرة الطوعية واليجرة القسرية
 (.128ص:ـ 1963،)رونج دنيس

 "النتقاؿ الداخمي" Internal Migrationاليجرة الداخمية : -

المناطؽ التي  إلىمف المناطؽ التي يقؿ فييا الطمب عمى العمؿ  اليجرة الداخمية أساساً  تبدأ
ف الػػنمط الغالػػب إومػػف ثػػـ فػػ ، فػػرص أفضػػؿ لممعيشػػة أو تتػػوافر فييػػا ، ؼيػػتتػػوافر فييػػا فػػرص التوظ

ويالحػظ أف اليجػرة الداخميػة يكػوف الػدافع مػف  ، المػدف إلػىلميجرة الداخميػة ىػو مػف المنػاطؽ الريفيػة 
 ، يػػرتغتمعظػـ خصػائص المجموعػات الميػاجرة  أف مػف المالحػػظو ، بالدرجػة األولػى وراءىػا اقتصػادياً 

 ، مػػػف نشػػػاطيـ االقتصػػػادي وحػػػالتيـ المدنيػػػة والتعميميػػػةف السػػػكاف يغيػػػروف بصػػػفة مسػػػتمرة ألذلػػػؾ و 
ف الريػؼ والباديػة وتنشط حركة اليجرة مػع تػوفر عوامػؿ الجػذب التػي تكػوف السػبب الػرئيس لميجػرة مػ

-Ruralوتعػػػػػد اليجػػػػػرة مػػػػػف الريػػػػػؼ إلػػػػػى الحضػػػػػر  .(Clarke,1972:p236)إلػػػػػى قطػػػػػاع المػػػػػدف
UrbanMigration  قػد أظيػرت نتػائج لو  .(68ـ:ص1984، )أبوعيانػةأىـ مظػاىر اليجػرة الداخميػة

ـ أف كافػة المحافظػات الفمسػطينية فػي الضػفة 1997التعداد العػاـ لمسػكاف والمسػاكف والمنشػآت عػاـ 
ف كانػػػت األرقػػػاـ تظيػػػر محػػػدوديتيا ، الغربيػػػة وقطػػػاع غػػػزة يسػػػكنيا أفػػػراد ميػػػاجروف ىجػػػرة داخميػػػة وا 

بػػيف الميػػاجريف ىجػػرة داخميػػة  ف ارتفػػاع نسػػبة الالجئػػيفإحيػػث  (.30ـ:ص1997،)المػػالكي وشػػبمي
 حجػـ األسػرة سػبباً  يكػوف اتسػاعو  ، تتعمؽ بعدـ توفر الممكية ألرض أو عقار في التجمعات السكانية



 انطكبٌ  ٔخظبئظٓى فٙ يحبفظخ أرٚحب ٔاألغٕار

 )67 ) 
 

 

 الفصؿ الثاني

وقػد يكػوف  ، فػي تجمػع سػكاني جديػدو مسػكف أوسػع  انتقػاؿ بعػض أفرادىػا لمعػيش فػي أو في انتقػاليـ
وخػػػػروجيـ مػػػػف ، ف الالجئػػػػيفىػػػػو التحسػػػػف فػػػػي األوضػػػػاع المعيشػػػػية لمعديػػػػد مػػػػ أحػػػػد األسػػػػباب أيضػػػػاً 

 ( .  34-35صـ:1997،.)المالكي وشبميالمخيمات لمسكف في األحياء التابعة لممدف 
 اتجاىات اليجرة الداخمية : -

التي  األسبابفي تحميؿ  تعد نظرية عوامؿ الجذب وعوامؿ الطرد مف أكثر النظريات شيوعاً 
ف ىناؾ عوامؿ طاردة ليـ ف الناس تياجر ألرية ببساطة عمى أوتقوـ النظاليجرة.  إلى باألفرادتدفع 

ولقد وضع فكرة النظرية  ، مؿ جاذبة ليـ في المنطقة المضيفةأو أف ىناؾ عوا،األصميمف موطنيـ 
نجمترا وويمز والذي استنتج أف عوامؿ إذي قاـ بتحميؿ بيانات اليجرة في ال 1889رافنشتايف عاـ 

ف الرغبة في إإذ  ، رد في تحديد قرار اليجرةالجذب عادة ما تكوف أكثر أىمية مف عوامؿ الط
في الموطف  يءوى مف الرغبة في اليروب مف وضع ستحسيف المستوى المادي لمفرد تكوف أق

عف أسباب انخفاض الخصوبة  ونتذكر ما قالو ديفز في معرض حديثولعمنا اآلف لممياجر. األصمي
ىي التي  ، الرغبة في اليروب مف الفقرفي أف الرغبة في االرتقاء بالمستوى المادي لمفرد وليس 

في  Pullوأسباب الجذب  Pushتعدد أسباب الطرد وت،تحديد مستوى الخصوبة إلىتدفع بالفرد 
خمسة وعشريف عامال مؤثرا في اليجرة منيا خمسة عشر   Bongوقد حدد )بونج( ، مجاؿ اليجرة

وقد  .(Chia,1949;p23)واقتصاديةوعشرة عوامؿ اجتماعية ، باختيار مكاف اليجرة مرتبطاً  عامالً 
يكوف لميجرة نتائج اجتماعية واقتصادية إيجابية عمى المجتمع المرسؿ أو المستقبؿ أو كمييما 

المجتمعيف ويتوقؼ ذلؾ عمى خصائص السكاف في كؿ مف  (.270ـ:ص1993، )أبو عيانومعاً 
سمبية ترتبط بانتقاؿ  فقد يترتب عمى اليجرة نتائج ىومف ناحية أخر  ، وعمى خصائص المياجريف
وما ينتج عف ذلؾ مف زيادة األعباء عمى البيئة المستقبمة مف إنشاء  ،سكاف الريؼ إلى الحضر

كما أف لميجرة نتائج واضحة في حجـ وتوزيع و المساكف الكافية وتوفير الخدمات المختمفة الالزمة .
ـ 1997وفرىا تعداد  وتركيب السكاف في منطقة األصؿ والوصوؿ. ومف خالؿ البيانات التي

ة لميجرة الداخمية في األراضي ـ أف الدوافع الرئيس2006 "اإلسرائيمية"باإلضافة لمسح اإلجراءات 
ـ وىو الزواج 2007-ـ2006ف كاف الدافع األوؿ وفؽ بيانات ا  و  ، الفمسطينية ىي الزواج والمرافقة

تميو المرافقة بنسبة ، مصدريف% مف إجمالي المياجريف داخميًا في كال ال35تصؿ نسبتو إلى نحو 
% مف 50.4ـ نسبة 1997في حيف كاف الدافع األوؿ لميجرة الداخمية وفؽ تعداد ، 32.6%

بدافع  ف ىاجروا داخمياً تمييا مف حيث الترتيب األفراد الذي، ـ1997لعاـ  إجمالي المياجريف داخمياً 
. (18ـ:ص1734،2009،ؼ ،ح، ـ، ج)مف إجمالي المياجريف ىجرة داخمية %26بنسبة المرافقة

مف الفئة  يالحظ ارتفاع نسبة المياجريف داخمياً  وعند دراسة التوزيع العمري لممياجريف داخمياً 
وىذا يعود ، %30سنة وبنسبة  (30-44)% والفئة العمرية33.4سنة وبنسبة ( 15-29العمرية )
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شير النتائج إلى أف معظـ ألف ىذه الفئات ىي األكثر حركة بالنظر إلى أسباب اليجرة والزواج . وت
. فمذلؾ أظيرت ومف ثـ المحافظات القريبة، اليجرات الداخمية لمسكاف تكوف داخؿ المحافظة الواحدة

مف محافظة يش في محافظة أريحا واألغوار ىـ التعدادات أف النسبة األعمى مف القادميف لمع
العمؿ في محافظة أريحا  فعبدا كما بمغت نسبة المياجريف داخمياً ،%20وبمغت نسبتيـ  ،القدس

 .لمباحثيف عف فرص عمؿ تبدو ىذه المحافظة أكثر جذباً  يثح،%10.7واألغوار
 . (21ـ:ص1734،2010،ؼ،ح،ـ،ج)

الوفيات(  –ويمكف حساب صافى اليجرة عف طريؽ طرح الزيادة الطبيعية )المواليد 
ويطمؽ عمى  ،دىـ السابؽ (عد -الحاصمة بيف التعداديف  مف التغير السكاني )عدد السكاف الالحؽ

وتستخدـ ىذه الطريقة لتقدير صافى اليجرة  Balancing Equationىذه الطريقة معادلة الموازنة 
وتكوف ، (United Nations,1970,p:34).فقط دوف معرفة مكاف قدوـ أو وصوؿ المياجريف

وتكوف قيمتيا سالبة إذا  ،قيمة اليجرة الصافية موجبة عندما تفوؽ أعداد الوافديف مثيمتيا لممغادريف
ـ 1997وحسب إحصاءات  (.259ـ:ص2009، )العيسويريف مثيمتيا لموافديففاقت أعداد المغاد

مف بيف محافظات  لممياجريف داخمياً  جاءت محافظة أريحا في المرتبة الثانية كأكثر محافظة جذباً 
ويعود السبب ، سكانيا% مف   2.9فردا بنسبة 864الضفة الغربية بصافي ىجرة داخمية مقدارىا 

كونيا المحافظة التي شيدت قياـ السمطة الوطنية  ، الستقطابيا المياجريف داخمياً  الرئيس
الفمسطينية في بدايتيا وىو ما دفع الفمسطينييف لميجرة والعمؿ في مؤسسات السمطة التي بدأت 

بينما  .داخؿ المحافظةمما ترتب عميو زيادة الطمب عمى المساكف  ،في محافظة أريحا عمميا أوالً 
% مف مجمؿ العائديف 1.7لمعائديف مف الخارج إذ بمغت النسبة  كانت أقؿ المحافظات استقطاباً 

ـ حيث تعتبر محافظة أريحا 2007ات ئيحصااولكف األمر تناقض حسب  ربية.إلى الضفة الغ
، 3.37)-)صافي اليجرةمية سالبًا( حيث بمغ )صافي اليجرة الداخ لممياجريف داخمياً  األقؿ استقطاباً 

، ة مف تمؾ المحافظة إلى محافظة راـ اهلل والبيرةالمؤسسات الرئيس ويعود السبب في ذلؾ النتقاؿ
وترتب عمييا مغادرة عدد كبير مف المواطنيف الفمسطينييف لإلقامة في محافظة راـ اهلل والبيرة 

، ح،ـ،ج)جذب المياجريف داخميًا. سمبًا فيكما أف الحرارة صيفًا في محافظة أريحا تؤثر ،وضواحييا
 ( 34ـ:ص1592،2009،ؼ
 : النمك السكانيمستقبؿ . 3

إف لمتقديرات السكانية المستقبمية أىمية بالغة في التغيرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية    
شباع حاجاتو  ودائماً ، وغيرىا كونيا عناصر مؤثرة في ىذه التغيرات ىدؼ الخطة ىو اإلنساف وا 

فمف  ،والسكاف ىـ ىدؼ الخطة ووسيمة تحقيقيا، ولية ورفع مستوى معيشتو وتحقيؽ الرفاىية لواأل
كما ،  (Lesthaeghe,1971;p:421)فحجـ وتركيب ىؤالء السكا المتوقع مف الضروري معرفة
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أف الموارد القومية ال يمكف تقديرىا بشكؿ مقبوؿ دوف األخذ في االعتبار حجـ العمالة الذي يعتمد 
، فإذا لـ تتوافر تقديرات مبنية عمى تحميؿ منظـ لالتجاىات السكانية ،حجـ السكاف وتركيبيـ عمى
راء غامضة فيما يتعمؽ بحجـ إال العمؿ عمى أساس افتراضات أو آنو ال سبيؿ أماـ المخططيف فإ

 (.4ـ:ص1995، )خواجة.االحتياجات والموارد

ىي مجرد  Population projectionكانية( )اإلسقاطات السأواف في المستقبؿ السكوتقديرات   
،مبني عمى افتراضات محددة عمؿ امتداد لنمط معقوؿ معيف لمنمو في الماضي إلى المستقبؿ

 ـ:1993، )أبوعيانو.)المواليد والوفيات( في ضوء المشاىد منيا والمتوقع ليالإلحصائيات الحيوية
ائج التقدير السكاني تتناقص بتزايد الفترة ومف المعروؼ ديموغرافيًا أف االطمئناف إلى نت (،194ص

سنة كافية لمواجية متطمبات  25إلى 20وتعتبر الفترة التقديرية مف  ،التي يمتد إلييا التقدير
 (129ـ:ص2011، )جاسر.التخطيط لمتنمية االقتصادية واالجتماعية

 . اتجاىات النمك السكاني :أ

لتي تتميز بنمو سكاني مرتفع نسبيًا مقارنة تعد محافظة أريحا واألغوار مف المحافظات ا   
وذلؾ ناجـ عف الحرفة األساسية في المحافظة وىو النشاط  ،مع المحافظات الفمسطينية األخرى

  يزيد مف النمو السكاني،  يالزراعي الذي يحتاج لقوى عاممة مما يشجع عمى اإلنجاب وبالتال
 % وبناءً 2.4ف معدؿ النمو السكاني السنوي بمغ وتؤكد بيانات السكاف خالؿ السنوات السابقة إلى أ

مولود عاـ  4.1عمى ذلؾ فقد تضاعؼ عدد السكاف عدة مرات الرتفاع معدؿ الخصوبة الذي بمغ 
 6.0 ـ والبالغ 1997وعمى الرغـ مف انخفاض ىذا المعدؿ مقارنة بعاـ  ،في المحافظة  ـ2007
 ،(29ـ:ص1634،2009)ج،ـ،ح،ؼ، .تفعاً ف معدؿ الخصوبة في المحافظة ال يزاؿ مر ًا فإمولود

وتمثؿ  ،(1.7-1.8بيف ) وفي الدوؿ المتقدمة ما اً مولود2.8 فالمتوسط العالمي ليذا المعدؿ يبمغ 
خصوبة المرأة أحد أىـ المتغيرات التي تؤثر في السكاف بشكؿ عاـ مف حيث النمو والتركيب 

نمو سكاف المجتمع إلى جانب الوفاة  مية فيعالخصوبة العامؿ األكثر فويعتبر متغير ا ،العمري
  (111ـ:ص2008، )لطفيواليجرة.

ات الجياز ـ حسب إحصائي2007ولقد بمغ عدد سكاف محافظة أريحا واألغوار عاـ   
عمى ىذا  وبناءً ، (41:ص1521،2007،ج،ـ،ح،ؼ)نسمة  41776المركزي لإلحصاء الفمسطيني 

( 9( وشكؿ )6ويبيف جدوؿ ) ،بالسكاف والمساكف ات مستقبمية ترتبطاد إحصاء لتنبؤ التعداد تـ إعد
 اإلسقاطات السكانية الخاصة بحجـ السكاف .
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 (ـ .2012-2030(عدد السكاف المتكقع لمحافظة أريحا كاألغكار حسب الجنس مف )6)جدكؿ

 األسرة المتكقع حجـمتكسط  أنثى ذكر عدد السكاف السنة
2012 45,709 22,857 22,852 5.6 
2013 46,871 23,434 23,437 5.6 
2014 48,070 24,031 24,040 5.1 
2015 49,307 24,646 24,662 5.1 
2016 50,583 25,280 25,303 5.1 
2017 51,897 25,934 25,963 5.1 
2018 53,250 26,606 26,644 5.1 
2019 54,642 27,298 27,343 4.6 
2020 56,071 28,009 28,063 4.6 
2021 57,538 28,737 28,801 4.6 
2022 59,040 29,483 29,557 4.6 
2023 60,578 30,246 30,332 4.1 
2024 62,149 31,025 31,124 4.1 
2025 63,753 31,819 31,933 4.1 
2026 65,386 32,628 32,758 4 
2027 67,048 33,451 33,597 4 
2028 68,733 34,284 34,449 4 
2029 70,438 35,127 35,311 4 
2030 72,163 35,980 36,184 4 

 (ـ، كزارة الداخمية، بيانات غير منشكرة2013،ج،ـ،ح،ؼالمصدر :)

أظيرت نتائج اإلسقاطات السكانية أف حجـ سكاف محافظة  ، ومف معطيات الجدوؿ السابؽ   
 ، ـ2030نسمة في عاـ  72163ـ إلى 2012نسمة في عاـ  45709أريحا واألغوار سيرتفع مف 

-ـ2007ويتضح مف حجـ الزيادة في أعداد السكاف بيف عامي ) ،نسمة 26454ر أي بزيادة مقدا
وأف ىناؾ زيادة في  ( نسمة سنويًا،1392ـ( أف حجـ الزيادة في سكاف المحافظة مقداره )2030

 ، نسمة51897حيث سيبمغ عدد سكاف المحافظة ـ،2017 أعداد السكاف بشكؿ ممحوظ وواضح عاـ
 29د الذكور واإلناث مع تفوؽ ألعداد اإلناث عف الذكور بفارؽ ويالحظ وجود تقارب في أعدا

 ًا،( فرد5.6ـ )2012نسمة لإلناث مف نفس العاـ. كما يتبيف مف الجدوؿ بأف حجـ األسرة بمغ عاـ 
ولكف مف المالحظ وسط التنبؤات ، وىذا يدلؿ عمى ارتفاع معدالت الخصوبة بالمحافظة

حيث يتوقع أف يبمغ حجـ في حجـ األسرة المتوقع، ريجي واإلسقاطات السكانية وجود انخفاض تد
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( االرتفاع والزيادة في تطور أعداد السكاف المتوقع 9ـ .ويوضح الشكؿ )2030أفراد عاـ  4األسرة 
 ( ـ .2012-2030لمحافظة أريحا واألغوار لمفترة )

 ( ـ2012-2030تطكر أعداد السكاف المتكقع لمحافظة أريحا كاألغكار لمفترة ) (9شكؿ )

 
 (ـ، كزارة الداخمية، بيانات غير منشكرة2013ج،ـ،ح،ؼ،المصدر :)

 . تكقعات المكاليد كالكفيات المستقبمية :ب

ويعتبر التحميؿ  ،ات السكانيةأحد األركاف األساسية لالحصائيات الحيوية تعتبر اإلحصاء
نمية االقتصادية الديمغرافي أحد أىـ االستخدامات التي تعتبر ضرورية لمقياـ بتخطيط الت

ات الحيوية يمكف التوصؿ إلى مؤشرات عف معدؿ واتجاه واعتمادًا عمى اإلحصائي، واالجتماعية
باإلضافة إلى التعرؼ عمى الخصائص والسموؾ الديمغرافي لممجتمع بشكؿ عاـ.  ،النمو السكاني

القصيرة و البعيدة ىذا وتستخدـ المؤشرات التي توفرىا اإلحصاءات الحيوية كمعالـ لبموغ األىداؼ 
وتعتبر  (21ـ:ص1995، )خواجةلتحقيؽ األوضاع االجتماعية واالقتصادية لكافة أفراد المجتمع 

 ؼوتختم ،أىـ عناصر النمو السكاني والتي يعبر عنيا بعدد المواليد األحياء Fertilityالخصوبة 
جتماعية وبيئية لعوامؿ ا ؾوذل ؛خر وقد تختمؼ داخؿ المجتمع الواحدالخصوبة مف مجتمع آل

التي تحدث في  –ف الوفاة إباإلضافة إلى ذلؾ ف ،(103ـ:ص1993، )أبوعيانةواقتصادية وغيرىا 
ف النساء يمدف في فترة زمنية محددة مف إتختمؼ عف الخصوبة مف حيث  –أي مرحمة عمرية 

زيادة مماثمة ف زيادة عدد المواليد في عاـ ال يعني أنو ستعقبو إومف ثـ ف، أعمارىف دوف سف اليأس
ف الخصوبة تتعرض لتغيرات عمى مدى قصير أكثر مما تتعرض لو إلذلؾ ف وتبعاً  ، في العاـ التالي

     (.104ـ:ص1993، )أبوعيانوالوفيات
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( ارتفاع في معدؿ 7بينت نتائج اإلسقاطات لمحافظة أريحا واألغوار كما في الجدوؿ ) ولقد
وسيستمر االرتفاع حسب نتائج ، باأللؼ 29.1ـ المعدؿ 2012حيث بمغ عاـ  ، المواليد

ومف ثـ يبدأ باالنخفاض ، باأللؼ30.1  ـ ويصؿ إلى معدؿ 2024اإلسقاطات حتى عاـ 
 باأللؼ. 29.1ـ مقدار 2030التدريجي ليبمغ معدؿ المواليد عاـ 

حيث بمغ معدؿ الوفيات  ،ومف المفارؽ بأنو سوؼ يكوف ىناؾ ارتفاع في معدالت الوفيات   
وسوؼ تستمر الزيادة في معدالت الوفيات بشكؿ تدريجي وممحوظ ، ( باأللؼ4.5)ـ 2012عاـ 

 ويرجع ذلؾ إلى الزيادة في أعداد السكاف بالمحافظة . ؛باأللؼ 5.1ـ حيث ستبمغ 2030حتى عاـ 
 ـ(2030-ـ2012( اإلسقاطات السكانية لمحافظة أريحا كاألغكار لمفترة )7جدكؿ )

 السنة
عدد 
 المكاليد

عدد 
 لكفياتا

معدؿ 
 المكاليد

معدؿ 
 الكفيات

الزيادة 
 الطبيعية

معدؿ النمك 
 السنكم

2012 1,332 206 29.1 4.5 24.6 2.46 
2013 1,373 211 29.3 4.5 24.8 2.48 
2014 1,416 217 29.5 4.5 24.9 2.49 
2015 1,460 223 29.6 4.5 25.1 2.51 
2016 1,505 229 29.8 4.5 25.2 2.52 
2017 1,550 236 29.9 4.6 25.3 2.53 
2018 1,597 244 30 4.6 25.4 2.54 
2019 1,643 252 30.1 4.6 25.5 2.55 
2020 1,690 260 30.1 4.6 25.5 2.55 
2021 1,736 270 30.2 4.7 25.5 2.55 
2022 1,782 279 30.2 4.7 25.4 2.54 
2023 1,827 289 30.2 4.8 25.4 2.54 
2024 1,872 300 30.1 4.8 25.3 2.53 
2025 1,915 311 30 4.9 25.2 2.52 
2026 1,956 323 29.9 4.9 25 2.5 
2027 1,996 334 29.8 5 24.8 2.48 
2028 2,032 346 29.6 5 24.5 2.45 
2029 2,064 359 29.3 5.1 24.2 2.42 
2030 2,097 372 29.1 5.1 23.9 2.39 

 (بيانات غير منشكرة ، كزارة الداخمية ، ـ2013، ج،ـ،ح،ؼالمصدر:)
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%( وسيكوف ىناؾ 24.6ـ )2012أما الزيادة الطبيعية في أعداد السكاف فقد بمغت عاـ 
ويرجع ذلؾ الرتفاع معدؿ المواليد   ؛(%25.5ـ حيث ستبمغ )2021ارتفاع تدريجي حتى عاـ 

لزيادة الطبيعية باالنخفاض البسيط حتى ومف ثـ بعد ذلؾ ستبدأ ا ،عمى معدؿ الوفيات
بيف أعداد المواليد والوفيات لتمؾ  وذلؾ نتيجة لمعالقة الطردية ما ؛ـ2030(% عاـ 23.9تبمغ)

 .والذي يوضحو الشكؿ اآلتيمتوقعة السنوات ال
 ـ(2030-ـ2012( معدلت المكاليد كالكفيات كالزيادة الطبيعية المتكقعة لمسنكات )10شكؿ)

 
 (بيانات غير منشكرة  ، كزارة الداخمية ، ـ2013، ج،ـ،ح،ؼ:المصدر)

 

في معدؿ النمو السنوي السكاني ضمف الفترة المشمولة  اً نتائج اإلسقاطات ارتفاع كما بينت
مما يشير إلى ارتفاع بسيط في المعدؿ مقارنة  ،ـ2021%( عاـ 2.55باإلسقاطات ليصؿ إلى )

ثـ سيبدأ معدؿ النمو السنوي ، %(2.46ـ( إلى)2012بالسنوات السابقة حيث بمغ حسب تعداد )
عمى  وبناءً  % .2.39ـ بنسبة مقدارىا 2030السكاني باالنخفاض البسيط والتدريجي وصواًل لعاـ 

ف ىذه الزيادة في أعداد المواليد وارتفاع معدؿ النمو السكاني والزيادة الطبيعية ليا عالقة إف، ما سبؽ
حيث تتشكؿ عالقة طردية فيما بينيـ ، تياجات السكنية في المحافظةمباشرة بدراسة المساكف واالح

. ة لمبناء بزيادة أعداد  السكافالوحدات السكنية ومساحات األراضي المخصص ىوسيزداد الطمب عم
ف مف يبتوي، ـ2030( اليـر السكاني المستقبمي لمحافظة أريحا واألغوار لعاـ 11ويوضح الشكؿ )

 ث عمى أعداد الذكور في بعض الفئات العمرية .خاللو تفوؽ أعداد اإلنا
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 ( 11شكؿ )
 ـ2030اليـر السكاني المستقبمي لمحافظة أريحا كاألغكار لعاـ 

 
 (بيانات غير منشكرة  ، كزارة الداخمية ، ـ2013، ج،ـ،ح،ؼ المصدر:)

 :ما يأتيويالحظ مف خالؿ اليـر السكاني السابؽ 

ويمكف إرجاع  ، سنة( مقارنًة بأعداد اإلناث20-24فئة )انخفاض في أعداد الشباب الذكور    -
ذلؾ إلى عامؿ االلتحاؽ بالتعميـ في جامعات محافظات الوطف أو في جامعات دوؿ أخرى أو 

 عامؿ اليجرة مف أجؿ البحث عف فرص عمؿ.

يعود ويرجح أف  ، عامًا فما فوؽ مقارنًة بالذكور 60ازدياد أعداد اإلناث في الفئة العمرية مف    -
، ذلؾ إلى مخاطر العمؿ التي يتعرض ليا الذكور بشكؿ أكبر مف اإلناث خالؿ فترة الحياة

 وتعرضيـ لحوادث الطرؽ مقارنة باإلناث.  ،واإلدماف عمى التدخيف
 : . الكثافة كالتكزيع السكاني المستقبميج

انخفاضيا إف استمرار النمو السكاني وبقاء معدالت الخصوبة مرتفعة عمى الرغـ مف توقع 
يعطي مؤشرًا عمى أف الواقع السكاني في محافظة أريحا  ، عما ىي عميو في الوقت الحاضر
وتمؾ الزيادة السكانية ستكوف عمى حساب الموارد االقتصادية  ، واألغوار يتجو نحو الزيادة السريعة

السكاف مع سوء  ويشكؿ تزايد ، وفرص العمؿ والتعميـ والصحة والمياه واإلسكاف ، والخدمات العامة
توزيعيـ بمعدالت تفوؽ معدالت النمو االقتصادي عائقًا خطيرًا يحوؿ دوف االنطالؽ نحو طريؽ 
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ف الزيادة السكانية دوف أف يقابميا زيادة في إوكذلؾ ف ، عالتنمية وتحقيؽ الرفاىية لكافة أفراد المجتم
 (135ـ:ص2011، .)جاسرالمساحة السكنية ستعمؿ عمى ارتفاع الكثافة السكانية

( عدد السكاف ك الكثافة كالعمر الكسيط كالكقت الالـز لمتضاعؼ في محافظة أريحا كاألغكار حتى عاـ 8جدكؿ )
 ـ.2030

 الكقت الالـز لمتضاعؼ 2نسمة/كـالكثافة المتكقعة  السكاف السنة
2012 45,709 77 28.5 
2013 46,871 79 28.3 
2014 48,070 81 28.1 
2015 49,307 83 28 
2016 50,583 85 27.8 
2017 51,897 88 27.7 
2018 53,250 90 27.6 
2019 54,642 92 27.6 
2020 56,071 95 27.5 
2021 57,538 97 27.5 
2022 59,040 100 27.6 
2023 60,578 102 27.7 
2024 62,149 105 27.8 
2025 63,753 108 27.9 
2026 65,386 110 28.1 
2027 67,048 113 28.3 
2028 68,733 116 28.6 
2029 70,438 119 29 
2030 72,163 122 29.3 

 (42ـ:ص1886،2012،ج،ـ،ح،ؼالمصدر : )

يرافقو زيادة في الكثافة المتوقعة  يالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف الزيادة في أعداد السكاف
وسوؼ تستمر الزيادة بشكؿ  ، 2نسمة/كـ77ـ الكثافة السكانية 2012فمقد بمغت عاـ ، لمسكاف

ـ 2021الزيادة عاـ  حيث ستبمغ، واضح في الكثافة حسب التقديرات المستقبمية لمسكاف
لعاـ  2نسمة/كـ122إلى  وصوالً  ، 2نسمة/كـ20أي بزيادة لمكثافة السكانية مقدارىا  2نسمة/كـ97

 ـ . 2012عف عاـ 2نسمة/كـ45التقديرات المستقبمية لمكثافة وبفارؽ  ـ حسب2030
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 ، ـ2021بشكؿ تدريجي حتى عاـ  أما الوقت الالـز لتضاعؼ السكاف سوؼ يتناقص 
 ةـ لتقدر مد2021ومف ثـ سوؼ يأخذ بالتناقص حتى عاـ  ،سنة28.5ـ 2012عاـ  حيث بمغ

ـ حيث ستبمغ المدة 2030لعاـ  ومف ثـ تبدأ بالزيادة التدريجية وصوالً  ، سنة27.5التضاعؼ ب 
حيث تبيف مقدار ، وىذه اإلسقاطات السكانية  تشكؿ أىمية لصانعي القرار بالمحافظة ،سنة29.3

وبالتالي تتيح ، مف المباني والوحدات السكنية عمى المدى القريب والبعيد احتياجات المحافظة
 ة في االزدحاـ السكاني.  تخطيط الجيد وتحد مف عنصر المفاجأالفرصة لم

 تكزيع السكاف كخصايصيـ : ثانيان :
 المراكز العمرانية : عمىتكزيع السكاف  .1

داخؿ  خرىيـ آلخر ومف منطقة ألإف توزيع السكاف عمى سطح األرض يتبايف بشدة مف إقم
نتيجة العديد مف العوامؿ الطبيعية والبشرية التي تعكس في النياية مناطؽ عالية الكثافة  ،الدولة

 ـ:1996، )أبو عيانووثالثة تخمو أو تكاد تخمو مف السكاف  ،قميمة الكثافة ىوأخر  ،السكانية
االعتبار نسبة الحضر ونسبة ساكني ؤخذ بعيف يوعند دراسة توزيع السكاف ألي مجتمع  .(171ص

توزيع السكاف عمى بيف أف ت( ي9ومف خالؿ جدوؿ ) .ذا دالالت اجتماعية مما يعطي مؤشراً  ،الريؼ
قد اختمؼ توزيع سكاف ف ، في منطقة الدراسةمساحة المراكز العمرانية لـ يكف بدرجات متساوية 

المناطؽ الحضرية مقارنًة بالتجمعات  زيادة أعداد السكاف في فنجد ،تجمعالمحافظة حسب نوع ال
 اآلتي:كما ىو مبيف في الجدوؿ  ، الريفية والمخيمات في المحافظة

 (ـ .2007(التكزيع العددم كالنسبي لسكاف محافظة أريحا حسب نكع التجمع )9جدكؿ )

 النسبة الميكية العدد عدد المراكز نكع التجمع ـ

 53.1 22.466 2 حضر 1

 22.5 9.518 10 ريؼ 2

 24.4 10.336 2 مخيمات 3

 100 42.320 14 المجمكع 4

 .(63ـ:ص1521،2007ج،ـ،ح،ؼ،المصدر: )

 مف الجدوؿ السابؽ يتبيف أف: 

% مف سكاف 53.1حيث بمغت نحو ، أعمى نسبة لتوزيع السكاف كانت في الحضر
مغت النسبة ويمي ذلؾ المخيمات حيث ب، وىي التي تقتصر عمى مدينتي أريحا و العوجا ،المحافظة

وأخيرًا  ، % مف سكاف المحافظة في كؿ مف مخيـ عيف السمطاف ومخيـ عقبة  جبر24.4نحو 
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ح % مف سكاف محافظة أريحا كما ىو موض 22.5سكاف الريؼ في المحافظة بمغت نسبتيـ 
ويمكف تعميؿ ارتفاع نسبة سكاف الحضر بيذا الشكؿ الذي يزيد كثيرًا  ، (12بالشكؿ البياني رقـ )

سكاف الريؼ بسبب ىجرة السكاف إلى المناطؽ الحضرية لتوفر عوامؿ الجذب والبحث عف  عف
، مف نسبة سكاف المدف ىالريؼ في الضفة الغربية كانت أعممع العمـ أف نسبة سكاف ، الخدمات

 .% في نفس العاـ34في حيف بمغت نسبة سكاف المدف نحو ، ـ1995%  عاـ 57حيث بمغت 
 ( ـ1996، )جامعة بيرزيت
 (ـ .2007التكزيع العددم كالنسبي لسكاف محافظة أريحا حسب نكع التجمع ) (12شكؿ )

 
 (63ـ:ص2007، 1521ج،ـ،ح،ؼ،مصدر البيانات : )

، ومدى عالتوزينمط ىذا  إلىييتـ الجغرافيوف عند دراستيـ لتوزيع سكاف أي منطقة بالتعرؼ و  -   
ويقاس التركز السكاني باستخداـ عدة ، حدة المكانيةز أو التبعثر في حدود الو ميؿ السكاف إلى الترك

 وبيانية أىميا نسبة التركز ومنحنى لورنس. إحصائيةطرؽ 
 

 :(نسبة التركزتركز سكاف محافظة أريحا كاألغكار باستخداـ )حساب أكلن : 

ىي تستخدـ لقياس مدى العالقة بيف توزيع السكاف عمى مساحة النفوذ في مدف المحافظة و 
تحسب نسبة التركز و ، لمعرفة ما اذا كاف التوزيع متساويًا أـ مركزًا أـ مشتتاً ، ومخيماتياوقراىا 

 ص ( -مجموع )س ما يعرؼ بنسبة التركز= أىميامف  اإلحصائيةباستخداـ بعض الطرؽ 

 :فإ حيث
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 .الكمية اإلقميـجممة مساحة  إلىس= النسبة المئوية لمساحة المنطقة  *

 .الكمية اإلقميـجممة سكاف  إلىالمئوية لعدد سكاف المنطقة  ص= النسبة*

  .لموجب بيف ىذه النسب بعضيا البعضص(= مجموع الفرؽ ا –مجموع )س *

مما يدؿ عمى أف التوزيع غير  ،%61.64ويتبيف مف نتيجة المعادلة أف نسبة التركز بمغت 
وكمما ازدادت كاف ذلؾ قرينة التوزيع  ،اً إذا كانت النسبة تساوي صفر  اً نو يكوف مثاليإحيث  ، مثالي

-43ـ:ص1993، )أبوعيانوفيتجو التوزيع السكاني نحو التركز وليس نحو التشتت ، غير المتساوي
وكانت أعمى نسبة تركز في مدينة أريحا ، ف التركز يقؿ ويتشتت السكافإوكمما قمت ف ،(42

ز بينما كانت نسبة الترك، %8.3ثـ مخيـ عقبة جبر بنسبة ، %15.1ويمييا الجفتمؾ  ، 16.9%
ومرج ، و مرج نعجة، والنبي موسى، ودير القمط ، : دير الحجمةأقؿ مف ذلؾ في المناطؽ اآلتية

انخفاض أعداد السكاف  وغيرىا مف المناطؽ في المحافظة ويعود ذلؾ لسببيف أحداىما:، الغزاؿ
 Cضمف تصنيؼ مناطؽ والسبب اآلخر وقوعيا ، واتساع المساحة في بعض المناطؽ السابقة

 سابقة الذكر.

ـ 2007 -ـ1997خرائط  توزيع السكاف في محافظة أريحا واألغوار لعامي  وعند مقارنة  
نو يوجد تركز سكاني  في مدينة أريحا مقارنة بالعوجا أ (15)، (14رقـ ) الخريطة مف يتبيف

 –النبي موسى  –الفوقا مع ندرة لمسكاف بمناطؽ )عيف الديوؾ ، والمخيمات والقرى في المحافظة
ـ 2007ات التعداد لعاـ ئيحسب إحصابينما (.  وغيرىا مف المناطؽ...دير حجمة –دير القمط 

. بسبب زيادة معدالت المواليد وانخفاض داد السكاف حسب التجمعات السابقةىناؾ زيادة في أع
 ،لمعدالت السكانيةفي الحفاظ عمى االتي تتبعيا الجيات المختصة  واإلجراءاتمعدالت الوفيات 

، وىذا يعود كما سبؽ ذكره أريحاالجنوب الغربي لمدينة تركز السكاف في الشماؿ الغربي و  مع ازدياد
في موضوع اليجرة الداخمية ،حيث أصبحت محافظة أريحا واألغوار مقصدًا لممقدسييف بداية عاـ 

 . ـ جراء الممارسات التعسفية مف قبؿ االحتالؿ "األسرائيمي"2007
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 ـ1997تكزيع سكاف محافظة أريحا كاألغكار لعاـ  (14) خريطة

 
 (63ـ:ص2007، 1521ج،ـ،ح،ؼ،عمى بيانات  اعتمادان  :مصدرال)
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 2007تكزيع سكاف محافظة أريحا كاألغكار لعاـ  (15) خريطة

 
 (63ـ:ص2007، ج،ـ،ح،ؼعمى بيانات  اعتمادان  :مصدرال)                           
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 )منحنى لكرنس(:حساب تركز سكاف محافظة أريحا كاألغكار باستخداـ  : ان ثاني

في توزيع  ميمةكإحدى الطرؽ اإلحصائية ال( 13شكؿ )عند تطبيؽ منحنى لورنس 
وذلؾ نتيجة البتعاد المنحنى عف ؛ التوزيع السكاني عمى المساحة غير متساوٍ  أفتبيف  ، السكاف

 .األمثؿالخط الذي يمثؿ التوزيع 
 .)منحنى لكرنس(ـ2007(العالقة بيف السكاف كالمساحة في محافظة أريحا كاألغكار 13) شكؿ

 
 (و.2007، 1521ج،و،ذ،ف،يظذر انجٛبَبد :)

 

 ـاالنتظابينما درجة  ،0.68 نسبتوبمغت  سكانياً  اً تركز  ةبالمحافظ أفنجد مف خالؿ الشكؿ السابؽ 
 : فإحيث  0.32بمغت 

عدد المربعات داخؿ  Bو ،المربعات أعدادمجموع نصؼ عمى  مقسوماً  Bدرجة التركز =  -
 0.68= 34/50منطقة عدـ التوازف 
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عدد المربعات خارج  Aو ،المربعات أعدادعمى مجموع نصؼ  مقسوماً  Aدرجة االنتظاـ=  -
 (1) 0.32=16/50منطقة عدـ التوازف 

 تكزيع السكاف الالجييف : -2

والنزوح وخاصة في أعقاب حربي عاـ تأثر توزيع السكاف الالجئيف بالعامؿ السياسي 
وفي محافظة أريحا  ، فظيرت المخيمات الفمسطينية في الداخؿ والشتات ،ـ1967وعاـ  1948

وعند  ،: مخيـ عيف السمطاف ومخيـ عقبة جبرف وىمايف في مخيميركز السكاف الالجئواألغوار ت
 :يأتي( ما 10ـ )دراسة توزيع السكاف الالجئيف حسب نوع التجمع يتضح مف الجدوؿ رق

 ـ .2007( السكاف الفمسطينيكف حسب نكع التجمع كحالة المجكء في محافظة أريحا 10جدكؿ )

 لجئ نكع التجمع
 (2)مسجؿ

النسبة 
 الميكية %

لجئ غير 
 (3)مسجؿ

النسبة 
 الميكية %

ليس 
 لجئ

 النسبة
 الميكية

غير 
 مبيف

النسبة 
 الميكية%

 67.37 830 67.39 12389 69.62 1081 36.92 7063 الحضر

 9.42 116 26.54 4877 11.20 174 20.42 3909 الريؼ

 23.21 286 6.07 1117 19.18 298 42.66 8165 المخيمات

 100 1232 100 18383 100 1553 100 19137 المجموع

 (58-64ـ:ص1521،2007ج،ـ،ح،ؼ،المصدر:)

نسبة الساكنيف ، و %36.9ف نسبة السكاف الالجئيف المسجميف الذيف يسكنوف الحضر نحو إ
. وعند جمع نسبة السكاف %42.6% بينما نسبتيـ في المخيمات نحو 20.4منيـ الريؼ نحو 

%( ترتفع ىذه النسبة بشكؿ واضح في 69.6( وغير المسجميف )36.9%الالجئيف المسجميف )
كاف سحتى و  ، مما يؤكد عمى أف المناطؽ الحضرية جاذبة لمسكاف وخاصة الالجئيف منيـ، الحضر

. والتغير في ليـ القرى الذيف يبحثوف عف خدمات المدينة بعد تحسف الوضع االقتصادي والمعيشي

                                                 

( فتزداد درجة التركز كمما  0-1أخذت فمسفة ىذا القانوف عمى أساس النسب المئوية الجزئية التي تتراوح مف ) (1)
( فيكوف التوزيع متوسط بيف التركز 0.5اقتربنا مف الصفر والعكس بدرجة االنتظاـ أما إذا كانت النتيجة )

 واالنتظاـ.
جئًا ولو اسـ مسجؿ في بطاقة التسجيؿ )المؤف(الصادرة عف وكالة الغوث ( الجئ مسجؿ:إذا كاف الفرد ال2)

 .وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف في الشرؽ األدنى )األنروا(
(ألي سبب كاف المؤفاقة وكالة الغوث )( الجئ غير مسجؿ:إذا كاف الفرد الجئًا إال انو غير مسجؿ في بط3)

 .98ـ:ص2007، /المصدر:الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني
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باإلضافة إلى أحواؿ ، قد يكوف وراء معظـ التحركات السكانية Rossiحجـ األسرة كما ذكر 
 :ـ2003، )الحمداف .األسري العناصر الميمة المفسرة لالنتقاؿالتي تعتبر مف  ،المسكف والحي

 (84ص
(التكزيع النسبي لمسكاف الفمسطينيكف حسب نكع التجمع كحالة المجكء في محافظة أريحا 14شكؿ )

 ـ2007

 
 (58-64ـ:1521،2007ج،ـ،ح،ؼ،مصدر: ال)

 كثافة السكاف :. 3

بأنيا عدد السكاف في الكيمو متر المربع الواحد  Crude Densityتعرؼ الكثافة السكانية 
. وى الدولة ككؿ أو حسب المحافظة والمنطقةسواء كانت في مست ،أو في وحدة مساحة معينة

 التركز السكاني في المجتمع وتحدد األماكف األكثر ازدحاماً  ىوتعبر الكثافة السكانية عف مد
ات الالزمة وبالتالي تسيؿ عمى المخططيف وواضعي السياسات اتخاذ اإلجراءات والقرار  ، بالسكاف

ومحاولة توفير اإلمكانات والحاجات مف ، ناطؽ ذات الكثافة المرتفعةالمفي لتخفيؼ كثافة السكاف 
  (32ـ:ص2011، )جاسر.خدمات تعميمية وصحية أخرى بما يتناسب ومقدار الكثافة أو التركز

وتعتبر الكثافة السكانية في األراضي الفمسطينية مف أعمى الكثافات في العالـ إذ تبمغ 
ـ حوالي 1997العربية فقد بمغت الكثافة السكانية في عاـ أما في البمداف ، (2شخص/كـ 456.9)
( .وبذلؾ نجد أف الكثافة في األراضي الفمسطينية تحظي بالمرتبة الحادية عشر 2شخص/كـ19)

 ، والثالثة عمى مستوى الدوؿ العربية، (Microsot, Encarta,1995-1997)عمى مستوى العالـ
( أقؿ مف نظيرتيا في قطاع غزة 2نسمة/كـ 626ربية )ويالحظ أف الكثافة الحسابية في الضفة الغ

، 1634،ؼ، ح، ـ، ج.)مى الكثافات السكانية بالعالـ ( والتي تعتبر مف أع2نسمة/كـ 3881)
( في محافظة أريحا في 2شخص/كـ 53بينما وصمت الكثافة السكانية )(.27:صـ2007-1997
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ذا ما أخذت ـ2007( في عاـ 2شخص/كـ71وارتفعت الكثافة فييا لتصؿ إلى ) ، ـ1997عاـ  . وا 
مف أراضي الضفة الغربية  2المساحة المصادرة مف قبؿ االحتالؿ والتي تقدر بحوالي ثالثة آالؼ كـ

ـ:وزارة 1998)أريج، 2كـشخص/ 913 تتضاعؼ لتبمغ تقريباً سفإف الكثافة السكانية بالضفة الغربية 
المبنية  أريحا إذا عممنا أف مساحة األراضيوتزداد الكثافة السكانية في محافظة . ـ(1997اإلعالـ 

وتشكؿ نسبة المستعمريف لمسكاف  ،%3.9ويشغؿ ما نسبتو  2كـ 22.9 في المواقع االستعمارية
 . (26ـ:ص1913،2012،ؼ،ح،ـ،ج)% 13.5الفمسطينييف 

 تطكر الكثافة السكانية :

والتي تعكس  ، يةالتعرؼ عمى الكثافة السكان ، مف الضروري عند دراسة التوزيع السكاني
جتماعية واالقتصادية مف الناحية اال ، إلى حد كبير الحالة التي تكوف عمييا المراكز العمرانية

، ىؿ تتناسب مع الكثافة السكانية،لممخططيف لتقييـ الخدمات المتوفرة كذلؾ تعد مؤشراً و  ، والعمرانية
 .(33ـ:ص2011،)جاسرثـ العمؿ عمى توفيرىا بشكؿ متوازف مع تطور الكثافة السكانية

 .2نسمة/كــ(2011- 1922تطكر الكثافة السكانية في محافظة أريحا كاألغكار.) (11جدكؿ )

 2012 2011 2008 2005 2002 2000 1997 1978 1961 1942 1931 1922 السنوات

 81 78.8 73 71.3 60.9 59.6 53 25.3 17.1 7.7 5.9 3.2 الكثافة الحسابية

 .545)ـ:ص1991، الدباغ)، ـ1922-1978نة مصدر البيانات : مف س

 .(42عدد السكاف المقدر في منتصؼ العاـ :ص، ؼ، ح، ـ، )ج، ـ1997-2011مف سنة 

ظة أريحا واألغوار يتبيف ما تطور الكثافة السكانية في محاف الذي يوضح (11مف خالؿ الجدوؿ )
 :يأتي

عاـ  2نسمة/كـ 5.9ازدادت بنسبةو  ،2نسمة/كـ3.2ـ بنحو 1922قدرت الكثافة السكانية عاـ   - 
 في ظؿ االنتداب البريطاني . 2نسمة /كـ7.7 لتصؿ إلى ـ 1942 ثـ ارتفعت عاـ ،ـ1931

 25.3ثـ ازدادت لتصؿ إلى  ، ـ1961في عاـ  2نسمة/كـ 17.1لتصؿ إلى  تضاعفت تقريباً   -
 ـ .1978عاـ  2نسمة/كـ

حسب عدد السكاف المقدر في منتصؼ )2نسمة /كـ53 ـ 1997بمغت الكثافة السكانية عاـ   - 
ـ 2000في عاـ  2نسمة/كـ59.6بينما بمغت ىذه الكثافة ،العاـ لمحافظة أريحا واألغوار(
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ـ حيث بمغت 2012استمر االزدياد حتى عاـ و ، ـ2005عاـ  2نسمة/كـ71.3لتصؿ إلى 
 .  2مة/كـنس 81الكثافة السكانية لمحافظة أريحا واألغوار 

 ـ(.2011- 1922فة السكانية في محافظة أريحا كاألغكار.)تطكر الكثا( 15شكؿ )

 
 .545)ـ:ص1991، الدباغ)، ـ1922-1978مصدر البيانات : مف سنة 

 .42)العاـ :ص دد السكاف المقدر في منتصؼع، ؼ، ح، ـ، ج)، ـ1997-2011مف سنة 

نو إبالتالي فو ، 2نسمة/كـ 68.2ـ( نحو 1997-2012وكاف متوسط الكثافة السكانية خالؿ الفترة )
عدـ التوازف مع ارتفاع الكثافة السكانية ينخفض نصيب الفرد مف مساحة األرض وىذا سيؤدي إلى 

  .بيف استعماالت األرض

 التركيب السكاني ::  لثان ثا
قة مباشرة بتوزيع السكاف عند دراسة السكاف مف زاوية ديمغرافيو فإف لمتركيب السكاني عال

إذ ، لعمري يكاد يكوف مف أىـ العوامؿ المؤثرة في التغيرات الديمغرافيةفالتركيب النوعي وا،ونموىـ
. ومف (211ـ:ص1980، )السعديف توزيع السكاف حسب فئات األعمار والنوع يحدد تطورىـ إ

 ، والتي يمكف التعرؼ عمييا مف بيانات التعداد (Quantitiveأىـ الخصائص الكمية لمسكاف )
التركيب و ،التركيب االقتصاديو ،لة المدنية وحجـ تكويف األسرةالتركيب العمري والنوعي والحا

وبعض ىذه الخصائص بيولوجي مثؿ النوع والسف والساللة وبعضيا  ،والديني،المغويو ،العرقي
ويقصد  (.289:ص1993، )أبوعيانةاألخر مكتسب مثؿ الحالة المدنية والمغة والديف والمينة 

، مثؿ السف، ؽ عنصر ديمغرافي معيفئات أو مجموعات وفبالتركيب السكاني :تقسيـ السكاف إلى ف
 (157ـ: ص1996، )أبوعيانو.االقتصادي أو البناء، الديانة،المغة،النوع

 التركيب النكعي كالعمرم :.1
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لمسكاف بالعديد مف  Age Sex Compositionيتأثر التركيب العمري والنوعي 
ويستفاد مف دراسة التركيب العمري والنوعي  ، الخصائص الديمغرافية كالخصوبة والوفيات واليجرة

وذلؾ مف خالؿ معرفة نسب السكاف في  ، لمسكاف في معرفة حجـ النشاط االقتصادي في المجتمع
، )جاسرف في رسـ الخطط التنموية الالزمةيوىذا يساعد المخطط،عمار المختمفةفئات األ

رىا يتأث ىخصوبة والوفاة ومددير مستويات الوىي تييئ وسيمة غير مباشرة لتق .(36ـ:ص2011
  (Ennab,1989:p56).عمى حركة السكاف في المستقبؿ

  Sex Compositionالتركيب النكعي : أ.

ويحسب إما كنسبة بيف الذكور  ، يقصد بو النسبة بيف الذكور واإلناث في المجتمع السكاني
بيف  مغرافية أف ىناؾ توازناً ومف الحقائؽ الدي، لكؿ مائة مف الذكور اإلناثأو عدد ،لكؿ مائة أنثى 

.ولمعرفة (160ـ:ص1996، )أبوعيانوداخؿ المجتمعات البشرية  اإلناثأعداد الذكور وأعداد 
التركيب النوعي أىمية كبيرة حيث يبيف حجـ القوة المنتجة مف كال الجنسيف في ذلؾ المجتمع 

انب وبخاصة في المجتمعات التي تدخؿ في حسابيا المرأة كعنصر منتج إلى ج
ـ أف عدد السكاف 2007. وقد أظيرت نتائج التعداد السكاني لعاـ  ((Hussien,1989:p72الرجؿ

وقد  ، ىأنث 21133 ، اً ذكر  21187منيـ  ، نسمة42320الكمي في محافظة أريحا واألغوار بمغ 
 (35ـ:ص 1521،2007،ؼ،ح،ـ،ج)ى.لكؿ مائة أنث اً ذكر 100.3بمغت نسبة الجنس 

 التركيب العمرم : .ب

لدراسة التركيب العمري أىمية كبيرة في الدراسات السكانية .إذ تفيد في توضيح تأثير بعض 
والفئات التي تقع  ،العمميات الديمغرافية الحيوية واليجرة عمى الفئات العمرية المختمفة المنتجة منيا

كما و (.83صـ:1987، )أبوعيانو.مما يؤثر في مجمؿ اإلنتاج القومي،عالة عمييا وعمى نسبة النوع
تساعد دراسة التركيب العمري لمسكاف عمى فيـ الصورة الحقيقية لمنشاط االقتصادي بعد فيـ نسبة 

وىذا بدوره يوضح ، وكذلؾ معرفة حجـ الفئات غير المنتجة في المجتمع، الفئات المنتجة اقتصادياً 
كما أف  ، اليرمةفمشاكؿ الدوؿ الفتية غير مشاكؿ الدوؿ ، مستوى الشيوخ والعجزة وصغار السف

مية دراسة التركيب العمري لمسكاف تساعد المخططيف في الدولة عمى رسـ السياسات السكانية والتعمي
السكانية المصدر  وتعد بيانات التعدادات،(120ـ :ص1972، .)وىيبةوالحربية واالجتماعية وغيرىا

وذلؾ راجع لمخطأ  ، قة الكاممةغير أف ىذه البيانات ال تمثؿ الحقي، لدراسة التركيب العمري الرئيس
، (173ـ:ص2011، )الحسانيف.لعوامؿ وأسباب مختمفة ، في ذكر األعمار بدقة جراء التعداد

وىي ، النوعي لمسكاف بيانيًا عف طريؽ ما يعرؼ بأىراـ السكاف –ويمكف توضيح التركيب العمري 
في آف معًا . ويمكف النظر تمثيؿ بياني نسبي أو عددي لكؿ فئة مف فئات السف لمذكور واإلناث 
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أي نتيجة مائة عاـ تقريبًا مف  ، إلى اليـر السكاني عمى أنو صورة تاريخ ديمغرافي لمجتمع ما
 (Thomspson.s.1965,p;102).فيات واليجرة الوافدة أو النازحةالمواليد والو 

 : يأتي( ما16ويظير اليـر السكاني لمحافظة أريحا واألغوار شكؿ رقـ )

حيث يبمغ  ،انات أف المجتمع الفمسطيني المقيـ في محافظة أريحا واألغوار مازاؿ فتياً تشير البي -
ويشكموف ما  ،فرداً 16658سنة في المحافظة 0-14عدد السكاف الذيف تتراوح أعمارىـ ما بيف 

فقد بمغت نسبة سكاف المحافظة عاـ ، ـ2007% مف مجمؿ سكاف المحافظة عاـ 41.2نسبتو 
السياسات الممارسة مف قبؿ  ىوىذا االنخفاض يشير إل،%44.0ة ـ مف نفس الفئ1997

 .تباع تنظيـ النسؿ وغيرىااطرؽ  الجيات المختصة مثؿ
 ـ2007محافظة أريحا كاألغكار  –( اليـر السكاني 16شكؿ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .(44-48ـ:ص 1521،2007ج،ـ،ح،ؼ،مصدر البيانات : )

 : يأتيغوار مايتضح مف اليـر السكاني لمحافظة أريحا واأل

ف كانت ىي أكثر ا  و ، ترتفع نسبة فئات صغار السف في كافة التجمعات السكانية داخؿ المحافظة -
 . (4)ممحؽفي المخيمات والريؼ مف الحضر ارتفاعاً 

 إناث 

 َطًخ



 انطكبٌ  ٔخظبئظٓى فٙ يحبفظخ أرٚحب ٔاألغٕار

 )88 ) 
 

 

 الفصؿ الثاني

ويظير ذلؾ بشكؿ واضح  في فئات  ،تفوؽ نسبة الذكور عمى اإلناث في كافة الفئات العمرية  -
 وفي كافة تجمعات المحافظات الريفية والحضرية والمخيمات . ،سنة فما فوؽ85كبار السف 

بمػػػػػغ عػػػػػددىـ  ، ( سػػػػػنة والتػػػػػي تمثػػػػػؿ الشػػػػػباب والبػػػػػالغيف15-64إف فئػػػػػة السػػػػػف المتوسػػػػػطة مػػػػػف)   -
وبمقارنػػػػػػػة ، % مػػػػػػػف مجمػػػػػػػؿ سػػػػػػػكاف المحافظػػػػػػػة54.7ويشػػػػػػػكموف مػػػػػػػا نسػػػػػػػبتو ، فػػػػػػػرداً  21417
ع عػػػػػػدد الوافػػػػػػديف إلػػػػػػى رتفػػػػػػاوىػػػػػػذه الزيػػػػػػادة تفسػػػػػػر با، %52.9ـ بمغػػػػػػت النسػػػػػػبة 1997بعػػػػػػاـ 

 (29-35ـ:ص1521،2007ج،ـ،ح،ؼ،).المحافظة

فيي تمثؿ قمة اليـر السكاني وبمغ  ، سنة 65أما فئة كبار السف والذيف تزيد أعمارىـ عف   -
 % مف مجمؿ السكاف في المحافظة . 2.8نسبتو  وتشكؿ ما فرداً 1100 عددىـ 

 التركيب القتصادم كالجتماعي :.2

تعد دراسة التركيب االقتصادي لمسكاف مف العناصر الميمة لمتعرؼ عمى  صادم :التركيب القتأ.
توفر االحتياجات  ىثر في نوع النشاط السكاني وفي مدوالذي يؤ ،مالمح النشاط االقتصادي لمسكاف

ويعتبر التركيب االقتصادي لسكاف  مف مسكف ومرافؽ وخدمات وغيرىا .،الفردية والجماعية لمسكاف
وخاصة الخصوبة باإلضافة إلى التركيب ، لمختمؼ العناصر الديمغرافية األخرى اساً الدولة انعك

وكذلؾ العقبات التي تواجو عمؿ اإلناث  ، وذلؾ مف حيث الدخوؿ في سف العمؿ ، العمري والنوعي
وتشمؿ دراسة التركيب  (.107:ص ـ1995، الشامي، )أحمد .ومدي تقبؿ ىذا العمؿ في المجتمع

 ، نشطة االقتصادية واتجاىاتيا مف خالؿ الييكؿ االقتصادي الذي يشمؿ االستثماراأل، االقتصادي
كما يشمؿ دراسة  .( 68ـ :ص1997،)عالـ وآخروفوتكويف رؤوس األمواؿ.  ،واإلنفاؽ ،واالدخار

)معدؿ . ويعطي معدؿ النشاط االقتصادي الخاـ ةالمعيش ىومستو ، واالستيالؾ ، والبطالة ، الفقر
 ألنو يبيف نسبة العامميف فعالً ،ة واضحة لمحالة العممية لمسكافصور  (القوى العاممةالمساىمة في 

 (120ـ:ص1992،.)مكتب اليونسكوالباحثيف عف عمؿ مف مجموع السكافو 
 التركيب السكاني حسب النشاط القتصادم :.1

 أف :  (12)ويتبيف مف الجدوؿ ، حا واألغوارتتعدد صور النشاط االقتصادي في محافظة أري    

حجـ النشاط االقتصادي في محافظة أريحا واألغوار  الزراعة استأثرت عمى أكثر مف ثمثحرفة  -
بالرغـ مف انخفاضيا  ى. وىي مازالت تمثؿ المرتبة األول%(40.7) حيث بمغت ـ1997خالؿ عاـ

مبيف  ىو كما%( مف حجـ النشاط االقتصادي 34.2ـ حيث وصمت إلى )2007عاـ  قميالً 
 .(17شكؿ)بال

اإلدارة العامة والدفاع والضماف االجتماعي في المرتبة الثانية حيث بمغت ،يمي قطاع الزراعة -
 ـ .2007%( عاـ 14.6نسبتيا ) انخفضتو  ،ـ1997%( عاـ 15.6نسبتيا )



 انطكبٌ  ٔخظبئظٓى فٙ يحبفظخ أرٚحب ٔاألغٕار

 )89 ) 
 

 

 الفصؿ الثاني

 سنكات فأكثر( المشتغمكف كالمتعطمكف الذيف سبؽ ليـ العمؿ حسب 10( السكاف )12جدكؿ )
 ـ1997-2007النشاط القتصادم 

 انًؤشر
 و2007 و1997

 انُطجخ انؼذد انُطجخ % انؼذد

 34.2 3474 40.7 3844انسراػتوانصيذوانحراجت

-- ------صيذاألسًبك

 0.1 13 0.2 15انتؼذيٍواستغاللانًحبجر

 8.7 866 9.5 898تانصُبػبثانتحىيهي

 0.3 34 0.2 16وانغبزوانًيبِءإيذاداثانكهربب

 6.1 623 9.2 869ثاإلَشبءا

 8.6 871 7.6 714تجبرةانجًهتوانتجسئت

 2.9 298 1.5 138انفُبدقوانًطبػى

 4.9 506 3623.8انُقموانتخسيٍواالتصبالث

 1.1 0.8112 75انىسبطتانًبنيت

 1.1 121 1.0 99األَشطتانؼقبريتوانًشبريغانتجبريت

 14.6 1486 15.6 1475بػياإلدارةانؼبيتوانذفبعوانضًبٌاالجتً

 6.2 625 3.9 367انتؼهيى

 2.3 235 1.9 177انصحتوانؼًماالجتًبػي

أَشطتانخذيبثانًجتًؼيتواالجتًبػيت

وانشخصيت
224 2.4 369 3.6 

األسرانخبصتانتيتؼيٍأفرادنألػًبل

انًُسنيت
17 0.2 22 0.3 

 1.0 99 0.6 56انًُظًبثوانهيئبثغيراإلقهيًيت

 4.0 397 1.0 93غيريبيٍ

 100 10151 100 9439انًجًىع

 .(41ـ:ص1521،2007ج،ـ،ح،ؼ، :المصدر)

وتحتؿ الصناعات التحويمية و تجارة الجممة والتجزئة المرتبة الثالثة بالرغـ مف وجود التفاوت  -
، ـ1997%( عاـ 7.6)، %(9.5حيث بمغت نسبتيـ عمى التوالي )،البسيط بيف القطاعيف

وارتفاع طفيؼ في تجارة  ، %(8.7ينما كاف ىناؾ انخفاض في الصناعات التحويمية بمغ )ب
 ـ .2007%( عاـ 8.6الجممة والتجزئة )

، %(1.5حيث بمغ)، ـ1997يالحظ انخفاض نسبة العامميف في نشاط الفنادؽ والمطاعـ عاـ  -
النشاط  بعممية الرتباط ىذا ، %(2.9ـ بنسبة )2007بينما كاف ىناؾ ارتفاع طفيؼ عاـ 

أىمية محافظة أريحا  حيث ذكر سابقاً ، السياحة التي تضررت بسبب الوضع السياسي واألمني
 واألغوار مف الناحية التاريخية والدينية والمظاىر الطبيعية .
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عمى اعتبار ندرة المسطحات المائية  ، مف المالحظ انعداـ نشاط صيد األسماؾ في المحافظة -
ممارسة باإلضافة إلى  ،وانعداـ الكائنات البحرية في البحر الميتبشكؿ عاـ في الضفة الغربية 

التي تمنع مف الوصوؿ لسواحؿ البحر المتوسط في فمسطيف  سياسة االحتالؿ التعسفية
 . التاريخية لممارسة نشاط الصيد

شاط سنكات فأكثر( المشتغمكف كالمتعطمكف الذيف سبؽ ليـ العمؿ حسب الن10( السكاف )17شكؿ )
 ـ1997-2007 في محافظة أريحا كاألغكار القتصادم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .(41ـ:ص1521،2007ج،ـ،ح،ؼ، :المصدر)

 المعيشة : لمستك .2

أف  ، ـ2007أظيرت نتائج المسح الذي أجراه الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني عاـ 
النسبة حسب وتراوحت ىذه  ، % مف إجمالي األسر تعاني مف مستوى معيشي منخفض27.5نحو 

فشكمت نحو نصؼ  ، . أما الفئة ذات المستوى المعيشي المتوسط%(31 -% 22.8المناطؽ مف )
أما األسر التي تتمتع  ، %(52.6-% 43.2وتراوحت النسبة حسب المناطؽ مف )، السكاف تقريباً 

وتراوحت ىذه النسبة حسب المناطؽ ، %(23مف المتوسط فشكمت نحو ) ؿبمستوى معيشي أفض
 ، % مف األسر الفمسطينية يقؿ دخميا الشيري عف خط الفقر58.3ف ا  و ، %(26 -%18مف )
وىذا ما سببو االحتالؿ اإلسرائيمي ، % في قطاع غزة79.3% في الضفة الغربية و 46.4بواقع 

جراءات وممارسات أدت إلى تشوه االقتصاد الفمسطيني ونيب موارده  ،وما ينتج عنو مف سياسات وا 
يرتبط ىنا ومف ( 32ـ:ص1521،2007،ؼ،ح،ـ،ج)تبعيتو لالقتصاد اإلسرائيمي  وتعميؽ،الطبيعية

7002 
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واقع في ؤثر ،الذي ي المستوى المعيشي لألسرةبكف المسمفيوـ حيازة المسكف ونمط وخصائص 
 .محافظة أريحا واألغوارظروؼ السكف ب

 البطالة :.3

تـ تقسيـ العاطميف عف كما ي .مؿ إلى عامميف وعاطميف عف العمؿينقسـ األفراد في قوة الع
وبمغت نسبة العاطميف عف ، ومتعطميف لـ يسبؽ ليـ العمؿ ، العمؿ إلى متعطميف سبؽ ليـ العمؿ

% في العاـ 17.9العمؿ مف إجمالي القوة العاممة )معدؿ البطالة ( في األراضي الفمسطينية 
ومحافظات غزة واضحًا ـ . وال يزاؿ التفاوت في نسبة البطالة بيف محافظات الضفة الغربية 1997

في نسبة البطالة في  ـ تظير انخفاضاً 2007إال أف نتائج التعداد العاـ ،ـ2007في تعداد 
محافظات الضفة الغربية في المقابؿ ىناؾ ارتفاع واضح في نسب البطالة في محافظات أريحا 

بمغ و  (.49ـ:ص1487،2007،ؼ، ح، ـ، ج.)واألغوار وبيت لحـ والخميؿ في الضفة الغربية 
سنوات  10عدد السكاف العاطميف عف العمؿ في محافظة أريحا واألغوار والذيف يبمغوف مف العمر 

% مف مجموع السكاف النشطيف اقتصاديا عاـ 8.7بمغت نسبة البطالة فرد و أ 1405فأكثر 
% مف مجموع 8.1سنوات فأكثر 10في حيف بمغت نسبة البطالة لمذيف يبمغوف مف العمر ، ـ2007
 .(74ـ:ص2007، 1521،ؼ، ح، ـ، ج)ـ 1997في تعداد عاـ  طيف اقتصادياً النش السكاف

ـ(بيف سكاف 2007 -ـ1997خالؿ الفترة )بشكؿ بسيط ومف المالحظ ارتفاع نسبة البطالة 
وعند مقارنة نسبة البطالة في  .يزيد مف نسبة الفقر في المحافظة مما،%0.6نحوبالمحافظة 

نسبة لمبطالة كانت في  ىلوحظ أف أعم، ةمحافظات الضفة الغربي محافظة أريحا واألغوار مع بقية
ويعود ذلؾ إلى ،(18)ـ كما يظير في الشكؿ2007% عاـ17حيث بمغت ، محافظة بيت لحـ

بينما كانت  ، اعتماد نسبة كبيرة مف سكاف المحافظة عمى نشاط السياحة والصناعات المرتبطة فييا
. بينما يعد معدؿ (42ـ:ص2011،.)جاسر%14.1حيث بمغت 1997تعداد عاـ في منخفضة 

تفسير  ، ويرجعما بيف المحافظات الفمسطينيةقؿ المعدالت ألة في محافظة أريحا واألغوار مف البطا
فرص عمؿ ألبنائيا في المجاؿ  ركوف المحافظة يغمب عمييا الطابع الريفي مما يوف إلىذلؾ 

 الزراعي. 
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 ـ2007-ـ1997لغربية حسب المحافظة لعامي ( نسبة البطالة في الضفة ا18شكؿ )

 
 (46ـ:ص2007، 1487ج،ـ،ح،ؼ،المصدر:)     

 الفقر : .4

ـ وىي أوضاع تتس ، ّؿ مفيوـ الفقر عمى وجود أوضاع وظروؼ معيشية لفئات اجتماعيةيدُ 
غير أنو تسود مفاىيـ عديدة لمفقر في األدبيات الحديثة ذات ،بالحرماف عمى مستويات مختمفة

وعمى سبيؿ المثاؿ فقد ورد تعريؼ لمفقر ضمف  ، (Kearns,2012;p415)قة بموضوع الفقرالعال
يصؼ الفقراء بأنيـ أولئؾ الذيف ليس  ـ1998تقرير صادر عف ىيئة الفقر الوطنية في العاـ 

إضافة إلى ، بمقدورىـ الحصوؿ عمى سمة السمع األساسية التي تتكوف مف الغذاء والمالبس والسكف
)مكتب الضفة .عاية الصحية والمواصالت والتعميـى مف االحتياجات األخرى مثؿ الر الحد األدن

 (5-6ـ:ص2000،الغربية وقطاع غزة

ف تعرض فمسطيف التاريخية وشعبيا لمنكبة عاـ و  ـ وسيطرة االحتالؿ اإلسرائيمي 1948ا 
األوضاع المعيشية لمسكاف  إلى تدىور ىأد ،%( مف مساحتيا77عمى غالبية أراضييا )

ومازاؿ يعاني  االقتصاد الفمسطينيونتيجة اإلجراءات والممارسات اإلسرائيمية عانى ، الفمسطينييف
ف معدؿ الفقر بيف ا  و  .لمؤشرات االقتصادية واالجتماعيةمف تشوىات عميقة وتدىور في مختمؼ ا

%( في الضفة الغربية 20.4بواقع ) ، %31.5ـ قدر بنحو 2007األسر الفمسطينية عاـ 
وعند المقارنة مابيف الفقر في قطاع غزة  .(43ـ :ص2011، )جاسر.%( في قطاع غزة51.4)و

% تحت خط 21.6،% مف األسر تحت خط الفقر33والضفة الغربية فإنو يمثؿ في قطاع غزة )
نسبتو التي يمثؿ الفقر ما  ،يعد أوسع انتشارًا وأكثر حدة منو في الضفة الغربيةبذلؾ الفقر المدقع( و 

حيث يزداد الفقر في األراضي الفمسطينية كمما اتجينا مف الشماؿ ، عمى التوالي( 9.4%،16.1%)
والمناطؽ ، %27المخيمات و  ، %33إلى الجنوب.وتقدر نسب الفقر حسب نوع التجمع في المدف 

ينتشر  في كافة  . ونستنتج مف النسب السابقة أف الفقر%40ي النسبة األكبر مف الفقراء أو لريفية تا
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 (.5ـ:ص2006، )المدىوف .فالمخيمات، إال أنو أكثر انتشارًا في القرى ثـ المدف،السكنيةالمناطؽ 
ـ بمغت نسبة 2009ات الجياز المركزي الفمسطيني لمحافظة أريحا واألغوار عاـ ئيوحسب إحصا

ات ئي% . وبالمقارنة مع إحصا14.8% و الفقر المدقع نسبتو 1.9% بينما شدة الفقر 29.1الفقر 
ولكف كاف ىناؾ ارتفاع في نسبة شدة الفقر  ، %26.4ف نسبة الفقر انخفضت إلى إـ ف2010عاـ 

  (37ـ:ص2010، ؼ، ح، ـ، )ج.% عمى التوالي16.4 ، %2.4والفقر المدقع بمعدؿ 

 ب. التركيب الجتماعي :

تقسيـ السكاف وفؽ خصائص شخصية مكتسبة مثؿ  ، يقصد بو في الدراسات الديمغرافية
وكذلؾ حسب الخصائص الثقافية مثؿ التقسيـ الطبقي ، ة والديف والمغة والجنسيةالحالة الزواجي

 ( 166ـ:ص1996، )أبو عيانووالصحة واالتجاىات السياسية .
 . الحالة الزكاجية :1

 سنة فأكثر(15يقصد بالحالة الزواجية معرفة حالة الفرد الشخصية الذي يبمغ مف العمر )
وما مف شؾ في أف نقص أو زيادة  ، عزب أو مطمؽ أو أرمؿوقد تكوف حالة الفرد متزوج أو أ

وتتأثر الحالة  (.67ـ:ص2001، )جودةحاالت الزواج لو تأثير عمى معدالت الخصوبة السكانية. 
والظروؼ  ، وبالنظـ االجتماعية السائدة ، بالتركيب العمري والنوعي لمسكاف مباشراً  الزواجية تأثراً 

وتبدؿ القيـ ، عمى تغير بنياف المجتمع االقتصاديتعمؿ كذلؾ و  ، جتمعالقتصادية التي يمر بيا الما
 (National Statistics,2011;p7).االجتماعية والثقافية
 ، واالجتماعية ، صاديةإف ظاىرة الزواج في أي مجتمع ليا أبعادىا االقتحالت الزكاج : 

وما يترتب  ، حتياجات السكنيةاالوتؤثر بطريقة مباشرة عمى ، لذا تستوجب االىتماـ ، والحضارية
وتختمؼ المجتمعات البشرية مف حيث  ، والمرافؽ عميو مف زيادة الطمب عمى المساكف والخدمات

فيناؾ مجموعات يكوف فييا الزواج ، بؿ قد يكوف االختالؼ داخؿ المجتمع الواحد ، الحالة الزواجية
وأخري يكثر فييا ، ييا حاالت الطالؽوفي مجتمعات يكثر ف ، وأخري يكوف عند سف متأخرة ، مبكرا

 ، والديف ،منيا العادات والتقاليد ،ويرجع ذلؾ ألسباب عدة ،والعزوؼ عف الزواج ، األرامؿ
 .  (44ـ:ص2011، )جاسر.والحروب وغيرىا ، والظروؼ االقتصادية

وبشكؿ عاـ فإف مجتمع الضفة الغربية يميؿ نحو الزوجة الواحدة حيث بمغت النسبة 
ويظير تعدد الزوجات في فئات العمر المتأخرة ، %3نما أكثر مف زوجة كانت النسبة بي، 97%

أف ، ـ2007. وقد أظيرت نتائج تعداد  (293ـ:ص2007، 1487ج،ـ،ح،ؼ،)مف المتزوجيف 
ويشكموف ما ، فرداً 13062سنة فأكثر المتزوجيف في محافظة أريحا واألغوار بمغ 12عدد السكاف 

وحسب الجنس فقد بمغ عدد ،سنة فأكثر في المحافظة12سكاف فئة % مف مجمؿ ال51.2نسبتو 
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، فرداً  6642وعدد المتزوجات مف اإلناث ، %50.6وبنسبة  فرداً  6420المتزوجيف مف الذكور 
 .  %51.6ويشكمف ما نسبتو 

 ـ(2010-ـ2002(عقكد الزكاج المسجمة في محافظة أريحا كاألغكار )13جدكؿ )

 ـ2010 ـ2009 ـ2008 ـ2007 ـ2006 ـ2005 ـ2004 ـ2003 ـ2002 السنة

 293 314 306 259 307 271 242 268 234 العدد

 .(59ـ:ص2011 ،1792،ج،ـ،ح،ؼالمصدر :)

 : يأتي ( ما13ويوضح الجدوؿ رقـ )
 ، حالة زواج 234حيث بمغت نحو  ، ـ2002السنوات في حاالت الزواج سجمت عاـ  ىأدن -

وبمغ  ، حالة زواج314وبمغ عددىا ، قود الزواجـ أعمى حاالت ع2009بينما سجمت سنة 
 ،( عقدًا سنوياً 277.1ـ( نحو)2010 -ـ2002متوسط عدد عقود الزواج خالؿ ىذه الفترة )

باإلضافة إلى  ، وحدة سكنية277 وىذا يعني أف المطموب لألسر الجديدة سنويًا أكثر مف 
 الخدمات األخرى .

في محافظة أريحا ، ـ2008لشرعية والكنسية خالؿ العاـ وبمغ عدد العقود المسجمة في المحاكـ ا -
% مف مجموع عقود الزواج المسجمة في الضفة الغربية 1.6أي ما نسبتو ، عقداً 306واألغوار 

 .(24ـ:ص1562،2009)ج،ـ،ح،ؼ،عقدًا خالؿ العاـ ذاتو 19006والتي بمغت 
 ـ2007الحالة الزكاجية كنكع التجمع حسب  أريحا كاألغكار محافظةسنة فأكثر( في 12( السكاف )14جدكؿ )

 اإلجمالي غير مبيف منفصؿ أرمؿ مطمؽ متزكج عقد القراف ـ يتزكجل نكع التجمع
 13874 141 31 475 149 7035 122 5921 الحضر

 5611 56 14 134 40 2810 84 2473 الريؼ

 6050 27 17 211 69 3217 59 2450 المخيمات
 25535 224 62 820 258 13062 265 10844 المجموع

 .81-88)ـ:ص2007، 1521، ؼ، ح، ـ، جالمصدر:)

 يتضح اآلتي : ؽمف معطيات الجدوؿ الساب

 ، قد تقاربت بشكؿ كبير بيف سكاف الريؼ والحضر ،أف نسبة الذيف لـ يتزوجوا حسب نوع التجمع -
  ، % في الحضر42.6وكانت النسب  ، بينما انخفضت بشكؿ طفيؼ عند سكاف المخيمات

 

 % في المخيمات .40.4و، % في الريؼ44.1و
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حيث تأثرت  ،% في الريؼ50.1و ، %50.7أما بالنسبة لممتزوجيف بمغت النسبة في الحضر  -
بينما ارتفعت النسبة قميال لتصؿ ، النسبة بدوافع اليجرة مف المناطؽ الريفية إلى الحضرية

 % في المخيمات .53.1
% وىي تعبر عف الوحدات السكنية 51.2المحافظة  ىبمغت نسبة حاالت الزواج عمى مستو  -

لممخططيف في توزيع مشاريع  وتكوف مؤشراً  ، التي يحتاجيا السكاف عمى مستوى المحافظة
 اإلسكاف حسب أنواع التجمعات في المحافظة . 

، واتجاىات الزواج ، التغيرات التي تطرأ عمى المجتمع ىميمة لقياس مد تعد معدالت الزواج -
وبخصوص عالقة الحالة الزواجية  ، زاد ىذا المعدؿ يزيد الطمب عمى الوحدات السكنيةوكمما 

لى مسكف مناسب مع إتحتاج  فاألسر التي تتكوف حديثاً ، فيوجد ارتباط كبير، بالحاجة السكنية
( فقد بمغت نسبة حاالت عقد القراف عمى مستوى المحافظة 19وفي الشكؿ رقـ ) ،مستوي الدخؿ

 % في المخيمات .0.9و ، % في الريؼ1.5، في الحضر% 0.9 ، 1.0%
وتقاربت بالتساوي  ،% عمى مستوى المحافظة1.0مف حيث حاالت االنفصاؿ بمغت النسبة  -

، % في الحضر1.0و ،%في المخيمات 1.1مابيف المخيمات والحضر حيث بمغت النسبة 
 % .0.7قؿ مف ذلؾ في الريؼ فبمغت النسبة أوكانت 

% 2.3 ، % لمحضر3.4 ةموزع، % عمى مستوى المحافظة3.2االت األرامؿ وبمغت نسبة ح -
 % في المخيمات .3.4 ، لمريؼ
حسب الحالة الزكاجية كنكع التجمع  أريحا كاألغكار محافظةسنة فأكثر( في 12(السكاف )19شكؿ )

 ـ2007

 
 81-88)ـ:ص1521،2007،ؼ، ح، ـ، جالمصدر:)

 العمر الكسيط عند الزكاج األكؿ : .2
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مف الجوانب الميمة التي يجب دراستيا عند دراسة الحالة الزواجيو لمسكاف ىي معرفة العمر      
كما أف لو تأثير عمى الخصوبة في  ، لمفاىيـ اجتماعية سائدة مؤشراً  دفيو يع ، عند الزواج األوؿ
،ويعتبر سف الخامسة عشرة مف العمر سف الزواج (57ـ:ص1998، .)أبو صالحذلؾ المجتمع 

ـ 1999، )سمحة وآخروفولقد عدؿ مؤخرًا ليصبح سف السادسة عشرة ، لقانوني في الضفة الغربيةا
 .(75:ص 

 )سنكات مختارة((العمر الكسيط عند الزكاج األكؿ لسكاف محافظة أريحا كاألغكار15)جدكؿ 

 ـ 2011 ـ2010 ـ2009 ـ2008 ـ2007 ـ1997 النوع
 24.6 24.9 25.9 25.1 24.0 24.0 ذكور
 19.1 19.6 20.6 20.1 19.0 19.0 ثإنا

 (60ص: ، ـ2011،  1792ج،ـ،ح،ؼ،المصدر :)
 يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف :

ـ( في محافظة أريحا 2007 –ـ 1997متوسط العمر الوسيط عند الزواج األوؿ منذ عاـ ) -
 سنة لإلناث .  (19.0و ) ، سنة لمذكور (24.0)  بمعدؿ، واألغوار لـ يطرأ عميو تغيرات

 (25.1ـ( ليصؿ عند الذكور )2009-ـ2008متوسط العمر عند الزواج األوؿ ارتفع عامي ) -
سنة عاـ  (20.1)وكذلؾ رافقتو زيادة عند اإلناث وبمغ  ، سنة عمى التوالي (25.9)، سنة

 الرتفاع المستوى التعميمي لمسكاف . يرجع وذلؾ، ـ2009( سنة عاـ 20.6و) ، ـ2008

 ، (سنة لإلناث19.6و) ، سنة عند الذكور (24.9ـ ليصؿ إلى) 2010وانخفض خالؿ العاـ  -
ويعود ارتفاع نسبة العازبيف إلى اإلقباؿ المتزايد عمى ( .20كما ىو مبيف في الشكؿ رقـ )

 (.75ص:، ـ1999الذي يؤدي إلى ارتفاع سف الزواج .)سمحة وآخروف  ، التعميـ
 حالت الطالؽ :.3

ر في التركيب الديمغرافي لمسكاف عية الميمة التي تؤثيعد الطالؽ مف الظاىرات االجتما
أبرزىا العوامؿ الدينية  عدة عوامؿبويرتبط الطالؽ  ،حيث يؤدي إلى توقؼ الحياة الزواجية

مثؿ الحالة االقتصادية واالجتماعية  ىوعوامؿ أخر ، واضحاً  التي تؤثر فيو تأثيراً والتشريعية 
يرتبط ارتفاع معدالت الطالؽ بارتفاع الطمب عمى  وبالتالي. (242ـ:ص1980)السعدي، وغيرىا

األمر الذي يؤخذ االىتماـ بو عند التخطيط لممتطمبات السكنية في المستقبؿ ، الوحدات السكنية ، 
ويعود ىذا إلى صعوبة حياة الحضر  ،ما ترتفع حاالت الطالؽ في الحضر أكثر مف الريؼ وغالباً 

 ىو في القرى والمخيمات . وضعؼ الترابط األسري كما ،وتعقيداتيا
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 ( العمر الكسيط عند الزكاج األكؿ لسكاف محافظة أريحا كاألغكار20شكؿ )

 
 (.60ص: ، ـ1792،2011ج،ـ،ح،ؼ،المصدر :)

  فبمغت وقوعات الطالؽ  ، نسبياً تباينًا ـ( 2010-ـ2005سجمت وقوعات الطالؽ خالؿ ) -
واستمرت ، حالة 45لتسجؿ  ـ2006وانخفضت في عاـ  ، ـ2005حالة خالؿ عاـ  54

وارتفعت مرة أخرى عاـ ، حالة 43ـ حيث سجمت 2007حاالت الطالؽ في االنخفاض عاـ 
ـ حيث سجؿ 2010بينما كاف االرتفاع الممحوظ عاـ ، حالة 56ـ لتصؿ إلى 2008

 حالة طالؽ .91

 ـ أعمى مف المتوسط العاـ لوقوعات الطالؽ في2010وبذلؾ تمثؿ حاالت الطالؽ عاـ  -
وقد ارتفع معدؿ الطالؽ ، حالة 57ـ( والذي بمغ نحو 2010-ـ2005المحاكـ الشرعية )

، ومما سبؽ يمكف القوؿ بأف زيادة )في األلؼ(2.00ـ إلى 2010الخاـ حتى وصؿ عاـ 
حاالت الطالؽ يتولد عنيا زيادة في الطمب عمى الوحدات السكنية، ألف أحد الزوجيف يمجأ 

ة بو بعد االنفصاؿ، فمذلؾ عمى المخططيف عند تقدير لمبحث عف مسكف جديد لإلقام
االحتياجات مف الوحدات السكنية مراعاة عدد حاالت الطالؽ بجانب الزيادة الطبيعية والنمو 

 السكاني في المحافظة.
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 ـ(2010-ـ2005كقكعات الطالؽ المسجمة في المحاكـ الشرعية في محافظة أريحا ) (16جدكؿ )

 ـ2010 ـ2009 ـ2008 ـ2007 ـ2006 ـ2005 السنة

 91 51 56 43 45 54 العدد

 2.00 1.15 1.30 1.02 1.10 1.37 المعدؿ باأللؼ

 .(65ـ :ص2010، 1792، ؼ، ح، ـ، جالمصدر : )

 Educational Status. التركيب حسب الحالة التعميمية :3

مسة عشر فأكثر تتضمف التعدادات السكانية توزيع السكاف الذيف بمغوا سف العاشرة أو الخا 
ما تكوف ىذه البيانات موزعة حسب العمر  وغالباً ، (Literacyحسب درجة اإللماـ بالقراءة والكتابة )

وليذه  ، لمفئات العمرية المختمفة وفقاً  ، حتى يسيؿ حسابيا لمذكور واإلناث كؿ عمى حده ، والنوع
لمحكـ عمى التطور الثقافي  اساً ومقي ،لمستوى المعيشة البيانات أىمية خاصة في أنيا تعد مؤشراً 

وباإلضافة إلى ذلؾ فإنيا تعد ذات أىمية خاصة في التنبؤ باالتجاىات التعميمية  ،واالجتماعي
ف لمتركيب التعميمي أىمية كبيرة لتوضيح التفاوت بيف إلمخطط الموضوعة. وعميو ف ة وفقاً المستقبمي

وتحديد أثر ، نيات المجتمع لإلفادة منياإمكا ىوتوضيح الفرص االقتصادية ومد، الذكور واإلناث
وتؤكد بعض اإلحصائيات  (.243ـ:ص1980، .)السعديةعامؿ التعميـ في كثير مف مشاكؿ األسر 

سنة فأكثر( في انخفاض واضح ومستمر خالؿ 15أف نسبة األمية في األراضي الفمسطينية )األفراد 
وانخفضت  ،ـ1997% عاـ 13.9. حيث بمغت نسبتيا ـ2007ـ وحتى 1997السنوات مف عاـ 

% عاـ 6.5ووصمت إلى  ،%7.1ـ إلى 2005واستمر االنخفاض عاـ  ،ـ2004% عاـ 7.7إلى 
ويعود ، (321ـ:ص1562،2007،ؼ، ح،ـ،جـ)2007% عاـ 6.1ثـ انخفضت إلى  ،ـ2006

ىذا االنخفاض بفضؿ برامج محو األمية وكذلؾ إلزامية التعميـ وزيادة خدمات التعميـ في األراضي 
نشاء رياض األطفاؿ والمدارسلفمسطينا  . ية وا 

فقد أشارت النتائج إلى أف عدد ، أما حوؿ انتشار األمية في محافظة أريحا واألغوار 
وىذا يشكؿ ما نسبتو ، فرداً 2051سنوات فأكثر( في المحافظة بمغ 15األمييف مف بيف السكاف )

حيث تنتشر  ، أكثر في المحافظةسنة ف15% مف مجمؿ السكاف الفمسطينييف الذيف أعمارىـ 9.1
ويشكموف ما نسبتو  فرداً  538األمييف  ،وبمغ عدد الذكور ،األمية بيف اإلناث أكثر مف الذكور

في سنة فأكثر 15% مف مجمؿ اإلناث 13.3فمسطينية أمية يشكمف ما نسبتو  1513و ، 4.8%
تمييا لألفراد ، %15.1فية مية حسب نوع التجمع في المناطؽ الريالمحافظة .وكانت أعمى نسبة لأل

، ح، ـ، ج.)%6.8وأدناىا لألفراد في المناطؽ الحضرية ، %9.1المقيميف في المخيمات 
ـ حوؿ انتشار األمية في محافظة أريحا 1997ومقارنة مع تعداد ، (36ـ:ص1562،2007،ؼ
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حيث انخفضت نسبة  ،ـ2007والذي يوضح تراجع نسب األمية بشكؿ واضح لمعاـ ،واألغوار
ـ 1997سنة فأكثر عاـ 15% مف إجمالي السكاف الفمسطينييف 16.1مية لمفمسطينييف مف األ

% و 8.9ـ بمغت نسبة الذكور األمييف 1997بينما في تعداد  ، ـ2007% عاـ 9.1لتصبح 
% 22.4% في الحضر و10.9أما توزيعيـ حسب نوع التجمع فكانت  ، % لإلناث األميات23.3

  (36ـ:ص1634،2009ؼ، ح، ـ، ج).في المخيمات %19.3في المناطؽ الريفية و
 ـ2007سنكات فأكثر( في محافظة أريحا كاألغكار حسب اللتحاؽ بالتعميـ كنكع التجمع 5( السكاف )17جدكؿ )

غير  النسبة ممتحقكف نكع التجمع
 الممتحقكف

 النسبة غير مبيف النسبة

 71.7 119 53.6 10714 52.1 6783 الحضر
 10.2 17 22.5 4497 22.9 2984 الريؼ

 18.1 30 23.9 4798 25.0 3256 المخيمات
 100 166 100 20009 100 13023 المجموع

 (134-132ـ:ص2007، 1562ج،ـ،ح،ؼ،المصدر:)

 ( يتبيف أف :17مف الجدوؿ السابؽ رقـ )

ف وغير الممتحقيف بالتعميـ في كؿ مف الحضر والريؼ يب الكبير في نسبة السكاف الممتحقالتقار  -
وقد يكوف السبب عدـ االىتماـ الكبير بإلحاؽ ، %1ف الفارؽ بينيـ أقؿ مف إحيث  ، والمخيمات

ف إورغـ ذلؾ ف ، السكاف أطفاليـ مف خمس سنوات فأقؿ في تعميـ مرحمة البستاف والتمييدي
 نسبتيـ في الحضر أكبر منيا في الريؼ والمخيمات .

وقد ، الريؼ والمخيماتو  ة الممتحقيف في الحضرميـ عف نسبارتفاع نسبة غير الممتحقيف بالتع -
 صناعية .كمنطقة طبيعة محافظة أريحا واألغوار كمنطقة زراعية أكثر منيا  ىيرجع ذلؾ إل

مف الريؼ  % وىي أعمى ارتفاعاً 52.1نسبة الممتحقيف بالتعميـ في سكاف الحضر بمغت  -
عيش في التجمعات السكنية لموذلؾ النتقاؿ أعداد مف سكاف الريؼ والمخيمات ، والمخيمات
وبالتالي  ،ونتيجة لذلؾ يزداد الطمب عمى الوحدات السكنية في المناطؽ الحضرية، الحضرية

 .تتجو المحافظة نحو الزيادة في عدد المساكف والتطور العمراني

سنوات فأكثر( في المحافظة عف طبيعة التركيب السكاني 5تعبر نسبة التحاؽ السكاف بالتعميـ ) -
 يا حيث ارتفعت نسبة فئات صغار السف .في
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 (18جدكؿ )
 ـ 2007بالتعميـ في محافظة أريحا كاألغكار لكال الجنسيف  سنكات فأكثر( الممتحقكف حاليان 10السكاف )

 حسب المرحمة التعميمية

الحالة 
دبمـك  ثانكم إعدادم ابتدايي (ممـ) أمي التعميمية

دبمـك  بكالكريكس متكسط
غير  راهدكتك  ماجستير عالي

 مبيف
 6 1 4 4 55 30 1371 2092 2944 1969 - العدد

 0.07 0.01 0.04 0.04 0.64 0.35 16.1 24.6 34.7 23.2 - النسبة

 (137ـ:ص 1562،2007ج،ـ،ح،ؼ،مصدر البيانات :)

بالتعميـ  ( الموضح لتوزيع سكاف محافظة أريحا واألغوار والممتحقيف حالياً 18عند دراسة الجدوؿ )
 : األتيرحمة التعميمية تبيف حسب الم

حيث تأثرت النسبة  ، تعبر نسبة االلتحاؽ بالتعميـ عف طبيعة التركيب السكاني وفئات السف -
 بارتفاع نسبة فئات صغار السف .

ويمي ذلؾ نسبة المرحمة اإلعدادية ، %34.7أعمى نسبة كانت لممرحمة االبتدائية حيث بمغت  -
% وىي تعبر عف الحاالت الضعيفة لمستوى الدراسة 23.2ة وثـ الممـ بنسب ،%24.6ونسبتيا 

 % .16.1ثـ المرحمة الثانوية التي تشكؿ نسبتيا ، في المحافظة

مف  حيث شكؿ كؿٌ  ، أما نسبة المستوى التعميمي ما بعد المرحمة الثانوية العامة بدأ باالنخفاض -
% وىي نسبة 1راه أقؿ مف ماجستير والدكتو ، دبموـ عالي، البكالوريوس، الدبموـ المتوسط

 (.21منخفضة كما يوضح الشكؿ )

بينما ، مف المالحظ أف األرقاـ والنسب الخاصة بالمراحؿ االبتدائية واإلعدادية والثانوية منطقية -
ويمكف تفسير ذلؾ بالتحاؽ طالب الثانوية  األرقاـ الخاصة بالمعاىد والجامعات كانت قميمة جدًا،

ى مواصمة الدراسة بالجامعات والمعاىد العميا داخؿ المحافظة أو العامة فقط والقادريف عم
 تبعًا لمظروؼ االقتصادية والسياسية الخاصة بالمحافظة . ، خارجيا
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بالتعميـ في محافظة أريحا كاألغكار لكال  سنكات فأكثر( الممتحقكف حاليان 10( السكاف )21شكؿ )
 ـ حسب المرحمة التعميمية2007الجنسيف 

 
 (137ـ:ص 2007، 1562ج،ـ،ح،ؼ،ر البيانات :مصد)

( إلى أف نسبة دراسة الدبموـ العالي مساوية لنسبة 18تشير البيانات المتوفرة في الجدوؿ رقـ ) -
%( عمى اعتبار أف الحاصؿ عمى ىذا المستوى 0.04حيث شكمت النسبة ) ،دراسة الماجستير

. وىذا الماجستير أو الدكتوراهمى درجة ما يواصؿ دراستو لمحصوؿ ع العممي مف الدراسة غالباً 
 .تيالتحقيؽ ذا ىف طموح الفئة المتعممة والتي تسعطبيعي يعبر ع يءش

 Religious Composition. التركيب الديني :4

وينعكس ىذا التبايف لمتركيب الديني عمى بعض ، تتبايف أقاليـ العالـ في توزيع األدياف بيا    
ف التركيب إف، الرغـ مف أف السكاف يختمفوف حسب عقائدىـ الدينيةوعمى  ، المشكالت في العالـ

لصعوبة الحصوؿ عمى بياناتو بدقو إذا ما قورنت  ، الديني قد ال تشممو بعض التعدادات السكانية
اسا إحصائيا ومف الصعب لمغاية قياس المعتقدات الدينية والسموؾ قي، بالخصائص السكانية األخرى

كثيرة ال يتضمف تعدادىا مثؿ ىذه البيانات كما  ف ىناؾ دوالً إلذا ف، نياع عف طريؽ جمع بيانات
 .(Bhalotra,2013;P12)ىو الحاؿ في بريطانيا
 ـ2007(السكاف الفمسطينيكف في محافظة أريحا كاألغكار حسب الديانة 19جدكؿ )

 المجمكع غير مبيف لأخر  المسيحية اإلسالـ المؤشر
 40305 1017 4 291 38993 العدد

 100 2.52 0.02 0.72 96.74 النسبة الميكية

 .(97ـ:ص1562،2007ج،ـ،ح،ؼ،المصدر:)
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بنسبة  ، ( أف معظـ سكاف محافظة أريحا واألغوار مف المسمميف19تشير األرقاـ في الجدوؿ ) -
96.74. % 

% مف نسبة 1أقؿ مف ، اً شخص 291سجمت أعداد السكاف المسيحييف في المحافظة واألغوار  -
 محافظة .سكاف ال

 قؿ مف ذلؾ .أفيي  ، %3والديانات األخرى وغير المبيف ال تتجاوز  -

لما ، يؤثر التركيب الديني لسكاف المحافظة في زيادة معدالت الخصوبة خاصة عند المسمميفو  -
أقر حرمة المسكف في  اإلسالـف يؤثر عمى ظروؼ السكف ألوبالتالي ، لو مف خصوصية دينية

نالحظ  فمذلؾ، وذلؾ تحقيقًا لألمف الذاتي لممسمـ ،اإلسالـالفردية في  إقراره لمحريات إطار
مما يؤدي لزيادة الطمب عمى  ،انتشار نمط األسرة النووية حيث لكؿ أسرة نووية واحدة مسكف
 الوحدات السكنية وبالتالي زيادة أعداد المساكف في المحافظة.

 . التركيب البنايي لألسرة :رابعان 

كافة  في ىوليذا يجب أف تحظ، في بناء المجتمع اإلنساني ،ىمبنة األولتشكؿ األسرة ال 
بكافة  ابتداًء مف رب األسرة ومروراً  ، المجتمعات اإلنسانية باىتماـ كبير وعمى كافة المستويات

، لمجتمعوانتياًء بأصحاب القرار النافذ في تنمية ا ، المؤسسات المجتمعية عمى اختالؼ أنشطتيا
ويصفيا عدد مف الباحثيف عمى أنيا عبارة عف مؤسسة ، اىر االجتماعية انتشاراً وىي أكثر الظو 

والتي ال يمكف لغيرىا القياـ بيا  ،الوظائؼ التربوية التي تؤدييا ىضاجتماعية أساسية ودائمة بمقت
 .(38ـ:ص1975، )شرابيرة عف المجتمعصورة مصغ ضالبع ويعتبرىا(.11ص،ـ1990،)نادية

والذي يحدث نتيجة ، غير وتتطور عبر التاريخ لمسايرة التغير في المجتمعف حياة األسرة تتا  و 
لمظروؼ االجتماعية واالقتصادية والسياسية .وتواجو األسرة الفمسطينية مأزقًا حادًا منذ عاـ 

 ، ـ حيث احتمت بقية أرض فمسطيف1967ازدادت حدة ىذه المشكمة بعد حرب عاـ و ، ـ1948
التيجير القسري الذي أحدث بدوره تحوالت في ىيكمية و وظيفة األسرة وبالتالي تعرض السكاف إلى 

   (52ـ:ص2011، )جاسر.انعكس عمى الحياة االجتماعية واالقتصادية  والسكنيةمما 
  حجـ األسرة : .1

ف حجـ األسرة نسبي ا  و ، يعد حجـ األسرة أحد المحاور األساسية في التركيب األسري  
ف العالقة ا  المعيشة والظروؼ السياسية. و  ىو دات والديف والتعميـ ومستيخضع لممعايير الثقافية والعا

في البداية ذات طبيعة طردية قبؿ  المعيشة ومعدؿ التزايد السكاني تكوف غالباً  ىبيف تحسف مستو 
أثره  ىكوف ارتفاع مستوى المعيشة قد أعطبعد أف ي ، أف تنقمب في مرحمة الحقة إلى عالقة عكسية
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، )كـرالناس بشكؿ يؤثر عمى نظرتيـ لمزواج وحجـ األسرة ونوعية تربية األطفاؿ الكمي عمى سموؾ 
فيي تعد عنصرًا  ، ولدراسة حجـ األسرة أىمية كبيرة في معرفة نسبة اإلعالة (.86ـ:ص1980

لمستويات الخصوبة  كما أنيا تعتبر انعكاساً ، مًا في تقدير العبء الذي يتحممو رب األسرةيم
االجتماعي واالقتصادي لرب  ىحجـ األسرة كذلؾ في معرفة المستو ويسيـ ، تمعالسكانية في المج

  (84ـ:ص1998، .)أبو صالحاألسرة

ويفيد التعرؼ إلى حجـ األسرة في اتخاذ القرارات التخطيطية بشأف مساحة المسكف   
ت األخرى ليتناسب مع حجـ األسرة ونوعياتيا ومستوياتيا . وتشير نتائج التعداد السكاني والمسوحا

أف متوسط حجـ األسرة في األراضي الفمسطينية يعتبر كبيرًا إذا ما قورف بالدوؿ األخرى . وقد قدر 
بينما بمغ متوسط حجـ األسرة حسب نتائج  ، (أفراد/أسرة7.5ـ )1992متوسط حجـ األسرة عاـ 

  .ـ2003أفراد/أسرة عاـ  (6.1)ثـ انخفض إلى ، (أفراد/أسرة6.4ـ )1997التعداد العاـ 

-ـ1997وعمومًا بالرغـ مف االنخفاض في متوسط حجـ األسرة خالؿ السنوات ) 
 ـ:2007 ،1634،ؼ، ح، ـ، ج.)( أفراد/أسرة6ولـ يقؿ عف )، ـ( إال أنو يعتبر مرتفعاً 2003
وفي الدوؿ ، ( أفراد/أسرة3.7في حيف بمغ متوسط حجـ األسرة في الدوؿ الصناعية ) (64ص

الرتفاع  ويعد ارتفاع حجـ األسرة انعكاساً  (.22ـ:ص1995، )عالـ وغيث( أفراد/أسرة 5النامية )
والرغبة في اإلنجاب خاصة مف الذكور عمى اعتبار ذلؾ  ، معدالت الخصوبة وانخفاض الوفيات

ف قضية الصراع الديمغرافي مع االحتالؿ أثرت في أكما و ، لمتباىي والتفاخر عزوة لمعائمة ومصدراً 
  (76ـ:ص2011، )جاسر.حجـ لدى السكافسيادة األسر كبيرة ال

 ـ2007، ( األسر الفمسطينية في محافظة أريحا كاألغكار حسب حجـ األسرة كالنكع20جدكؿ )

 حجـ األسرة
أسرة 
 نككية

 النسبة
% 

أسرة 
 ممتدة

النسبة 
% 

أسرة 
 مركبة

النسبة 
 المجمكع %

النسبة 
% 

 36.68 2315 27.77 5 24.32 258 39.22 2052 (أفراد فأقؿ4)أسرة صغيرة 

 31.64 1997 22.23 4 20.36 216 33.97 1777 (أفراد5-6 )أسرة متكسطة

 31.68 1998 50.00 9 55.32 587 26.81 1402 (أفراد فأكثر7) أسرة كبيرة

 100 6310 100 18 100 1061 100 5231 المجمكع

 .64)ـ:ص2007، 1562ج،ـ،ح،ؼ،المصدر :)
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 ص كاحد فقط .لـ يتـ اعتماد األسر المككنة مف شخ

: األسر وىي (22كما في الشكؿ رقـ ) ، تـ تقسيـ األسر الفمسطينية إلى ثالثة أقساـ
واألسر الكبيرة  ، أفراد 5-6واألسر المتوسطة تتكوف مف  ، أفراد فأقؿ4الصغيرة والتي تتكوف مف

لمتقدمة وقد يكوف ىذا التصنيؼ غير مناسب لمدوؿ األخرى والسيما ا ، أفراد فأكثر7 تتكوف مف 
رة ونوعيا كما . وعند دراسة حجـ األسمع الواقع الفمسطيني إلى حد كبيرولكنو يتناسب  ، منيا

عدد األسر الخاصة في محافظة أريحا  نجد أفصدر عف الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني 
كما بمغت عدد األسر النووية ، داً فر  5.6وقد بمغ متوسط حجـ األسرة ، أسرة7262واألغوار

% مف مجموع األسر الفمسطينية 78.7أسرة تشكؿ ما نسبتو  5710لفمسطينية في المحافظة ا
 :( نجد مايأتي20ومف خالؿ جدوؿ ) (37ـ:ص2009 ،1639،ؼ،ح،ـ،ج)الخاصة.

، % لألسر الممتدة25مقابؿ نحو  ، % مف األسر النووية39إف األسر الصغيرة تشكؿ حوالي  -
% لألسر النووية مقابؿ نحو 34ر المتوسطة فبمغت نحو % لألسر المركبة .أما األس28ونحو 

لحجـ  فشكمت األسر النووية ما األسر كبيرة اأ، % لألسر المركبة22و،% لألسر الممتدة21
مقابؿ ، % لألسر النووية27حيث بمغت النسبة نحو ، قؿ مف األسر الممتدة والمركبةأنسبة 

وىذا يرتبط بعدد أفراد  ، لألسر المركبة %(50ونحو ) ، %( لألسر الممتدة55.3نسبة عالية )
 ما تتوفر في األسر الممتدة والمركبة . والتي غالباً  ، األسرة كبيرة الحجـ في المجتمع الفمسطيني

ف كانت ا  و  ،مجموع األسر حسب نوع وحجـ األسرنسب ويالحظ أنو ال يوجد فرؽ كبير بيف  -
 .(20)الجدوؿكما في الحجـ  ةكبير وسطة و مف األسر مت نسبة األسر صغيرة الحجـ أعمى قميالً 

عمميػػة التمػػدف لػػذا االتجػػاه العػػاـ فػػي المجتمػػع نحػػو األسػػر صػػغيرة الحجػػـ وىػػذا االنخفػػاض يعػػود ل -
، )خمايسػػػػى.وتػػػػأخر سػػػػف الػػػػزواج، وزيػػػػادة نسػػػػبة األسػػػػر النوويػػػػة الشػػػػابة، وخػػػػروج المػػػػرأة لمعمػػػػؿ

 (40ـ:ص2001

بة تمثالف نسبة كبيرة مف األسر كبيرة الحجـ ف األسر الممتدة واألسر المركأويالحظ أيضا  -
فبالتالي عند حدوث انفصاؿ ليذه األسر الممتدة والمركبة تحتاج المزيد مف ،أفراد فأكثر(7)

  .المساكف والوحدات السكنية 
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 ـ2007، (األسر الفمسطينية في محافظة أريحا كاألغكار حسب حجـ األسرة كالنكع22شكؿ )

 
 .(64ـ:ص1562،2007ج،ـ،ح،ؼ،المصدر :)

وكاف ىناؾ  ، في نفس العاـ فرداً  5.5في حيف بمغ متوسط حجـ األسرة في الضفة الغربية  -
وىي أعمى  فرداً   6.1محافظة الخميؿ  مثؿ في متوسط حجـ األسرة محافظات أكثر ارتفاعاً 

ية بينما سجمت محافظة القدس أقؿ المحافظات الفمسطين ، معدؿ في محافظات الضفة الغربية
وتساوت كؿ مف جنيف ونابمس وسمفيت مع ،فرداً 5.2في متوسط حجـ األسرة حيث بمغت 

وتساوت كؿ مف طوباس ومحافظة  ، لكؿ منيـ % فرداً 5.4محافظة بيت لحـ والتي بمغت 
ويعود انخفاض .(47ـ:ص1853،2011،ؼ، ح، ـ، ج) فرداً  5.6أريحا واألغوار حيث بمغت 

ات األخيرة إلى ارتفاع مستوى التعميـ وما صاحبو مف مفاىيـ حجـ األسرة الفمسطينية في السنو 
ف ارتفاع األسعار مع ثبات مصدر الدخؿ وتدني األجور ا  و ، متعمقة بالسموؾ اإلنجابي لألسرة

في اإلقالؿ وتحديد عدد  والتفكير نظرياً ، جعؿ األسرة تحاوؿ الحفاظ عمى مستوى معيشتيا
اح برامج تنظيـ األسرة ودعميا ىي األخرى في خفض كما أسيمت وسائؿ اإلعالـ ونج، األفراد

( يوضح متوسط حجـ األسرة في الضفة الغربية حسب المناطؽ 23)عدد أفراد األسرة .والشكؿ 
 ـ.2007لعاـ 
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 الفصؿ الثاني

 ـ2007( متكسط حجـ األسرة في الضفة الغربية حسب المحافظة لعاـ 23شكؿ )

 
 47)ـ:ص2011، 1853ج، ـ، ح، ؼ، مصدر البيانات :)

 األسر :  نمط.  2

مة في بياف التغيرات االجتماعية يمممتدة مف األمور ال ـيعتبر نمط األسرة نووية كانت أ
األسر النووية التي تتكوف مف الزوج ،وعادة ما تصنؼ األسر بأنيا عمى ثالثة أنماط  ، في المجتمع

بف أو أكثر اوجة مع وجود ة المكونة مف زوج وز واألسر الممتد ، والزوجة مع أبنائيا غير المتزوجيف
واألسرة المركبة وىي األسرة التي تتكوف  ، مف المتزوجيف إضافة إلى وجود بعض األقارب اآلخريف

أو تتكوف مف  ، مف نواة أسرية أو أكثر مف نواة مع وجود شخص أو أكثر مف غير األقارب
الغالبة في السمة  ياف نمط األسرة الممتدة ى. ولقد كيف أو أكثر بدوف وجود صمة بينيماشخص

نو ومع مرور الزمف أخذ نمط األسرة الممتدة بالتراجع مقابؿ زيادة في نمط أإال ، المجتمع العربي
عمى تعريؼ التعداد العاـ  راسة تعريؼ األسرة الممتدة بناءً وقد تـ في ىذه الد ،األسرة النووية

ة أو أكثر مع وجود أفراد آخريف ـ والذي عرفيا بأنيا تمؾ األسرة التي تتكوف مف أسرة نووي1997
 (.32ـ:ص1997،)دائرة اإلحصاء المركزية الفمسطينيةمعيـ تجمعيـ صمة قرابة مع تمؾ األسرة. 

وأكثر مف ثمثي األسر الفمسطينية  ، وغالبية األسر الفمسطينية يرتبط أفرادىا بعالقة قرابة فيما بينيا
أو مف  ، وما تبقى منيا تمثؿ أسر مركبة ، %( ىي أسر ممتدة28وأف ) ، %(69ىي أسر نووية )

( يوضح نوع 21والجدوؿ ) (33ـ :ص1998،)دائرة اإلحصاء المركزية الفمسطينيةفرد واحد . 
 ـ .2007األسرة حسب نوع التجمع في محافظة أريحا 
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 ـ2007( األسر في محافظة أريحا كاألغكار حسب نكع األسرة كنكع التجمع 21جدكؿ )

 النسبة المجمكع النسبة المخيمات النسبة الريؼ لنسبةا الحضر نكع األسرة

 0.83 336 0.96 95 0.59 54 0.87 187 فرد واحد

 78.46 31,618 79.65 7,859 81,99 7,442 76,37 16,317 نووية

 18.70 7,539 17.18 1,695 16.92 1,536 20,16 4,308 ممتدة

 0.28 113 0.34 32 0.19 18 0.29 63 مركبة

 1.57 635 1.87 185 0,24 22 2,03 428 غير مبيف

 0.16 64 - - 0.07 4 0.28 60 مساكف عامة

 100 40,305 100 9,866 100 9,076 100 21,363 المجموع

 .55-61)ـ:ص1521،2007ج،ـ،ح،ؼالمصدر:)

نجد أف الفروقات ليست  ، عند مقارنة نسبة نوع األسرة حسب نوع التجمع في المحافظة
بينما  ، الحضرية والمخيمات فيما يتعمؽ باألسر النووية وكذلؾ األسر الممتدة كبيرة بيف التجمعات

إذ نجد تفوقًا لألسرة النووية عف ، (24شكؿ )، ف كاف بسيطًا في التجمعات الريفيةا  كاف االختالؼ و 
 انتقاؿ األفراد واألزواج الشابةذلؾ إلى  ى، ويعز وانخفاض نسبة األسر الممتدة، األخرى أنواع األسر

الذيف سكاف الريؼ  وكذلؾ ، لمعيش في الحضر بحثًا عف فرص العمؿ وتحسيف مستوى المعيشة
ينطبؽ القوؿ و ، فينتقموف مف المناطؽ الريفية إلى الحضريةيعانوف مف تردي األوضاع االقتصادية 

، ضيؽ مساحة المسكفل نتيجةعمى المخيمات داخؿ المحافظة في انخفاض نسبة األسر الممتدة 
في جميع  سر المركبة والتي تشكؿ نسبة قميمة في المحافظة فكانت نسبتيا متقاربة جداً أما األ

استئجار طمبة الجامعات  بسببفي التجمعات الحضرية  ف كانت أعدادىا تزيد قميالً ا  و ، التجمعات
وتنخفض بشكؿ عاـ نسبة المساكف العامة في  ، ممساكف بالقرب مف مكاف الدراسة والعمؿلوالعماؿ 

  .حافظةالم
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 ـ2007( األسر في محافظة أريحا كاألغكار حسب نكع األسرة كنكع التجمع 24شكؿ )

 
 (55-61ـ:ص1521،2007ج،ـ،ح،ؼالمصدر:)
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 ممخص الفصؿ الثاني
 

 أحدثت تغيرًا ديموغرافيًا  ، إف تغير الوضع السياسي واألحداث التاريخية التي مرت بيا فمسطيف
 تيا بشكؿ عاـ ومحافظة أريحا بشكؿ خاص.السكاف في محافظأثر عمى نمو ا

  تبيف أف المجتمع السكاني في محافظة أريحا واألغوار مف خالؿ دراسة النمو السكاني يعيش
وقد ، رغـ االنخفاض التدريجي في معدالت المواليد والوفيات، مرحمة التزايد السكاني المتأخر

وكانت المحافظة جاذبة لمسكاف في بداية قياـ ، لمسكاف تأثر سكاف المحافظة باالنتقاؿ الداخمي
 السمطة الوطنية الفمسطينية .

 والذي يرتبط بمعدالت النمو السكاني وضوابط  ، مف األىمية تقدير حجـ السكاف في المستقبؿ
وحسب  ، وحجـ األسرة ، وحركة السكاف وانتقاليـ ، والوفيات ، النمو وخاصة المواليد

نسمة عاـ 72163ية مف المتوقع أف يزيد عدد سكاف المحافظة عف اإلسقاطات السكان
كما تبيف اإلسقاطات السكانية أف متوسط  وىذا ينعكس عمى الكثافة وتوزيع السكاف. ، ـ2030

 فردًا/أسرة.4حيث سيبمغ ، ـ2030حجـ األسرة في المحافظة في انخفاض مستمر حتى عاـ 
 سكاف المحافظة ظير بشكؿ عاـ في التجمعات  نجد أف تركز ، دراسة التوزيع السكاني عند

وخاصة شماؿ غرب و جنوب شرؽ  ،السكانية الواقعة في جنوب شرؽ محافظة أريحا واألغوار
بينما يندر ، لتجمعات السكانية داخؿ المحافظةمع ازدياد في أعداد السكاف في ا، مدينة أريحا

ألنيا ذات  دير حجمة(، لقمطدير ا، النبي موسى، تواجد السكاف في كؿ مف )عيف الديوؾ
 .سيطرة "اسرائيمية" أمنية وادارية

  وأخيراً ، %22.5والمراكز الريفية بنسبة ، %53.1يقدر التوزيع النسبي لممراكز الحضرية 
 %.24.4المخيمات 

 بينما الالجئ غير المسجؿ ، %42.6سجؿ أعمى تركز لالجئ المسجؿ في المخيمات بنسبة
 %.69.6في الحضر بنسبة 

 وقد ازدادت بعد ، 2( نسمة/كـ81ـ )2012الكثافة فيي مرتفعة نسبيًا حيث بمغت عاـ  أما
 . سرائيميةالمستعمرات اإلمصادرة مساحات مف أراضي المحافظة لحساب 

 ( 6.5تشير البيانات إلى انخفاض متوسط حجـ األسرة في األراضي الفمسطينية بشكؿ عاـ )
ورغـ ىذا االنخفاض  ، ـ2012 ةفردًا/أسرة سن (5.6)وفي محافظة أريحا واألغوار ، فردًا/أسرة

 مازاؿ متوسط حجـ األسرة مرتفعًا بالنسبة لمدوؿ المتقدمة.
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 وىذا  ، نستنتج أف المجتمع في ىذه المحافظة مازاؿ فتياً  ، مف خالؿ دراسة التركيب السكاني
كما ، ةالعامم مريةعفئات الالعمى  اً كبير  اً عبئمقي وبالتالي ي ،بدوره يؤثر عمى مستوى الدخؿ

 وتفوؽ نسبة الذكور عمى نسبة اإلناث في كافة فئات السف .

  وسجؿ نشاط الزراعة ، ـ2007% عاـ 8.7ارتفعت نسبة البطالة في المحافظة بحيث بمغت
ثـ  ،يميو نشاط اإلدارة العامة والدفاع والضماف االجتماعي ،أعمى نسبة في النشاط االقتصادي

 .تجارة الجممة والتجزئة 

  الحالة الزواجية لمسكاف تقاربت  بشكؿ كبير بنسبة السكاف المتزوجيف فيما بيف الحضر
حالة 259عقود الزواج  عدد وقد بمغ، وارتفعت بشكؿ طفيؼ في مخيمات المحافظة ، والريؼ

 .نية وفؽ تزايد عدد األسر سنوياً وىذا يعني المزيد مف الوحدات السك، ـ2007زواج عاـ 

 الممتحقيف بالتعميـ في المرحمتيف األساسية والثانوية أرقامًا منطقية جداً  تشكؿ نسبة السكاف ،
بينما تقؿ النسبة في المرحمة الجامعية بشكؿ واضح بسبب التحاؽ طالب الثانوية العامة فقط 

مع مالحظة انخفاض نسبة الحاصميف ، بالجامعات والمعاىد العميا داخؿ المحافظة وخارجيا
 والدكتوراه في المحافظة .عمى درجة الماجستير 

 وقمت أعداد بينما تقؿ  ،ف معظـ سكاف المحافظة مف المسمميفإمف حيث التركيب الديني ف
 السكاف المسيحييف والديانات األخرى في المحافظة .

 مع  ، تفيد دراسة التركيب األسري بتفوؽ األسر النووية في أنواع التجمعات السكانية كافة
، ـ2007فردًا عاـ  5.6وقد بمغ متوسط حجـ األسرة  ، متدة فيياانخفاض نسبة األسر الم

 لتتقارب بشكؿ كبير مع بقية محافظات الضفة الغربية .
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 انثبنثانفصم 
 خصبئص املسكه 

 )مىرفىنىجيت انسكه(
  

 الكحدات السكنية .تطكر عدد المباني ك أكلن : 

 .ثانيان : تكزيع ككثافة المسكف

 .:المسكف كصفاتو ثالثان 

 في المحافظة. السكفمة مشكرابعان : 
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  مقدمة:
فالسكف يعتبر الصيغة  ، اإلنساف في كافة مستوياتو الحضارية اليستغني عف السكفإف 

ويعتبر السكف مف أىـ المظاىر  ، يئةاألولى التي يتمكف فييا اإلنساف مف أف يكيؼ نفسو مع الب
مظاىر  إلىومف خالؿ دراسة السكف يمكف التعرؼ ، الحضرية التي تحدد مورفولوجية المحافظة

ولقد قطعت دراسة السكف مرحمة ميمة  .واالقتصادية والصحية، ةعديدة لحالة السكاف االجتماعي
حميؿ مف حيث األنماط والكثافة والتبايف عندما بدأت الجغرافية تتناوؿ السكف مكانيًا في البحث والت

ـ 1908عاـ  Richtoienويأتي كتاب جغرافية السكف والنقؿ لػ  ،عمى المستوييف الريفي والحضري
  ( .149ـ :ص2010، يوسؼ ،)المظفرلتمؾ المرحمة 

 ، ويقصد بالمسكف ىو المكاف الذي يجد فيو اإلنساف الراحة بعد يومو الحافؿ بالعناء والتعب     
نو الوحدة السكنية في التجمع العمراني الذي يتمثؿ في بناء أو جزء منو وعرفو فاروؽ حيدر أ

بشرط أف يكوف  ،عدة أدوارمف دور واحد أو  عائمة واحدة سواء كاف ىذا المبنى مخصص لسكف
وتطورت ، (68:صـ1994،)حيدرمتمـ لبعضو البعض ليكوف سكنًا واحدًا مستقاًل  في مجموعو
عند اإلنساف عبر التاريخ مع تطور اإلنساف ودخوؿ عناصر كثيرة أثرت عمى الطراز  فكرة السكف

فقد غدا في وقتنا الحاضر ، (93:صـ2006،صالح) المعماري والتعامؿ اإلنساني مع ىذا المسكف
جأ إليو بعد ساعات العمؿ ومأوى يم عمى أشكاؿ متنوعة ومختمفة ال تقتصر في كونيا مالذاً 

ولكف باتت ىذه المساكف تحمؿ بيف ثناياىا وفي  ، يحتمي بو مف أخطار الطبيعة وميرباً ، الطويمة
فمقد غدت ذات مضموف يحمؿ عمى جدرانو وفي داخمو شخصية وطبيعة  ، مضمونيا أكثر مف ذلؾ

 وثقافة ساكنو.

وال توجد مدينة ، إف االستعماؿ السكني يمثؿ مركز الصدارة في نسبة ما يشغمو مف مساحة     
وىكذا يمثؿ االستعماؿ السكني أوسع مساحة في جميع مدف العالـ بالمقارنة مع ما ، مسكفبدوف 

 ، وتختمؼ المساحة التي تشغميا الوظيفة السكنية مف مدينة إلى أخرى ، تشغمو االستعماالت األخرى
إال أف الدراسات التي أجريت أفادت بأف ىذا االستعماؿ  ،ومف وقت آلخر داخؿ المدينة الواحدة

.وقد (117ـ :ص2002، )الييتي% مف المساحة المعمورة لممدينة30-40يمثؿ في المعدؿ ما بيف 
، )العشاوي% مف مجموع المساحة الكمية لممدينة وقد تزيد أحياناً 30-50تزيد النسبة لتتراوح ما بيف 

 ما تحتؿ المساكف الجزء األكبر مف مساحة المنطقة الحضرية وتقوـ في .وغالباً  (56ـ:ص2008
ونجدىا  ، وعادة ما تكوف متراصة في الضواحي السكنية ،كؿ مكاف تقريبًا ولكف بأعداد متفاوتة

األولى تيتـ ف كانت المراكز العمرانية في نشأتيا وا  ، قميمة في قمب المدف وخاصة التجارية منيا
) ..الخ أف متطمبات السكاف تفرض وظائؼ أخرى تتعمؽ بالتجارة والصناعة . بالوظيفة السكنية إال

 (.74ـ:ص1983، عصفور والبدوي
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 الكحدات السكنية  تطكر عدد المباني ك: أكلن 
، ىناؾ أىمية لدراسة تطور أعداد المباني والوحدات السكانية بالقياس مع الزيادة السكانية

وىي ليست  ، ألف مشكمة اإلسكاف ىي حصيمة سنوات عديدة مف اإلىماؿ وعدـ التخطيط السميـ
أف  Jan Warnkenويرى ، (53ـ: ص1978، )صبري.ولكنيا حضارية ، فقطمشكمو حياتية 

بجانب متغيرات ، المتغيرات التي تطرأ عمى التطورات السكنية سببو المستوى االقتصادي لمسكاف
ف كانت معظـ المدف والمناطؽ الحضرية في العالـ تعاني وا  ،  (Warnken,2003;p156).أخرى

منيا ما  ، عدة إال أف مشكمة اإلسكاف تأخذ صوراً  ، المناسبة مف نقص في عدد الوحدات السكانية
أو قد تكوف ،بيف المعروض مف الوحدات السكنية وحجـ الطمب عمييا الذي يحدده سوؽ اإلسكاف

 .أو تكوف عدـ توافر مساحات إلقامة مشاريع اإلسكاف عمييا، المشكمة في توزيع الوحدات السكنية
 (242ـ:ص2007، )الفرحاف وآخروف

ى دراسة شاممة لكؿ جوانب عمى ذلؾ فإف دراسة خصائص المسكف بحاجة إل وبناءً 
وىذا يتـ مف خالؿ دراسة ممكية المسكف ونمط بنائو ومادة البناء ومساحة المسكف ودرجة الموضوع، 

التزاحـ وكثافة المسكف ومساحة األراضي التي بني عمييا المسكف . ويعتبر توفر المسكف بدرجة 
 مف االستقرار األسري في الحياة.   اً حقؽ نوع، فإنو يشروط المسكف المالئـ لممعيشة توافرو  ، مناسبة

 الكحدات السكنية : المباني ك عدد. تطكر 1

ـ إلى أف عدد المساكف 2007ج النيائية لمتعداد العاـ لمسكاف والمساكف سنة ئتشير النتا
فقد  ، ـ1997وبالمقارنة مع تعداد عاـ ، مسكناً  7262المأىولة في محافظة أريحا واألغوار قد بمغ 

حيث كاف الفرؽ في تعداد المساكف ، مسكناً  5022بمغ عدد المساكف في محافظة أريحا واألغوار 
%عف تعداد 44ـ(  بزيادة مقدارىا 2007، ـ1997المأىولة في المحافظة خالؿ العشر سنوات )

في المحافظة  2007تـ حصرىا عاـ  وتشير النتائج أيضًا إلى أف عدد المباني التي ، ـ1997
ـ في 1997عدد المباني المكتممة التي تـ حصرىا وفؽ بيانات تعداد عاـ أف مع العمـ  ، مبنى7359

  (22كما ىو مبيف في الجدوؿ) .(33-34ـ:ص1592،2007،)ج،ـ،ح،ؼمبنى5143المحافظة 
 ـ(2007 –ـ 1997( عدد المساكف المأىكلة في المحافظة )22جدكؿ )

 عدد المباني عدد المساكف عدد األفراد اتالسنك 
1997 31501 5022 5143 
2007 40403 7262 7359 

 33-34)ـ:ص2007، 1592 ج،ـ،ح،ؼالمصدر:)
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ومف ناحية أخرى بينت نتائج التعداد أف عدد األفراد في مساكف محافظة أريحا واألغوار 
اف . وفقًا لنتائج تعداد % مف مجموع السك95.5وىذا يشكؿ ما نسبتو  ، فرداً  40403بمغ 

في محافظة  ـ فإف عدد السكاف الذيف تـ عدىـ فعالً 1997وبالمقارنة مع تعداد عاـ ، ـ2007
ومف ىنا فإف نسبة التغير في عدد السكاف بيف التعداديف في  .فرداً  31501بمغ  رأريحا واألغوا

، 1521،ؼ، ح، ـ، ج)ـ .1997% عف تعداد عاـ 28.3محافظة أريحا واألغوار بزيادة مقدارىا 
أف الفرؽ في عدد سكاف المحافظة خالؿ العشر  تج مف الجدوؿ أيضاً ونستن، (33ـ :ص2007

في حيف كاف ، نسمة سنوياً  809نسمة بمتوسط نحو  8902ـ( كانت 2007 –ـ 1997سنوات )
ـ(كانت 2007 –ـ 1997الفرؽ في عدد المساكف المأىولة في المحافظة خالؿ العشر سنوات )

مسكف خالؿ العاـ .وىو  204بمتوسط  ، (22كما ىو مبيف في معطيات الجدوؿ )، اً مسكن 2240
 ، ما يشير إلى أف الزيادة السنوية في عدد المساكف مناسبًا لمزيادة السنوية في عدد سكاف المحافظة

مع األخذ بعيف االعتبار أف أحد الجوانب التي تيـ المخططيف  فردًا/مسكف. 3.96وبمتوسط عاـ 
ف حيث إ، ضًا فيما يتعمؽ بنمو السكاف معرفة زيادة عدد األسر الرتباط ذلؾ بمشروعات اإلسكافأي

، )بحيرىعدد المساكف باختالؼ حجـ األسرة. ويختمؼ كؿ أسرة جديدة تتطمب مسكنًا خاصاً 
  (92ـ :ص1998

 . الستخداـ الحالي لممبنى :  2

يخصص لمسكف أو العمؿ أو لمسكف فقد  ، يتعدد استخداـ المبنى وفؽ احتياجات السكاف
لي لممباني ( االستخداـ الحا23)ويوضح الجدوؿ،تخدامات المختمفةوالعمؿ معًا أو غير ذلؾ مف االس

 .المكتممة في المحافظة
 ـ(2007( المباني المكتممة في محافظة أريحا كاألغكار حسب الستخداـ الحالي لممبنى )23جدكؿ رقـ )

 غير مبيف ميجكر خالي مغمؽ لمعمؿ ؿلمسكف كالعم لمسكف المؤشر
 9 96 202 679 725 206 5442 العدد

 %0.1 %1.4 %2.8 %9.2 %9.8 %2.8 %73.9 النسبة %

 .60)ـ :ص 2007، 1592ج،ـ،ح،ؼ،مصدر البيانات : )

 : أتيما ي ؽويظير مف الجدوؿ الساب

مبنى حسب 7359إجمالي عدد المباني المكتممة في محافظة أريحا واألغوار وصؿ عددىا  -
أي ما  ،مبنى5442ومنيا ما يستخدـ ألغراض السكف حيث بمغ عددىا ، ـ2007إحصائية عاـ 

وىذا ما يدلؿ عمى أف أعمى نسبة مف  ، % مف المباني المكتممة في المحافظة73.9نسبتو 
 . المباني المكتممة في المحافظة كانت ألغراض السكف
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وىذا يرتبط بالنشاط االقتصادي داخؿ  ،لمعمؿخصصة تأتي في المرتبة الثانية المباني الم -
 ، المباني المكتممة في المحافظة % مف9.5وما نسبتو  مبنى725حيث بمغ عددىا ، المحافظة

 .المباني المخصصة لمسكف والعمؿ معاً مف وىي مرتفعة نسبيًا عف نظيرتيا 

والخالية ، %2.8مؿ والمباني المخصصة لمسكف والع، %9.2أما المباني المغمقة فشكمت و  -
 .  مكتممة في محافظة أريحا واألغوار% مف مجموع المباني ال1.4والميجورة  ،2.8%
 ـ(2007حسب الستخداـ الحالي لممبني ) ر(المباني المكتممة في محافظة أريحا كاألغكا25شكؿ )

 
 .(60ـ :ص 1592،2007ج،ـ،ح،ؼ،مصدر البيانات : )

 تكزيع ككثافة المسكف : :نيان ثا

نسبة تزاحـ المساكف داخؿ ساعد دراسة توزيع المسكف وكثافتو في إعطاء صورة عف ت
والتي تتأثر باختالؼ األبنية مف حيث تصميميا وارتفاعيا ومدى التصاقيا ببعضيا المدينة، 
وبالتالي رسـ سياسات اإلسكاف  ،كما يستفاد منيا في الدراسات الصحية والبيئية والسكنية ، البعض
ومف ثـ العمؿ عمى توفير الضوء والتيوية بشكؿ  ، مف خالؿ التخفيؼ مف تكدس المباني ، الحديثة
حدى أسس التخطيط التي تبحث في العالقة الوظيفية بيف األرض وتعد ىذه الدراسة إ،مناسب

عادة التوزيع بما يتناسب مع ،واالستخدامات المختمفة وبالتالي تعد مؤشرًا لمتحكـ في الكثافة وا 
 . (179ص:، ـ2003، )صالحةألخرىالنشاطات ا

 . تكزيع المساكف :1

 تكزيع المساكف حسب نكع التجمع: - أ

 (    24عند دراسة توزيع المساكف في المحافظة حسب نوع التجمع كما يوضحو الجدوؿ )
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 ـ(2007(المساكف المأىكلة في محافظة أريحا كاألغكار حسب نكع التجمع )(24جدكؿ

 النسبة الميكية عدد المساكف نكع التجمع مسمسؿ
 54.9 3988 الحضر 1
 20.8 1473 الريؼ 2
 24.3 1801 المخيمات 3
 %100 7262 المحافظة 4

 .(56ـ:ص2007: 1592ج،ـ،ح،ؼ،مصدر البيانات : )

تتركز في ، المساكف المأىولة في محافظة أريحا واألغوار يتضح مف الجدوؿ أف غالبية
ويأتي في المرتبة الثانية  ، المأىولة في المحافظة % مف المساكف55حيث بمغت نسبتيا ، الحضر

% مف 24.3حيث بمغت نسبة المساكف المأىولة فيو  ،المساكف المأىولة في مخيمات المحافظة
بينما بمغت ، ويعتبر ىذا المؤشر طبيعيًا عف تركز المساكف المأىولة في الحضر، مساكف المحافظة

 % مف المساكف في المحافظة . 20.8نسبة المساكف المأىولة في ريؼ المحافظة 
 ـ(2007(المساكف المأىكلة في محافظة أريحا كاألغكار حسب نكع التجمع )26شكؿ )

 
 .(56ـ:ص2007: 1592ج،ـ،ح،ؼ،مصدر البيانات : )

 تكزيع المساكف حسب نسبة التركز: - ب

ـ ىو شكؿ توزيع المباني عمى مساحة االستخداحسب نسبة التركز يقصد بتوزيع المساكف 
وعند تطبيؽ مقياس  (67ص:، ـ2011، )جاسرأـ منتظـ .، أـ مشتت، فيؿ ىو مركز ، السكني

وىذا يعني  ،*%65في محافظة أريحا واألغوار تبيف أف نسبة التركز بمغت  لممساكفنسبة التركز 
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وقد اختمفت درجة تركز المساكف مف  ،كما أف التوزيع يدؿ عمى شدة التركز، أف التوزيع غير متساوِ 
 :عدةلى فئات ، وعمى ذلؾ يمكف تقسيميا إمركز إلى آخر

 %(3الفية األكلى :) أقؿ مف 

مف مرج  وشممت كالً  ،وىي مراكز ريفية التجمع ، سبعة مراكز عمرانيةسجمت ىذه الفئة 
 . عيف الديوؾ الفوقاودير حجمة والنبي موسى و ، ومرج الغزاؿ ودير القمط ، والزبيدات ، نعجة

 (% 3-9) الفية الثانية :

 مخيـ عيف السمطاف و مركزاف ريفياف ىما ، مراكز عمرانية مختمفة ةوتحظى ىذه الفئة بثالث
 1فصايؿ و النويعمة.

 (9%الفية الثالثة :) أكثر مف

، أريحا والعوجا منيا المركز الحضاري الرئيس، تضـ ىذه الفئة أربعة مراكز عمرانية مختمفة
 مثؿ الجفتمؾ . ومراكز ريفية أخرى، ومخيـ عقبة جبر

 

 تكزيع المساكف باستخداـ منحنى لكرنس : -ج

عند تطبيؽ منحنى لورنس كإحدى الطرؽ اإلحصائية الميمة في توزيع المساكف،  يتبيف أف 
التوزيع السكاني عمى المساحة غير متساو، وذلؾ نتيجة البتعاد المنحنى عف الخط الذي يمثؿ 

 .(27كما في الشكؿ ) التوزيع األمثؿ

                                                 

 تـ حساب نسبة التركز بالمعادلة التالية :* 
 %65=130.32× 1/2مج)س_ص(  وتساوي  1/2نسبة التركز=      

* يكػػوف التوزيػػع مثاليػػًا إذا كانػػت نسػػبة التركػػز تسػػاوي صػػفرًا، وكممػػا كبػػرت النسػػبة كممػػا دؿ ذلػػؾ عمػػى شػػدة التركػػز 
 كمما قمت النسبة.  سوالعك

 .206ـ:ص1987 المصدر:أبوعيانو،   
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 ـ2007( درجة تركز الكحدات السكنية عمى الكتمة السكنية 16) يطةخر 

 
 (72ـ:ص2007، 1521ج،ـ،ح،ؼ،مصدر البيانات : )
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 ( العالقة بيف عدد المساكف كالمساحة باستخداـ منحنى لكرنس27شكؿ)

 
 (ـ2007، 1521ج،ح،ـ،ؼ،مصدر البيانات:)

 0.32بمغت  ـبينما درجة االنتظا ،0.68 ونجد أف بالمحافظات تركزًا سكانيًا بمغت نسبتو 
  ف :حيث إ

عدد المربعات داخؿ  Bوعمى مجموع نصؼ أعداد المربعات،  مقسوماً  Bدرجة التركز =  -
 .0.68= 34/50منطقة عدـ التوازف 

عدد المربعات خارج  Aو ،عمى مجموع نصؼ أعداد المربعات مقسوماً  Aدرجة االنتظاـ=  -
 (1) .0.32=16/50منطقة عدـ التوازف 

 

 
                                                 

فتزداد درجة التركز كمما ، ( 1-0أخذت فمسفة ىذا القانوف عمى أساس النسب المئوية الجزئية التي تتراوح مف ) (1)
( فيكػػوف التوزيػػع متوسػػط بػػيف التركػػز 0.5أمػػا إذا كانػػت النتيجػػة ) ،اقتربنػػا مػػف الصػػفر والعكػػس بدرجػػة االنتظػػاـ

 .واالنتظاـ
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 . كثافة المسكف :2
أي  ، يعبر عف كثافة المسكف بالعالقة بيف عدد المباني السكنية ومساحة االستخداـ السكني

وتعد دراسة كثافة ( 118ص:، ـ2002، )الييتي.االستخداـ السكني مف عدد المبانينصيب دونـ 
 ، تخدامات المختمفةالمسكف أحد أسس التخطيط التي تبحث في العالقة الوظيفية بيف األرض واالس

مسكف  1.5أكثر مفإذ ال يتجاوز  ،وتصنؼ كثافة المسكف في محافظة أريحا بالكثافة المنخفضة
معظـ محافظة أريحا واألغوار تقع  يوبالتال، حدودية المنطقة امني عدة سبابأل ويرجع ذلؾ /دونـ

المراكز إلى أف غالبية باإلضافة ، مما أدى إلى تباعد المساكف ميتحت سيطرة االحتالؿ اإلسرائي
 . طموح الشباب في المحافظةمقصد و وبالتالي بعيدة عف  ريفية في المحافظة ةالعمراني

 العمرانية.كثافة المسكف في المراكز (17)خريطة 

 
 .72)ـ:ص2007، 1521ج،ـ،ح،ؼ،مصدر البيانات : )                



 خظبئض انًطكٍ )يٕرفٕنٕخٛخ انطكٍ(

 )121 ) 
 

 

 الفصؿ الثالث

 ان : المسكف كصفاتو :ثالث
 نكع المسكف : .1

تكوف عمى شكؿ عمارة سكنية تحتوي عمى  أف فإما ، المساكف وتتنوع أنماطيااؿ تتعدد أشك
، أو دار أو أي نوع آخر مف أنماط البناء المتعددة، فيال مف الشقؽ السكنية أو عمى نمطعدد 

فالوحدات السكنية في المدينة أكبر ضخامة وارتفاعًا ، مساكف القرية عف مساكف المدينةوتختمؼ 
تيا في القرية التي تبدو في الغالب عمى شكؿ وحدات نًا في خصائصيا عف مثيالوتعددًا وتبيا

 قمما يزيد ارتفاعيا عف طابؽ واحد أو طابقيف عمى األكثر .، سكنية منفردة ذات أنماط غير متميزة
 (140ص، ـ1980، )الزوكة

، العالـ كما ىو الحاؿ في بقية مدف، نماط السكنية في محافظة أريحا واألغواروتتنوع األ
وقد تختمؼ أنماط المساكف تبعًا ، كما أنيا تعكس أثر المستوى االقتصادي واالجتماعي لمسكاف

طور مواد البناء وأسعار األراضي، والسياسي وت واالجتماعي منيا العامؿ االقتصادي عدة لعوامؿ
فالعالقة  ،دويعتبر الدخؿ مف العوامؿ األساسية التي تؤثر في القسيمة السكنية مف حيث األبعا

. بمعنى كمما زاد الدخؿ زادت مساحة القطعة المخصصة إلقامة مسكف عمييا، طردية بينيما
 .(80ص،ـ2011،)جاسر

وقد أظيرت النتائج أف معظـ المساكف المأىولة في منطقة الدراسة جاءت عمى نمط  
جع سبب وير  ؛% مف إجمالي المساكف المأىولة في محافظة أريحا واألغوار53)دار( وبمغت 

% مف إجمالي 36.8وأف ، االرتفاع إلى أف السكاف يفضموف نمط الدار لالنفراد بالخصوصية
في حيف بمغت ، % مف مساكف المحافظة عمى نمط) فيال(1.9و ،المساكف المأىولة مف نوع )شقة(

. وأما عمى مستوى نوع التجمع % لنوع )غير مبيف(2.1وكانت نسبة  ،% لػػػػ )أخرى(6.2النسبة 
% 42.7نمط)دار( في حضر المحافظة  ىشارت بيانات التعداد إلى أف نسبة السكاف المأىولة عمأ

بينما نسبة المساكف عمى شكؿ) شقة( بمغت ، % في المخيمات69.6% في الريؼ و 60.4مقابؿ 
ويرجع ىذا االرتفاع إلى عوامؿ الجذب في %، 48.9أعمى نسبة في حضر المحافظة حيث بمغت 

 .% في الريؼ18.1% في المخيمات مقابؿ 25.4بينما بمغت  ،يةالمناطؽ الحضر 
  (55ص:، ـ2007، 1592)ج،ـ،ح،ؼ،
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 ـ2007نكع المسكف في محافظة أريحا كاألغكار ( 28شكؿ )

 
 .55)ص:، ـ2007، 1592ج،ـ،ح،ؼ،المصدر :)

 مساحة المسكف :. 2

وليا يا الشقة، ومساحتيا التي تتكوف من لمساحة المسكف دور كبير في بياف عدد الغرؼ
ويظير مدلوؿ مساحة المسكف في مدى توفر الحيز المكاني ، أثر كبير عمى المرافؽ المتوفرة فيو

مما ينعكس بدوره عمى السكاف المقيميف ، المناسب لمتجييزات الداخمية لممسكف كاألثاث وغيره
المسكف مف  ةوتعتبر مساح ،بداخمو ودرجة الراحة التي يتمتعوف بيا مف خالؿ تمؾ المساحة

ة في توضيح الوضع االقتصادي واالجتماعي لمالؾ المسكف أو المستأجر عمى المؤشرات الرئيس
ولذلؾ ىناؾ العديد مف االعتبارات التي يجب األخذ بيا  ،(192ص:، ـ2003، )داودحٍد سواء 

 ، افيةالديمغر و ، بما يتناسب مع الظروؼ االقتصادية واالجتماعية ،عند وضع السياسات اإلسكانية
 وغيرىا مف االعتبارات . ،ومساحة األرض ،واإلمكانيات المتوفرة ، والتكنولوجية

 3-5لية المناسبة لسكف أسرة تتألؼ مفولقد حددت منظمة الصحة العالمية المساحة اإلجما
ة مترًا مربعًا .أما البقية الباقي123.3مترًا مربعًا يشكؿ البناء منيا مساحة قدرىا  260.3أفراد بنحو 

فيجب أف تترؾ خالية ألغراض الزراعة وليو  ، مترًا مربعاً 137مف األرض التي تبمغ مساحتيا 
، ـ1977،)الجرداوي% مف جممة المساحة.53وىذه تشكؿ في المتوسط نسبة تبمغ ، األطفاؿ
، وتعتبر بيانات عدد رخص األبنية مف المؤشرات الميمة عمى نشاط قطاع اإلنشاءات (32ص:

ومف خالؿ تحميؿ نتائج الجياز المركزي ، وره عمى األنشطة االقتصادية األخرىوالذي يؤثر بد
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حة لإلحصاء الفمسطيني حوؿ عدد الرخص الممنوحة وتصنيؼ المباني السكنية حسب فئة المسا
 :األتي المرخصة كما في الجدوؿ 

الربع  حافظة أريحاالمساحة المرخصة في م( عدد الرخص كالكحدات السكنية الجديدة حسب فية  25جدكؿ ) 
  ـ2012 عاـ الرابع

 األبنية غير السكنية األبنية السكنية

المساحة بالمتر 
 المربع

عدد 
 الرخص

مجمكع عدد 
المباني 
 السكنية

متكسط عدد 
المباني 
 السكنية

متكسط عدد 
 الطكابؽ

متكسط عدد  عدد الرخص
 الطكابؽ

 0.0 1 0.0 0.0 0 0 60أقؿ مف 
119-60 0 0 0.0 0.0 0 0.0 
120-199 10 11 1.1 1.7 0 0.0 
499-200 37 64 1.7 1.9 1 1.0 
1999-500 4 8 2.0 2.0 1 3.0 

 0.0 0 4.0 16.0 16 1 2000أكثر مف

 (37ـ:ص1959،2013ج،ـ،ح،ؼ،مصدر البيانات :)

 ( يتضح أف :25مف الجدوؿ السابؽ رقـ )

عدد الرخص الصادرة في ( قد استحوذت عمى النصيب األكبر مف 2ـ200-499فئة المساحة ) -
استحوذت عمى العدد األكبر مف مجموع  كما أف ىذه الفئة مف المساحة أيضاً ، ـ2012عاـ 

 ، ويفسر ذلؾ توجو السكاف نحو الوحدات السكنية صغيرة المساحة نسبياً  ، عدد الوحدات السكنية
 دخؿ األسرة وخاصة ذوي الدخؿ المحدود. وربما يناسب ذلؾ مستوى

، 2ـ119مف  ؿمف الجدوؿ انعداـ عدد الرخص لألبنية السكنية ذات المساحة األق كما يالحظ -
 ويرجع ذلؾ إلى طبيعة متوسط حجـ األسرة وعدد أفرادىا في محافظة أريحا واألغوار.

 4( حيث وصؿ إلى 2ـ2000ارتفاع متوسط عدد الطوابؽ وخاصة لفئة المساحة )أكثر مف  -
 يمما يوح ، ( وحده لنفس فئة المساحة16)مباني السكنية في حيف بمغ متوسط عدد ال ، طوابؽ

 بأف التوجو العاـ لدى السكاف نحو امتالؾ وحدة سكنية في مبنى سكنى.
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 (عدد الرخص كعدد المباني السكنية حسب فية المساحة المرخصة في محافظة أريحا كاألغكار28شكؿ )
 ـ2012 الربع الرابع

 
 .(37ـ:ص2013، 1959ج،ـ،ح،ؼ،مصدر البيانات :)

 

 ـ(2007-2012( تطكر مساحة األبنية المرخصة لكحدات سكنية كاممة لمفترة )26جدكؿ )

 السنة
 (2)ألؼ ـ المساحات المرخصة عدد الرخص الصادرة

أبنية 
 جديدة

إضافات جديدة 
 لمباني مرخصة

إضافات جديدة 
 +أجزاء قايمة

أبنية 
 قايمة

إضافات 
 قايمة

 مساحات
 جديدة 

مساحات 
 ايمةق

2007 53 0 2 19 0 10.8 3.4 
2008 65 6 0 30 0 41.3 3.3 
2009 66 24 0 0 0 24.6 0.0 
2010 183 18 0 0 1 0.3 41.8 
2011 149 0 0 3 0 21.2 28.8 
2012 117 10 0 9 0 42.7 2.1 

 .(77ـ:ص2007-2012، ج،ـ،ح،ؼالمصدر : )

 :األتيمف الجدوؿ السابؽ يتضح 

-ـ2007الفترة )بشكؿ منتظـ خالؿ  دد الوحدات وعدد الرخص الصادرة ليامابيف عيوجد توافؽ  -
 لعامؿ القانوف وتنظيـ البناء .يعود وذلؾ  ، ـ(2012
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عف السمطات المحمية والتنظيـ المحمي في محافظة أريحا واألغوار ارتفاع عدد الرخص الصادرة  -
عدد  تحيث بمغ ، ـ2012عاـ حتى ـ 2007ممحوظ مف عاـ و ألبنية جديدة بشكؿ تدريجي 

ـ 2009ارتفعت عدد الرخص الصادرة عاـ ثـ ،ـ2007رخصة لألبنية الجديدة عاـ  74 صالرخ
ـ حيث 2010عدد الرخص باالرتفاع حتى عاـ  واستمرت ، رخصة بناء 90في المحافظة إلى 

-ـ(2011عامي  في باالنخفاض ت عدد الرخصبدأبينما ، بناء رخصة 202 عددىا تبمغ
% مقارنة مع العاـ 124.4ـ ارتفع بنسبة 2010حظ أف عدد الرخص عاـ ويال (ـ2012
 .ـ2009

ـ( أكثر ما يكوف لألبنية 2007-2010يتضح أف عدد الرخص الصادرة خالؿ ىذه الفترة ) -
ومف ثـ إضافات قائمة وىو ما يشير إلى التطور  ، مرخصة يمييا إضافات جديدة لمبافٍ ، الجديدة

 افظة خالؿ ىذه الفترة .العمراني الذي شيدتو المح
 ـ(2007-2012تطكر عدد األبنية المرخصة لكحدات سكنية كاممة لمفترة ) (29شكؿ )

 
 .(77ـ:ص2007-2012، ج،ـ،ح،ؼمصدر البيانات : )

ومف حيث تطور المساحة فقد بمغ إجمالي المساحة المرخصة )المساحات الجديدة ( خالؿ ىذه  -
في حيف بمغ إجمالي  ، سنوياً  2ألؼ ـ 23.5حوالي  بمتوسط ، 2ألؼ ـ140.9الفترة بنحو 

بمتوسط حوالي ، 2ألؼ ـ79.4المساحات المرخصة )المساحة القائمة( خالؿ ىذه الفترة بنحو 
ضافة  ، وىذه داللة عمى زيادة المساحة المرخصة،(30شكؿ رقـ ) ، سنوياً  2ألؼ ـ13.2 وا 

المستمر عمى  ويعود ذلؾ لمطمب ، مساحات جديدة لمساحات األراضي السكنية في المحافظة
 .الوحدات السكنية
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 ـ(2007-2012تطكر مساحات البنية المرخصة لكحدات سكنية لمفترة ) (30شكؿ ) 

 
 .(77ـ:ص2007-2012، ج،ـ،ح،ؼمصدر البيانات : )

 مادة بناء المسكف : .3

ؾ أف مواد والش، مة التي أثرت في تركيب المسكف وصفاتوميتعد مواد البناء مف األمور ال
حجر الرممي فكاف يستخدـ ال ،فالمنزؿ القديـ تعددت مواد بنائو، البناء مرت بمراحؿ تطويريو

إال أف المنزؿ الحديث سواء كاف العربي أو الفيال أو العمارة السكنية فإف  ، المنحوت والطوب المبف
ية كالحجر الصخري ة باإلضافة إلى بعض المواد الثانو األسمنتي ىي مادة البناء الرئيس الطوب

ة في بناء الوحدات تنوع مواد البناء الداخمكما أف (. 172ـ:ص1994، )صالحةوحجر الخفاؼ 
فإف ، فحيث يكثر البناء بالحجر ، مف العوامؿ منيا توفر مادة البناء نفسيا بمجموعة السكنية مرتبط

نما  ، دة البناء نفسيابناء المسكف عمى توفر ما ؼوال يتوق ، ذلؾ يعني وجود الحجر في المنطقة وا 
يعة المناخ والتضاريس يضاؼ إلى ذلؾ طب ، الظروؼ االقتصادية واالجتماعية يؤثر في ذلؾ أيضاً 

وتتوفر في الضفة الغربية مناطؽ متعددة يتـ فييا استخراج ( 102ـ:ص2001،)جودة.في المنطقة
قة الخميؿ ومنطقة جماعيف جر منطحيث تشتير بيذه المحا، الحجارة التي تستخدـ في بناء المساكف

بالكثير مف السكاف الستخداـ الحجر في بناء مساكنيـ بنسبة  عمما دف، عجبة و قباطية وغيرىاو 
وتعتبر  (،105ـ:ص1998، )أبو صالحالضفة الغربية.% مف مساكف مدف 40بحيث شممت ،عالية

بيف استخدامًا مف عمى حيث يمثؿ)الحجر( مادة البناء األ، محافظة أريحا كبقية المدف الفمسطينية
يمكف تجاىؿ األنواع األخرى المستخدمة في ، والستخدمة في محافظة أريحا واألغوارمواد البناء الم

حجر  –حجر نظيؼ استخدمت مواد بناء متعددة مثؿ ) فقد ، مادة بناء المسكف في المحافظة
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نسب االستخداـ حجر قديـ( ولكف تفاوتت في  –لبف طيني  –اسمنت  –اسمنت مسمح  –اسمنت 
 ـ.1997( لعاـ 27كما يوضحيا الجدوؿ )، حسب نوع التجمع

 ـ.1997لعاـ ( النسبة الميكية لممساكف حسب مادة البناء كنكع التجمع27جدكؿ) 

 حجر نظيؼ المحافظة
حجر 
 اسمنت

اسمنت 
 أخرل حجر قديـ لبف طيني اسمنت مسمح

 0.9 0.4 11.3 66.3 0.5 7.1 13.5 حضر
 21.9 1.7 24.7 47.5 1.5 0.7 2.0 ريؼ

 4.0 - 34.5 59.6 0.3 0.3 1.3 مخيمات

 .14)ـ:ص1997، دايرة الحصاء المركزية الفمسطينيةمصدر البيانات :)

 يالحظ مف الجدوؿ السابؽ :

ويعزى  ،تمثمت في التجمع الحضري ، النسبة األكبر لمادة البناء المستخدمة بمختمؼ أنواعيا -
 ة والحضرية التي يعيشيا السكاف.ذلؾ إلى الظروؼ االقتصادي

بينما  ، %13.5أعمى نسبة استخداـ لمادة بناء حجر نظيؼ كانت في التجمع الحضري وبمغت  -
 ية التي يعيشيا سكاف المخيمات.كانت متدنية في المخيمات ويرجع ذلؾ لمظروؼ االقتصاد

لمطراز المعماري  % ويعود السبب66.3سمنت في المناطؽ الحضرية شكمت نسبة استخداـ األ -
وارتفعت النسبة في مخيمات المحافظة حيث بمغت  ، % في الريؼ47.5بينما شكؿ ، الحديث
59.6.% 

 ، بينما استحوذت مخيمات المحافظة عمى النصيب األكبر مف نسبة مادة بناء )لبف طيني( -
ة وعمى النقيض كانت النسبة منخفضة في المناطؽ الحضري، %34.5فبمغت نسبة المادة 
وقع التجمع الريفي مابيف التجمعيف السابقيف مف مادة البناء بنسبة و  ،%11.3فشكمت ما نسبتو 

وال يحتمؿ بناء أكثر مف طابؽ  ، . ويعتبر ىذا النوع مف مادة البناء رخيص التكاليؼ24.7%
، فالبد لصاحب المسكف أف يرمـ منزلو قبؿ قدوـ فصؿ الشتاء، باإلضافة الى تأثره باألمطار

ستخدـ ىذا النوع مف مادة البناء الطبقة الفقيرة والمتوسطة .وجدير بالذكر أف معظـ المساكف وي
المبنية بالطوب المبف قد ىدمت واستبدلت بعد أف توفر الطوب األسمنتي وتحسنت الظروؼ 

 ولـ يبؽ منيا إال القميؿ جدًا .، االقتصادية
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 ـ.1997لعاـ كنكع التجمع ( النسبة الميكية لممساكف حسب مادة البناء31شكؿ )

 
 14)ـ:ص1997، مصدر البيانات :الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني)          

 

 ـ2012( رخص األبنية السكنية الجديدة حسب مادة البناء لعاـ 28جدكؿ)

 النكع
عدد 
 الرخص

المساحة المرخصة 
 (2)ألؼ ـ

مجمكع عدد 
 الكحدات السكنية

متكسط عدد 
 الكحدات السكنية

تكسط عدد م
 الطكابؽ

 5.6 6.3 159 29.4 78 حجر
 4.9 4.2 58 10.2 39 طكب إسمنتي

 (41ـ:ص2013، 1959ج،ـ،ح،ؼ،مصدر البيانات :)

 : يأتينستنتج مف الجدوؿ ما 

المستخدـ أعمى مف نسبة  شكمت عدد الرخص لألبنية السكنية الجديدة مف نوع )حجر(لمادة البناء -
 ( رخصة بناء. 78ا )فبمغ عددى ، سمنتيالطوب األ

المساحة بينما كانت  ، 2ألؼ ـ 29.4ارتفاع المساحة المرخصة لمادة بناء الحجر فقدرت بػػػ  -
 . 2ألؼ ـ10.2سمنتي أقؿ مف مادة الحجر فبمغت المرخصة لمادة بناء طوب أ

تي يعد متوسط عدد الطوابؽ لمادة البناء مف نوع حجر مرتفع عف مادة البناء مف نوع طوب إسمن -
وكاف الفرؽ واضح مابيف متوسط عدد الوحدات السكنية مف نوع ) حجر( و)طوب إسمنتي( 

 وحدة سكنية .    2بفارؽ 
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وحدة 159عمى مقدار بمغ مادة البناء)حجر( استحوذ مجموع عدد الوحدات السكنية مف نوع -
 سمنتي .   بالمقارنة مع البناء مف نوع طوب أسكنية وىو يمثؿ نسبة عالية 

 مكية المسكف :م .4

ويكوف لألسرة أو  ، يقصد بممكية المسكف أف يكوف المسكف ممكًا لألسرة أو ألحد أفرادىا
أف امتالؾ الشخص لممسكف  وال شؾ في، الشخص حؽ التصرؼ في المسكف كالبيع والتأجير

 ،ويحاوؿ رب األسرة العيش في مسكف يممكو ، لموضع االجتماعي واالقتصادي لممالؾ انعكاٌس 
 (100ـ:ص2001، .)جودةنفسو  عمى ولما لو مف أثر،ؾ لمتخمص مف أعباء األجرة وذل

غزة تبعث عمى القمؽ لدى  عواألحواؿ السكنية السائدة في كؿ مف الضفة الغربية وقطا
وترتبط ارتباطًا  ،ألنيا تخمؽ مشكمة تمس حياة األغمبية الساحقة ، الكثير مف أبناء ىذا المجتمع

ومشكمة  ، وكذلؾ بمستوى الخدمات وجودة البيئة ،ودرجة االزدحاـ في البيت وثيقًا بدخؿ العائمة
وبمغت نسبة المساكف التي  .مف اإلىماؿ وعدـ التخطيط السميـ اإلسكاف ىي حصيمة سنوات عديدة
والمساكف التابعة لوكالة ، %12.9والمساكف المؤجرة ، %83.3يمتمكيا سكانيا في الضفة الغربية 

، (22ـ:ص1487،2007،ؼ، ح، ـ، ج.)جموع المساكف في الضفة الغربية % مف م3.8الغوث 
ويعود ارتفاع نسبة المساكف الممموكة إلى أف معظـ السكاف يفضموف بناء بيت خاص بيـ عمى 

يث يستأجرىا المياجروف مف أما البيوت المؤجرة فتنحصر غالبيتيا في المدف ح، استئجار المساكف
ـ قد تركت المخيمات 1948 مف الجئي ف نسبة ال بأس بياكما أ، ومف مناطؽ أخرى الريؼ

أما المساكف التابعة لوكالة ، حيث تتوافر فرص العمؿ فييا، وقامت باستئجار بيوت في المدف
وال تتواجد إال في المخيمات وأكبر نسبة لتواجدىا في محافظة ، الغوث الدولية فيي قميمة جداً 

 (68-69ـ:ص1999، )سمحة وآخروفيمات الالجئيف.حيث تتركز فييا العديد مف مخ ، نابمس
ومف الجدير بالذكر وجود اختالؼ في أنواع حيازة المسكف ناجـ عف الزيادة في أعداد المساكف 

 .(29ـ كما في الجدوؿ )1997-2007المأىولة مابيف التعداديف عاـ 
-ـ1997مسكف في العاميف حيازة ال بالمساكف المأىكلة في محافظة أريحا كاألغكار حسنسبة ( 29جدكؿ )

 ـ2007

 مقابؿ عمؿ دكف مقابؿ مستأجر ممؾ السنة
1997 67.1 15.0 11.6 5.2 
2007 73.6 14.6 5.4 3.1 

 (36ـ:ص2007، 1592ج،ـ،ح،ؼ،مصدر البيانات:)

 : األتي مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتبيف
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ـ 1997مقارنة بعاـ ـ 2007عاـ مف نوع حيازة "ممؾ" زيادة نسبة أعداد المساكف المأىولة  -
وعمى ، "دوف مقابؿض نسبة الحيازة "انخفا وترتب عمى ىذه الزيادة% 6.5بنسبة زيادة مقدارىا 

ات منيا اإلجراء عدة سبابألوىذا يرجع ، تعد نسبة المساكف المستأجرة منخفضةالعكس مف ذلؾ 
في االنتقاؿ ئحيف الذي يعمؿ عمى الحد مف حركة السياحة والسا التعسفية لالحتالؿ اإلسرائيمي

 .الصعبة التي تعيشيا المحافظة بسبب االحتالؿ باإلضافة لألوضاع االقتصادية ،فظةممحال
-ـ1997حيازة المسكف في العاميف  بالمساكف المأىكلة في محافظة أريحا كاألغكار حس(32شكؿ )

 ـ2007

 
 (36ـ:ص2007، 1592ج،ـ،ح،ؼ،مصدر البيانات:)

ـ بالمقارنة مع 2007زة المسكف دوف مقابؿ ومقابؿ عمؿ عاـ انخفاض واضح عمى نسبة حيا -
وخاصًة في  ،ويفسر ذلؾ بأف معظـ السكاف يفضموف بناء بيت خاص بيـ، ـ1997عاـ 

وتأثير ، معظـ تقسيماتيا اإلدارية النمط الريفي، حيث يغمب عمى محافظة أريحا واألغوار
 العادات والتقاليد عمى طبيعة حيازة المسكف.  

ف لو  دخؿ  ا الشؾ فيو أنو كمما زادت قيمة ومم، قيمة الدخؿ تأثير عمى ممكية الشخص لممسكفا 
كما أنو بات مف المعروؼ أف رب األسرة ، كمما كانت الفرصة لديو أكبر المتالؾ المسكف ، الفرد

طبيعة ( 30يوضح الجدوؿ )كي يتجنب تكاليؼ أعباء األجرة. و ، يعمؿ ما بوسعو المتالؾ المسكف
 .ـ2007لعاـ  نوع حيازة المسكفو ، ف المأىولة وعدد األفراد المالكيف لتمؾ المساكفالمساك
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 ـ2007( المساكف المأىكلة كاألفراد في محافظة أريحا كاألغكار حسب حيازة المسكف 30جدكؿ)

 حيػازة المسكػػف

نكع 
مستأجر غير  ممؾ الحيازة

 مفركش
مستأجر 
 مفركش

دكف 
 مقابؿ

مقابؿ 
 المجمكع يفغير مب أخرل عمؿ

 7262 217 25 227 394 149 908 5342 مساكف
 100 3.0 0.3 3.1 5.4 2.1 12.5 73.6 النسبة
 40286 982 135 1379 2053 898 4729 30110 أفراد

 (74ـ:ص2009، 1592ج،ـ،ح،ؼ،المصدر: )

ويالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف النسبة الغالبة مف المساكف المأىولة في محافظة أريحا 
وتشكؿ  ،مسكناً   5342حيث بمغ عددىا  ، غوار ىي مساكف  تعود ممكيتيا ألحد أفراد األسرةواأل

وعدد المساكف المأىولة التي حيازتيا  ، % مف إجمالي عدد المساكف المأىولة73.6ما نسبتو 
وعدد المساكف المأىولة والتي  ، %12.5مسكنًا أي ما نسبتو  908مستأجر غير مفروشة بمغت 

ويرجع انخفاض نسبتيا عف  ،%2.1مسكنًا بما نسبتو 149ستأجرة مفروشة بمغت حيازتيا م
والمساكف المأىولة التي حيازتيا دوف  ، مثيالتيا مف الحيازات الرتفاع أسعارىا بحكـ أنيا مفروشة

مسكنًا  227وأما المساكف المأىولة مقابؿ عمؿ بمغت  ، %5.4مسكنًا بنسبة 394مقابؿ بمغت 
  .%3.1ونسبتيا 

عمى وجود استثمار لممسكف  ( حيث يدؿ33) ذا ما يشار لو مف خالؿ شكؿ رقـوى
واالنتفاع بو في صور متعددة مف خالؿ تأجيره مقابؿ ماؿ أو عمؿ أو دوف مقابؿ والذي يعبر عف 

ومف باب المحافظة عمى مساكف المغتربيف  ، الترابط االجتماعي واألسري بيف سكاف المحافظة
 (  83ـ:ص2011، )جاسر.توطنيف عمييا أو العبث بياخشية مف سيطرة المس
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 ـ2007( التكزيع النسبي لممساكف المأىكلة في محافظة أريحا كاألغكار حسب حيازة المسكف33شكؿ)

 
 (74ـ:ص2009، 1592ج،ـ،ح،ؼ،المصدر: )

 درجة التزاحـ : .5

مػة فػي دراسػة ويعتبػر مػف المقػاييس المي، يقصد بدرجة التزاحـ ما يخص الحجرة مػف األفػراد
وترتبط درجة التػزاحـ باإلضػافة إلػى الجوانػب االجتماعيػة  ،المستوى االجتماعي واالقتصادي لمسكاف

نػدما تصػؿ إلػى ويػرى البػاحثوف أف درجػة التػزاحـ المثاليػة تكػوف ع، واالقتصادية بالجانػب الػديمغرافي
بينمػػػا يػػػذىب المعيػػػد  ،وبػػػذلؾ يكػػػوف المسػػػتوى الصػػػحي واالقتصػػػادي مرتفعػػػاً  ، فػػػرد واحػػػد فػػػي الغرفػػػة

الػػدولي لإلحصػػاء إلػػى أف درجػػة التػػزاحـ السػػكني يبػػدأ عنػػد وجػػود أكثػػر مػػف فػػردييف بػػالغيف فػػي حجػػرة 
ومػف فتػرة إلػى أخػرى  ولكف درجة التزاحـ اصطالح نسبي يختمؼ قياسو مف دولة إلى أخػرى ، واحدة

ويوجػد مقيػاس يضػـ ثالثػة ، نجمترا نجد المقيػاس ىػو عػدد األفػراد / سػريرففي إ، داخؿ الدولة الواحدة
أما في مصر فتعرؼ مصػمحة اإلحصػاء ، ومساحة المسكف ، وعدد غرؼ النوـ ، عدد األفراد ور:أم

أظيػرت النتػائج  وقػد، (26ـ:ص2005، بػارود.)التزاحـ بأنو جممة أفراد األسػرة /عػدد غػرؼ المسػكف
% 63.5و،رد/غرفػةف 2% ألقػؿ مػف 36.5 تـ بمغػ1997التزاحـ في محافظة أريحا عػاـ أف درجة 

فرد/غرفػػػػة فػػػػي المحافظػػػػة حسػػػػب تعػػػػداد  1.7بينمػػػػا بمغػػػػت درجػػػػة التػػػػزاحـ  .فرد/غرفػػػػة 2ألكثػػػػر مػػػػف 
% مػف األسػر فػي المحافظػة تسػكف وحػدات سػكنية 18.1وتشير البيانات إلػى أف حػوالي  ، ـ2007

 بنسػػػبة أعمػػػى نسػػػبة فػػػي ريػػػؼ المحافظػػػةحيػػػث شػػػكمت ، أفػػػراد أو أكثػػػر لمغرفػػػة 3ذات درجػػػة تػػػزاحـ 
% فػػػي الحضػػػر. وتشػػػير بيانػػػات 12.7وتػػػنخفض إلػػػى  ، % فػػػي المخيمػػػات14.6% مقابػػػؿ 36.3
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 1.9ـ أف متوسػػػػػػط كثافػػػػػػة المسػػػػػػكف بمغػػػػػػت 2010الجيػػػػػػاز المركػػػػػػزي لإلحصػػػػػػاء الفمسػػػػػػطيني عػػػػػػاـ 
 .(74ـ:ص2010، 1703، ؼ، ح، ـ، )جفرد/غرفة

 ـ2010ـ التكزيع النسبي لألسر في محافظة أريحا كاألغكار حسب درجة التزاح ( 31جدكؿ )

درجة التزاحـ 
 فرد/غرفة

 3+ 2.00-2.99 1.00-1.99 1أقؿ مف 

7.9 43.8 29.5 18.8 

 76)ـ:ص2010، 1703ج،ـ،ح،ؼ، المصدر:)

حيث بمغت  ، لغرفةاوجود انخفاض في نسبة إقامة فرد واحد في  ويستنتج مف الجدوؿ 
الكبرى مف نسبة سكاف بينما كانت األغمبية  ، % مف سكاف محافظة أريحا واألغوار7.9نسبتو 

فرد  2-3ولكف مف ، %43.8يقيموف مف شخص إلى شخصيف في الغرفة الواحدة بنسبة  المحافظة
فرد/غرفة وشكمت ما نسبتو  3وتنخفض النسبة عند إقامة أكثر مف ، %29.5/غرفة بنسبة 

 % مف سكاف محافظة أريحا واألغوار .18.8

 عدد الغرؼ في المسكف : .6

محاطة بجدراف وسقؼ يسيؿ عزؿ ، فأكثر 2ـ 4حة تساوي أو تزيد عف الغرفة ىي أي مسا
إذا كانت مساحتيا مساوية ، (المقززة غرفةتالمستخدميف ليا عف اآلخريف وتعتبر الشرفات )الفرندا

 ، ومستخدمة لغرض مف األغراض المعيشية وتعتبر الصالة غرفة، أو تزيد عمى أربعة أمتار مربعة
وكما ال تعتبر مف  ، تمؾ كؿ مف المطبخ والحماـ والمرحاض والممرات وال يعتبر مف ضمف الغرؼ

، ـ، ج) .لمعمؿ فقط وكذلؾ الغرؼ المستخدمة  ،ضمف الغرؼ تمؾ المخصصة لمحيوانات والدواجف
النتائج النيائية لإلحصاء الفمسطيني إلى أف متوسط عدد  وتشير ( .101ـ:ص2007، ؼ، ح

كما ىو موضح في ،ـ2010غرفة عاـ 3.2واألغوار ىو الغرؼ في المسكف في محافظة أريحا 
 ( .32الجدوؿ رقـ )

 ـ2010(التكزيع النسبي لألسر في محافظة أريحا كاألغكار حسب عدد الغرؼ في المسكف 32) جدكؿ

 متكسط عدد الغرؼ في المسكف 5+ 4 3 2 1 عدد الغرؼ

 3.2 11.0 26.4 39.7 16.9 6 النسبة الميكية

 .69)ـ:ص2010، 1703ج،ـ،ح،ؼ،المصدر :)

داد الغرؼ ىي ثالث غرؼ في ألع لجدوؿ السابؽ أف أعمى نسبة شكمتأظيرت نتائج ا
يمييا المساكف التي تحتوي عمى  ، % مف إجمالي مساكف المحافظة39.7وكانت النسبة المسكف، 
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وأشار التعداد أف أقؿ نسبة شكمتيا المساكف التي تحتوي  ،%26.4غرؼ في المسكف بنسبة  4
ولكف كانت النسبة أعمى لممساكف التي تمتمؾ أكثر مف  ،%6غرفة واحدة بنسبة مقدارىا  عمى

%. وعند دراسة توزيع متوسط عدد غرؼ المسكف في محافظة أريحا 11غرؼ في المسكف بنسبة 5
 ـ تبيف اآلتي : 2007واألغوار حسب نوع التجمع في عاـ 

 ـ(2007ا كاألغكار حسب نكع التجمع )(متكسط عدد غرؼ المسكف في محافظة أريح 33جدكؿ ) 

 المخيمات الريؼ الحضر المحافظة المؤشر

 3.3 2.7 3.4 3.2 متوسط عدد الغرؼ/المسكف

 24.3 45.5 19.3 25.9 ( غرفة1-2النسبة المئوية لمفئة )

 (35ـ:ص2007، 1592ج،ـ،ح،ؼ،المصدر :)

وذلؾ بواقع ، ممسكفقد تتقارب نسبة كؿ مف الحضر والمخيمات في متوسط عدد الغرؼ ل
% مف مساكف المحافظة تحتوي 25.9وتشير بيانات التعداد إلى أف ، ( عمى التوالي3.4-3.3)

في  ترتفعو ، % في المناطؽ الحضرية19.3بحيث تتوزع ىذه النسبة بواقع ، غرفة(1-2)عمى
( 2.7) حيث يبمغ متوسط عدد الغرؼ/المسكف في التجمعات الريفية %45.5المناطؽ الريفية إلى 

بينما و ، وذلؾ بسبب استخداـ الغرؼ ألغراض أخرى مثؿ تربية المواشي وأدوات الزراعة واآلالت
ويفسر ذلؾ صغر مساحة المساكف في مخيمات % في المخيمات،  24.3إلى نسبةالتصؿ 

، حيث يشير إلى أف المخيمات أكثر معاناة ليس فقط مف حيث متوسط مساحة المسكف ، المحافظة
ويختمؼ األمر في ، مف حيث قمة االرتدادات ومساحة الفضاء التي تحيط بالمسكف ولكف أيضاً 

وعادة  ،وقد يرجع ذلؾ إلى كبر مساحة قطعة األرض المخصصة لمبناء، صورة مساكف الحضر
  (42ـ:ص2011، )جاسر.في المناطؽ الحضرية االلتزاـ بقواعد التنظيـ والبناء

 ارتفاع المباني :.7

، ونقصاف مساحات األراضي، لعصر وارتفاع تكاليؼ البناء واألسعارمع تزايد متطمبات ا
مف مصادرة األراضي وجدار الفصؿ ، فوالعراقيؿ التي تفرضيا سمطات االحتالؿ عمى الفمسطينيي

إال أنو مف ، باإلضافة إلى النمو السكاني جعؿ السكاف مضطريف إلى البناء الرأسي، العنصري
والغالبية العظمة مف ، في محافظة أريحا واألغوار وابؽ عف طابقيفالنادر أف يزيد متوسط عدد الط

ولكف يمكف أف يزداد متوسط عدد  ،بيف الطابؽ األرضي والطابؽ الثاني مباني المحافظة تتراوح ما
مع تزايد السكاف  وأيضاً  ،في المحافظة طوابؽ 4-5حيث يصؿ إلى  الطوابؽ عند الحاجة لذلؾ

 (48ـ:ص1521،2007،ؼ، ح، ـ، ج). السكنية في المستقبؿ مف الوحدات واحتياج المزيد
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 : مشكمة اإلسكاف في المحافظة :رابعان 
مف دوؿ  ةوىي متطمبات لـ تتمكف أي دول ، يعتبر اإلسكاف مف متطمبات الحياة العصرية

تفاقمًا بسبب الطمب المتزايد عميو  تكالوىي مف أكثر المش ، لمشكمتيا العالـ الوصوؿ لحؿ قاطع
ادي لمشعوب ليس واإلسكاف مشكمو متحركة تتحرؾ مع التطور االجتماعي واالقتص، لسكافمف ا

 .المجتمع مف الوحدات السكانية ولكف لمواجية متطمباتو المعيشية المتغيرةفقط لسد احتياجات 
(Soliman,1988;p67)،الذي يشمؿ المباني السكنية ، والتوازف بيف االستخداـ السكني

مع العمـ أف المبنى السكني يجب أف ، رى مف حيث مدى توفرىا وكفاءتياواالستخدامات األخ
 ، وفي األراضي الفمسطينية خصوصية أخرى ، ط مماثؿ ومواٍز لمخدمات المختمفةيصاحبو تخطي

ورفض االحتالؿ ،ـ1948حيث تكمف في مشكمة بقاء الالجئيف في أماكف وجودىـ المؤقتة منذ عاـ 
، )صالحة.عمى فمسفتيـ االستيطانية الخطيرةالتي ىجروا منيا بناًء عودتيـ إلى ديارىـ األصمية 

 ( 339ـ:ص2003

 نية :مالمح المشكمة السك .1

نية يًا بأف ىناؾ مالمح لممشكمة السكمف خالؿ الدراسات التي تناولت ىذا الجانب يتضح جم
عيًا وصحيًا مف واجتما التي بدأت ظاىرة مف خالؿ زيادة الضغط عمى الموارد المتاحة اقتصادياً 

والذي يعمؿ عمى إعاقة حركة التنمية واستنزاؼ الموارد المتاحة  ،خالؿ النمو السكاني المتزايد
ومف المالحظ توفر العديد مف المؤشرات ، وزيادة معدالت البطالة وارتفاع مؤشر الفقر في المجتمع

ومف المفيد في ىذا ، سكافالتي تؤكد أف السكاف في محافظة أريحا واألغوار يعانوف مف مشكمة اإل
 منيا : ،إيجازبالسياؽ استعراض أىـ ىذه المؤشرات 

فبعد أف كانت مساحتو ، ـ1948مساحة االستخداـ السكني بشكؿ ممحوظ منذ اليجرة عاـ  تطور -
أصبحت عاـ ، % مف المساحة اإلجمالية لممحافظة0.1بنسبة  اً دونم 686.3ـ نحو 1945عاـ 

، )النجوـ% مف المساحة اإلجمالية لممحافظة 1.5سبة بن اً دونم7245ـ نحو 1994
ذا استمرت ىذه الزيادة ستؤدي إلى استيالؾ األراضي الزراعية في ، (119ـ:ص2006 وا 

 المحافظة وما يترتب عميو مف مخاطر بيئية واقتصادية. 

 في بداية سنوات وشيدت أيضًا محافظة أريحا واألغوار تطورًا ممحوظًا في مساحة البناء  -
ـ 2000سنة  اً دونم 2695ـ إلى 1989سنة  اً دونم1378والتي ازدادت مف  االنتفاضة األولى،

ولقد كاف التغير السنوي في زيادة منطقة البناء يعادؿ ، %95.7بنسبة زيادة كمية مقدارىا 
بينما انخفضت ىذه القيمة إلى ، ـ(1995-ـ1989/سنة فقط لمفترة ما بيف )اً دونم137
بحؽ  اإلسرائيميةالتعسفية  اإلجراءاتـ بسبب 2000ـ إلى 1995ؿ الفترة /سنة خالاً دونم99
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النفوذ مف خالؿ منع تصاريح البناء في المناطؽ الواقعة ضمف  فالفمسطينييالمواطنيف 
أقره الذي جؿ تنفيذ جدار الفصؿ العنصري ف أومصادرة األراضي م، "ج"، اإلسرائيمي"ب"

 .(18ـ:ص2008، ت)فريجاـ2002عاـ  اإلسرائيمياالحتالؿ 

تبيف أف  ، مف دراسة مكونات النمو السكاني وطبيعة تركيب اليـر السكاني في ىذه المحافظةو  -
 وىذا يتطمب استمرار توفر المزيد ، %41.2المجتمع المقيـ فييا مجتمع شاب وفتي ويشكموف 

حيث بمغت  ،ولكف ىذا يصطدـ بالظروؼ االقتصادية المتردية، مف المساكف والمرافؽ والخدمات
بينما بمغت نسبة شدة ، ـ2009% عاـ 29.1الفقر  ونسبة ،%8.7البطالة في المحافظة  نسبة
فالعامؿ االقتصادي يعد الركيزة األولى  ، ـ2010% عاـ 16.4والفقر المدقع ، %2.4الفقر

، فمستوى الدخؿ ىو الذي يحدد قدرة المواطف عمى امتالؾ المسكف ونمطو، المتالؾ المسكف
 .(46:ص2011، 1792،ؼ،ح،ـ،)جوموقعو وكفاءة الخدمات والمرافؽ داخؿ المسكف،وومساحت

، ـ2000نسمة سنة 35352 إلىـ 1989نسمة سنة 22187بمغ نمو عدد السكاف الكمي مف  -
 .خالؿ ىذه األعواـ 2فرد/كـ66ف الكثافة السكانية في محافظة أريحا واألغوار بمغت وبذلؾ فإ

وانخفض إلى  ، 2ـ356ـ 2001اإلجمالية لمحافظة أريحا عاـ ة بمغ نصيب الفرد مف المساح -
فيما ، 2فرد/كـ71ـ بمغت الكثافة السكانية فييا حوالي 2004وفي عاـ ، ـ2002عاـ  2ـ341

زداد التراجع ـ ا2005وأما في عاـ ، 2ـ316.9تراجعت حصة الفرد مف المساحة اإلجمالية إلى 
ف ىذه األرقاـ وا   ، /فرد2ـ305.1مساحة المحافظة في نصيب الفرد مف المساحة اإلجمالية مف 

الزراعية التي تشكؿ السمة الغذائية الرئيسة لسكاف  األراضيتعبر بوضوح خطورة التعدي عمى 
 .  (18ـ:ص2008، )فريجاتأريحا واألغوارمحافظة 

 أظيرت الدراسة التي أعدىا فريجات أف التوسع العمراني حدث معظمو في المنطقة "أ" ليشكؿ -
 أفأي ،جدًا  اً بينما كاف التوسع في منطقة "ب"و"ج" محدود ، % مف مساحة المحافظة3.7

 مجمؿ الزيادة العمرانية وقعت في مدينة أريحا التي تقع ضمف المنطقة "أ".

تعاني مف مشكمة  ، بالرغـ مف أف المخططيف ال يعتبروف أف كؿ األسر التي تستأجر مسكناً  -
المستأجرة ترغب  ألف معظـ األسر، لدى جميع األسر يكوف مقبوالً  ف ىذا الرأي قد الفإ، سكف

الجياز ئية وتشير إحصا (66ـ:ص2011، )جاسر.بيافي امتالؾ مسكٍف خاٍص مستقٍؿ 
 .مف األسر في المحافظة مستأجرة مساكف غير مفروشة %12.5المركزي بأف نحو

فرد/غرفة عاـ 2.3 ت درجة التزاحـفقد بمغ ،التزاحـ السكاني فم واألغوارمحافظة أريحا  تعاني -
نحو  أف تئيااإلحصاتشير  إذ، فرد/غرفة1.7 ـ إلى2007ومف ثـ انخفض عاـ  ،ـ1997

مف نسبة سكاف المحافظة يقيموف مف % 43.8ونحو، % مف الغرؼ تحتوي عمى فرد واحد7.9
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، % ألكثر مف شخصيف في الغرفة48.3وبنسبة  في الغرفة الواحدة (شخصيف إلىشخص )
باإلضافة إلى أنو يتعارض ، % مف الغرؼ تحتوي عمى أكثر مف فرد92.1نى ذلؾ أف نحو ومع

المتعارؼ عميو عالميًا حسب إحصائيات المنظمة  العدد وجود أكثر مف شخصيف في الغرفة مع
 .ـ( 1984، ف األسرة)الطاىرالعالمية لشؤو 

ـ 1997غرفة/مسكف لسنة 2.6بالرغـ مف االتجاه نحو زيادة متوسط عدد الغرؼ بالمسكف مف  -
، % مف الوحدات السكنية تحتوي عمى غرفة واحدة6إال أف ، ـ2007غرفة/مسكف عاـ 3.2إلى 
% تحتوى عمى أكثر 11و ، %تحتوي عمى ثالث غرؼ39.7و، % تحتوي عمى غرفتيف16.9و

 مف خمس غرؼ.

وخاصة القديـ  ، ـبحاجة إلى إعادة ىيكمية وتنظي في المحافظة إف العديد مف المساكف المتوفرة -
التي شكمت في المحافظة  أو حتى المكونة مف غرفة واحدة، والخيمة ، ومف نوع البراكية، منيا

 . %6.3ما نسبتو 

وىذا ما يؤكد أف   ،%53فيما تشكؿ الدار)المساكف الشعبية( ، %36.8تشكؿ العمارة السكنية  -
وىذا ما يؤدي إلى ، مف نوع المسكف ظاىرة االمتداد األفقي ىي السائدة في المحافظة عف غيرىا

 فقداف مساحة كبيرة مف األراضي .

واألسر  ، %78نسبة األسر النووية في المحافظة  تفقد بمغ، تبايف نوعية األسر في المحافظة -
  %.18.7نسبتو الممتدة شكمت ما

باإلضافة إلى ، % مف مساكف ىذه المحافظة24.3لالجئيف نحو اتشكؿ مساكف مخيمات  -
ومساكف األحياء الشعبية التي  ، %13.2التي بمغت والخالية ، مساكف المغمقة والميجورةال

 تعاني مف أزمة سكنية حقيقية.

، ىدـ عدة آالؼ مف المساكف الفمسطينية مف قبؿ سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي كإجراء عقابي -
 وىذا يزيد عدد المساكف التالفة.

 . أسباب المشكمة السكنية :2

كبقية  ، لمؤشرات السابقة عمى وجود مشكمة سكنية في محافظة أريحا واألغوارتؤكد ا
 :ؿ التي أدت إلى مشكمة اإلسكاف باألتيويمكف إجماؿ العوام ، المحافظات الفمسطينية

 ـ.1967، ـ1948التيجير اإلجباري ألعداد كبيرة مف سكاف فمسطيف خالؿ حرب عاـ  -

وىذا أدى  ، سر وانفصاليا عف بعضيا لتكويف عائالت جديدةالتطور االجتماعي وازدياد عدد األ -
 ة في امتالؾ مسكف مستقؿ.يمع الرغبة الحقيق ، إلى زيادة الطمب عمى المسكف



 خظبئض انًطكٍ )يٕرفٕنٕخٛخ انطكٍ(

 )138 ) 
 

 

 الفصؿ الثالث

 النقص في الوحدات السكنية مقابؿ النمو المتزايد في عدد السكاف .  -

لحضرية والذي يفسر السيما إلى المناطؽ ا ، االنتقاؿ الداخمي فيما بيف التجمعات السكانية -
 بعوامؿ الجذب والطرد السكاني .

في المشاكؿ االجتماعية  ىي السبب الرئيس، الظروؼ السياسية التي يعيشيا الشعب الفمسطيني -
 ، عف ىذه المشكمة ؿ األوؿفاالحتالؿ اإلسرائيمي ىو المسؤو  ، والتي يعتبر اإلسكاف جزءًا منيا

 والقيود ، وبناء الجدار العازؿ ،لتيجير القسريوا ،ومصادرة األراضي ، حيث االستيطاف
 .  العسكرية التي تعيؽ حركة البناء

حيث تنتشر ظاىرة ، وغياب آلية لتنفيذ قانوف تخطيط المناطؽ السكنية، واإلدارة، سوء التخطيط -
باإلضافة إلى غياب ، والتعديات عمى أمالؾ الدولة، البناء العشوائي الشرعي وغير الشرعي

، والسيما لذوى الدخؿ المحدود واألزواج الشابة، سكاف تحدد أولويات حاجات السكافخطة لإل
لتحقيؽ زيادة في إنتاج ، ويرجع ذلؾ إلى أف اإلسكاف يحتاج إلى نسبة توظيؼ عالية لرأس الماؿ

نو يعتبر قطاعًا غير رة استرداد رأس الماؿ المستثمر فإونتيجة طوؿ فت، الوحدات السكنية
 (343ـ:ص2003 ،)صالحةمربح.

، مما يقمؿ فرص نجاح مشاريع اإلسكاف الحكومية، والمسكف الخاص ،حب التممؾ لألرض -
 وىذا يؤدي إلى استنزاؼ مساحة كبيرة مف األرض لعدد قميؿ مف السكاف.، والتعاونية ، والخاصة

ة التي وذكر األسباب المتعدد ، وبعد أف تـ استعراض المؤشرات التي تؤكد عمى وجود أزمة إسكاف
ي وبالتال ، ف ىذا سيساعد في التغمب عمى أسباب المشكمةفإ، أدت إلى وجود ىذه المشكمة

ولحؿ ىذه المشكمة البد مف األخذ باالعتبار مجموعة مف االفتراضات  ، التوصؿ إلى حموؿ
 :اآلتي عمى النحو

ـ السيادة وقيا، الستقالؿ السياسياال يمكف حؿ مشكمة اإلسكاف بكؿ أبعادىا بعيدًا عف  -
 الفمسطينية الكاممة عمى األراضي الفمسطينية .

 يؽ خناؽ المشكمة .يوتض ، تنفيذ برامج ومخططات وطنية لمواجية مشكمة اإلسكاف -

بحيث تكوف عممية التأىيؿ وتقديـ الخدمات  ، يتطمب قرارًا سياسياً  فف تأىيؿ مخيمات الالجئيوا   -
يرًا يأو تغ،وال يعني إلغاء لممخيمات ، لعودةبشكؿ مناسب ال يضر بقضية الالجئيف وحؽ ا

فقضية  ، ومنيـ مف يسكف خارجيا ، فمف الالجئيف مف يسكف داخؿ المخيمات، لصورتيا
 (306ـ:ص2003، )صالحة .الالجئيف غير مرتبطة بالمخيمات فقط
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سية حؿ مشكمة اإلسكاف بالتنمية العمرانية الشاممة عمى أساس توفير االحتياجات األساويكمف  -
عمى أف تتوفر ىذه االحتياجات بشكؿ متواٍز وقائـ  ، ومرافؽ ، وخدمات ، لمسكاف مف مسكف
وعمى أف تراعي العوامؿ  ، وتخطيط سميـ تتفؽ والمعايير الدولية ، عمى أسس عممية

لعدـ  اً وغربي اً وعربي اً دولي اً وىذا يتطمب دعم ، والسياسة والجغرافية، واالجتماعية ، االقتصادية
مع  ، بسبب الظمـ التاريخي مف جراء االحتالؿ ، ر اإلمكانيات لدى الشعب الفمسطينيتوف

   (67ـ:ص2011، )جاسر.لتي تعاني أكثر مف مشكمة اإلسكافإعطاء األولوية لممناطؽ ا

لذلؾ مف الصعب التنبؤ بمدى العجز ،سيستمر الطمب عمى اإلسكاف بشكؿ يفوؽ الموارد المتوفرة  -
 في اإلسكاف.
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 خص الفصؿ الثالثمم
 عمى التواليمسكنًا 7262 ، مبنى7359 السكنية قد بمغ والوحدات تبيف أف أعداد المباني ،

، مسكناً 204ـ( بمغ 2007-1997وأف متوسط الزيادة السنوية مف المساكف خالؿ الفترة )
 مما يشير إلى أف ىذه الزيادة مناسبة لمزيادة السنوية في عدد سكاف المحافظة .

 لنجد تفوقًا في استخداميا لمسكف بنسبة  ، ستخداـ الحالي لممباني السكنية المكتممةيتعدد اال
ثـ مغمؽ  ، %9.8يميو في المرتبة الثانية المباني المخصصة لمعمؿ ما نسبتو ، 73.9%
 وبقية النسبة لالستخدامات األخرى. ، %2.8ثـ لمسكف والعمؿ  ، %9.2بنسبة 

 وىو قريب إلى شدة التركز وقد بمغت  ، ظة غير متساوٍ تبيف أف توزيع المساكف في المحاف
 حضر .الوأف غالبية المساكف المأىولة تقع في ، %65نسبة التركز 

  ( طوابؽ4)لى ( وصؿ إ2ـ2000متوسط عدد الطوابؽ خاصة لفئة المساحة )أكثر مف ، 
جو مما يوحي بأف التو ، ( وحدة لفئة المساحة نفسيا16)ومتوسط عدد الوحدات السكنية 

وىي أقؿ تكمفة مف  ، العاـ لدى السكاف نحو امتالؾ وحدة سكنية )شقة( في المبنى السكني
 الحصوؿ عمى بيت مستقؿ .

  ومتوسط عدد غرؼ  ، ( فرد/غرفة في مساكف المحافظة1.7)بمغت نسبة التزاحـ
يميو نوع ، %53واستحوذ نوع المسكف )دار( عمى نسبة  ، (غرفة /مسكف3.2السكف)

 خرى .األ لألنواع اقيبالو ، %36.8ة( عمى نسبة المسكف )شق

 مساكف تعود ممكيتيا ألحد أفراد األسرة ، بيف أف النسبة الغالبة مف المساكف المأىولةت ، 
وتشكؿ المساكف التي حيازتيا مستأجرة مفروشة وغير مفروشة ما  ، %73.6وتشكؿ نسبة 

  وباقي النسبة لمحيازات األخرى .، %14.7نسبتو 

 أف  ، ف خالؿ رخص األبنية السكنية الجديدة الصادرة لمحافظة أريحا واألغواروتبيف م
مع مالحظة ندرة زيادة متوسط  ، رغـ وجود مواد أخرى ، "الحجر" مادة البناء المستخدمة

وقد يزداد حسب حاجة السكاف مف الوحدات السكنية في ، عدد الطوابؽ عف طابقيف
 المستقبؿ.
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 اخلدمبث املتىفرة يف املسكه

 

 أكل :الخدمات األساسية المتكفرة في المسكف. 
 

 ثانيان :الخدمات األخرل المتكفرة في المسكف.
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 مقدمة:
واعتمادًا ، وفقًا لجودة المرافؽ الخدماتيو لمحياة ، تختمؼ المناطؽ العمرانية في المدف والقرى

وتعتبر دراسة الخدمات المتوفرة في المسكف عمى درجة ، عمى مدى كفاية وكفاءة الخدمات المتوفرة
، )جودةو.المالئـ بمدى توفر الخدمات فيإذ يرتبط التمتع بالمسكف ،كبيرة مف األىمية

إذ ، وتعد شبكة المرافؽ الخدماتيو مف الضرورة الفاعمة في قياـ المسكف بوظائفو( 124ـ:ص2001
وفي حيف توفر ىذه الخدمات في  ، تؤثر العوامؿ الوظيفية واالقتصادية عمى تصميـ ىذه الشبكات

، وف)باىماـ وآخر المسكف فإنو يعكس األوضاع االقتصادية واالجتماعية والصحية لمسكاف.
  (28ـ:ص1998

الراحة ر يلمسكف مف تجييزات تساعد عمى توفكؿ مايمـز ا، ويقصد بالخدمات المنزلية
وخدمات الصرؼ  ، واالستخدامات األخرى ، وىي تتمثؿ في الماء النظيؼ لمشرب ، لساكنيو

وأي نقص فييا سيتسبب في العديد مف المشاكؿ التي تؤثر عمى ، الصحي والكيرباء والتدفئة
وتعرؼ ىذه الخدمات لدى الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ، ضاع الصحية لساكنيواألو 

 ، والتعرؼ عمى النقص الحاصؿ فييا ، عمرة المتوفرة في الوحدة السكنيةبالخدمات والسمع الم
التفريؽ بيف  ويمكف (125ـ:ص2001،)جودةومعالجة ىذا النقص مف قبؿ الجيات المختصة .

، مة لمسكاف مثؿ الخدمات التعميميةميتتعمؽ بتقديـ خدمات أساسية و مفيوـ الخدمات التي 
وبيف مفيوـ المرافؽ التي ىي جزء مادي مف ، والكيرباء ، وخدمات الصرؼ الصحي، والصحية

والمرحاض ... ، والحماـ، تصميمات السكف وذات عالقة أساسية بالخدمات المقدمة مثؿ المطبخ
لدمج بيف مفيوـ المرافؽ أو يمكف ا، سرة وتحقيؽ رفاىية الحياةى األوغيرىا التي تعود بالنفع عم

 (89ـ:ص2011،)جاسرليطمؽ عمييا المرافؽ الخدماتية. ، والخدمات

 :مات األساسية المتكفرة في المسكفأكلن :الخد
فالمسكف ضرورة أساسية  ، ريًا مف عناصر الكرامة اإلنسانيةالسكف المالئـ عنصرًا جوى د  يع

لمتمتع بالخصوصية  ، أي أنو يمبي حاجات نفسية عميقة، لمعيشة الصحية السويةمف ضرورات ا
، وحاجات مادية لمتمتع باألمف واالحتماء مف عوادي الطقس، عمى الشخص وحده وبمكاف مقصورٍ 

 ، كما يمبي أيضا الحاجة االجتماعية التي تؤدي إلى وجود أماكف تجمع أساسية تنشأ فييا العالقات
تجري فيو أنشطة  ، تمعات باعتباره مركزًا اقتصادياً سكف بدور ميـ في كثير مف المجكما يقوـ الم

في قطاع اإلسكاف ظاىرة  فويواجو المسؤولو  (250ـ:ص2002، )فيمكس موركاتجارية أساسية. 
، )دره( التي يجب أف تتوفر في المباني الحديثة amenitiesتعدد المرافؽ والمنافع العامة)

وصؼ المسكف بأنو مالئـ فالبد مف أف تتوفر لو بعض المرافؽ  ى يمكفوحت ، (45ـ:ص1978
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. ويجب أف تتاح لممنتفعيف بيذا الحؽ وبشكؿ لمصحة واألمف والراحة والتغذية األساسية الالزمة
وعمى المياه النظيفة والطاقة ألغراض الطيي  ،مستمر إمكانية الحصوؿ عمى الموارد الطبيعية

 ، والغسيؿ وتخزيف األغذية ، لؾ المرافؽ المتعمقة بتعزيز الصحة العامةوكذ ، والتدفئة واإلضاءة
، )المركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنسافوتصريؼ المياه وخدمات الطوارئ . ، والتخمص مف النفايات

إمكانية توفر مرافؽ في المناطؽ الحضرية في  لذا البد وأف يؤخذ بعيف االعتبار( 22ـ:ص2005
لعمؿ عمى توفير االحتياجات والخدمات الضرورية مف أجؿ ا ،ي والمستقبميضوء عدد السكاف الحال

 لتمؾ التجمعات الحضرية .

الجياز المركزي لإلحصاء  ف نتائج تعدادفإ، وعند دراسة محافظات الضفة الغربية
ـ تشير إلى أف نسبة المساكف المتصمة بالشبكات العامة الثالث معًا )المياه 2007 الفمسطيني
وأف  ، % مف إجمالي المساكف في الضفة الغربية33.7ء والصرؼ الصحي( قد بمغت والكيربا

فيما تنخفض نسبة  ، %46.3نسبة المساكف المتصمة بشبكتيف فقط ىما المياه والكيرباء ترتفع إلى 
% 0.4والكيرباء والصرؼ الصحي إلى  ، المساكف المتصمة بشبكتي المياه والصرؼ الصحي

 ، ويوجد ىنالؾ اختالفات واضحة عمى مستوى محافظات الضفة الغربية% عمى التوالي . 1.3و
ففي حيف أف نسب اتصاؿ المساكف صاؿ بالشبكات العامة الثالث معًا، خاصة فيما يتعمؽ باالت
% عمى 46.7% و49.1في محافظتي قمقيمية وبيت لحـ ىي األعمى  ، بالشبكات الثالث معاً 

كبير جدًا في محافظتي طوباس وأريحا واألغوار بمقدار التوالي . بينما تنخفض النسبة بشكؿ 
 . (31ـ:ص2007 ،1521،ؼ،ح،ـ،)ج% عمى التوالي3.8% و3.2

 مياه الشرب :.1
عاشتو فالحياة والموت مرتبطاف ، تعتبر مياه الشرب أولى المتطمبات الحياتية لحياة الفرد وا 

مة التي يجب أف تولى اىتمامًا مياللذا يعتبر مرفؽ المياه مف المرافؽ  ، بوجود المياه مف عدمو
مياه األمطار والمياه  وتعتبر،(100ـ:ص2005، )صالحةخاصًا مف قبؿ الييئات التخطيطية.
مما ، في تزايد مستمر،ومتوسط االستيالؾ السنوي لممياه  ، الجوفية المصدر الرئيس لمياه الشرب

ى لممياه ولعؿ االرتفاع في والبحث عف مصادر أخر ، يتطمب توفير وتأميف المياه بشكؿ دائـ
قامة ، الزيادة السكانية، مف أىميا عدةاستيالؾ المياه الفعمي والمتوقع يرجع إلى أسباب وا 

قامة العديد مف المشروعات الصناعية، المشروعات العمرانية وعمى باإلضافة إلى عممية الري،  ، وا 
، )صالحة.لتراً  67.5ة الغربية سبيؿ المثاؿ تبمغ كمية االستيالؾ اليومي مف المياه في الضف

بمغت نسبة المساكف المأىولة ، وعمى مستوى المحافظات في الضفة الغربية ،(354ـ:ص1994
واختمفت  ، % مف إجمالي المساكف المأىولة84التي تزود بالمياه عف طريؽ الشبكة العامة لممياه 

المناطؽ الريفية وصعوبة بعد بسبب لذا اعتمدت عمى مصادر أخرى ، ىذه النسب بيف المحافظات
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 ، (60-62ـ:ص1521،2007،ؼ، ح، ـ، ج.)توصيؿ المياه عف طريؽ الشبكة العامة لممياه 
أحد  وىي أصالً  ،المحدد لمزراعة في محافظة أريحا واألغوار وتعتبر المياه ىي العامؿ الرئيس

باالستيالء عمى حيث قامت إسرائيؿ منذ تأسيسيا  ، ة لمصراع العربي اإلسرائيميالجذور الرئيس
تتوزع  ، ـ2010ات عاـ إحصائي وحسب، (2بدوف تاريخ :ص ، ) اسحؽمعظـ المياه في المنطقة 

تجمعًا مف 11بواقع  واألغوار حسب مصدر المياه الرئيس،التجمعات السكانية في محافظة أريحا 
بدوف شبكة  وتجمعيف اثنيف ، وتجمعًا واحدًا مف ىيئة محمية أخرى ، (مصدر إسرائيمي )ميكوروت

مف  سجمت محافظة أريحا واألغوار نسبة أفضؿ وقد .(53ـ:ص1703،2007،ؼ، ح، ـ، ج)مياه 
% مف المساكف 90.7بمغت  التي، األخرى في توفر الشبكة العامة لممياه الفمسطينية حافظاتمال

  .(34رقـ )يوضحو الجدوؿ كما و  ، المأىولة التي تتزود بمياه الشرب عف طريؽ الشبكة العامة
 ـ2007عاـ  لمحافظة أريحا كاألغكار المساكف المأىكلة حسب المصدر الرييس لممياه في المسكف (34جدكؿ)

 المؤشر
 التصاؿ بشبكة المياه

شبكة 
 عامة

آبار جمع 
 المجمكع غير مبيف أخرل صياريج ينابيع مياه أمطار

 7262 117 33 339 169 19 6585 العدد
 100 1.6 0.5 4.7 2.3 0.3 90.7 النسبة

 .57)ـ:ص2007 ،1703ج،ـ،ح،ؼ،المصدر :)

 : أتي( يتضح ماي34)ومف خالؿ الجدوؿ السابؽ 

مف المالحظ ارتفاع ىذه النسبة في التجمعات السكانية كافة تقريبًا داخؿ المحافظة رغـ اختالؼ  -
مياه بشكؿ متساٍو في توصيؿ ال ومعنى ىذا أف البمديات في ىذه المحافظة تعمؿ ، نوع التجمع

وحتى المخيمات الفمسطينية في ىذه المحافظة ترتفع فييا ىذه  ، جميع مناطؽ المحافظة إلى
، ح،ـ،ج) %96.6وفي مخيـ عقبة جبر  ،%98.4إذ بمغت في مخيـ عيف السمطاف ، النسبة
وسبب ارتفاع ىذه النسبة في المخيمات يعود إلى وجود المخيمات داخؿ (. 57ـ:ص2007،ؼ

 ، مما يجعميا تستفيد مف خدمات البمدية الخاصة في تزويد المساكف بالمياه ، حدود بمديات المدف
 وما تقدمو وكالة الغوث مف خدمات.

فبمغت نسبة آبار جمع مياه ، أما المصادر األخرى لمياه الشرب في المحافظة فنسبتيا قميمة جداً  -
نكات( فتشكؿ ما نسبتو وأما الصياريج )الت ، % مف المساكف المأىولة0.3األمطار ما نسبتو 

وأما ، % مف المساكف المأىولة عمى مستوى المحافظة2.3بينما الينابيع بمغت نسبتيا  ، 4.7%
% عمى التوالي في محافظة 1.6، %0.5شكمت نسبتو فقد المصادر األخرى وغير المبيف 

 أريحا واألغوار .
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مرج الغزاؿ حيث بمغت النسبة  تجمع، أكثر التجمعات السكانية استفادة مف الشبكة العامة مفو  -
عمى العكس مف ، و و يعني أف ىذا التجمع يعتمد اعتمادًا كميًا عمى الشبكة العامة ، %100فيو 

ذلؾ ىناؾ أقؿ التجمعات استفادة مف الشبكة العامة لممياه وتتمثؿ في تجمع النويعمة وشكمت ما 
بينما  ، % عف طريؽ الينابيع64.5ولكف تستفيد ما نسبتو  ، % مف الشبكة العامة20.2نسبتو 

وىذا ما ، مف) دير القمط و دير حجمة والنبي موسى( تنعدـ االستفادة مف الشبكة العامة في كؿٍ 
سواء عف طريؽ الصياريج حيث  ،يفسر اعتمادىا عمى مصادر أخرى لمحصوؿ عمى المياه

% في نفس 3.2أو عف طريؽ مياه الينابيع بنسبة  ،% في النبي موسى95.2بمغت النسبة 
 التجمع .

 اإلضاءة في المسكف : .2
وىي مف ، كما تعد عصب الحياة الحديثة ، تعتبر الكيرباء مرفقًا عامًا وحيويًا لكؿ السكاف

وتكاد أىميتيا تعادؿ  ، لذا تعد مف أىـ عوامؿ الراحة بالمنزؿ ، أىـ وسائؿ االستخدامات المنزلية
مًا مييعتبر مؤشرًا  ، اءة عف طريؽ الشبكة العامةوما مف شؾ في أف توفر اإلض ، أىمية المياه

لمتقدـ  اً . ويعد معدؿ استيالؾ الفرد مقياس(128ـ:ص2001، )جودةيدؿ عمى التقدـ في المجتمع 
، )صالحةسنة(.5-12ويتضاعؼ االستيالؾ في الدوؿ النامية عادة خالؿ فترة )، الحضاري

ات و قطاع اإلسكاف جزء مف تمؾ وتبرز أىمية الكيرباء في كافة القطاع،(102ـ:ص2005
فيو مف األنشطة التي تستيمؾ  الكميات المتزايدة منيا حيث يستحوذ عمى حوالي ، القطاعات

% منيا في 25ونسبة  ، % مف مجمؿ االستيالؾ العاـ في الواليات المتحدة األمريكية20
الخميج مف  % في دوؿ75غير أف ىذه النسبة ترتفع لتبمغ  ،(92ـ:ص2011، )جاسربريطانيا

، ) درهإجمالي الطاقة المستيمكة ألغراض التبريد في المساكف صيفًا عمى وجو الخصوص
ف حوالي و .(25ـ:ص1978 % مف 15و ، % مف المساكف في الضفة الغربية تنار بالكيرباء84ا 

ىي في الغالب ؽ التي تستخدـ الكاز في اإلنارة المناط وتمؾ ، (المساكف تنار بالنفط )الكاز
 .( 62ـ:ص1487،2007،ؼ، ح، ـ، ج)طؽ الريفية النائيةالمنا
 مصدر الكيرباء في محافظة أريحا كاألغكار: -

يحصموف تجمعًا  13فيناؾ ، وأما بالنسبة لممصدر الرئيسي لكيرباء محافظة أريحا واألغوار  
ت عاـ اوذلؾ خالؿ إحصائي ، وتجمعًا واحدًا بدوف شبكة كيرباء ، الكيرباء مف الييئة المحمية عمى

لسنوات مختارة  رمصدر الكيرباء في محافظة أريحا واألغوا (35بينما يوضح الجدوؿ) .ـ2010
 : يأتيكما 
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لمكيرباء لسنكات  ريحا كاألغكار حسب المصدر الرييس( تكزيع التجمعات السكانية في محافظة أ35جدكؿ )
 مختارة

 ـ2008 ـ2005 ـ2003 المؤشر
 5 5 8 شركة كيرباء القدس

 4 5 5 الكيرباء القطرية اإلسراييميةشركة 
 0 1 1 مجمس السمطة المحمية

 4 0 0 أخرل
 1 1 1 ل يكجد كيرباء

 14 12 15 المجمكع

 .(75ـ:ص2009، 1639ج،ـ،ح،ؼ،)

 تي :مايأالسابؽ ويالحظ مف الجدوؿ 

ة المغذي لكيرباء محافظة أريحا واألغوار ىي شركة كيرباء القدس بنسب إف المصدر الرئيس -
نخفض النسب لباقي ومف ثـ ت ، %33يمييا شركة الكيرباء القطرية اإلسرائيمية بنسبة  ، 53%

 .المصادر األخرى
مقارنة بالدوؿ المجاورة  ، ويعتبر سعر الطاقة الكيربائية في المحافظات الفمسطينية مرتفعاً  -

في حيف يدفع ، يمو واطسنتًا أمريكيًا لكؿ ك 12-18إذ يدفع الفمسطيني مف  ، وبمعدؿ الفرد فييا
   (266ـ:ص2003، )صالحة. سنتًا أمريكياً 9.2نظيره اإلسرائيمي 

بمغت نسبة  ، محافظات الضفة الغربيةفي  اتصاؿ المساكف بشبكة الكيرباء مستوى عمىو  -
ىذه النسبة في محافظة  بمغتو ، %96.9المساكف المأىولة التي تتصؿ بالشبكة العامة لمكيرباء 

في االتصاؿ بشبكة الكيرباء أفضؿ المحافظات الفمسطينية بينما تعد مف ، %91ر أريحا واألغوا
، ح، ـ، ج) %98.1وبمغت النسبة في محافظة بيت لحـ ، %99.1محافظة نابمس بنسبة 

 (.57-59:صـ2007 ،1487،ؼ
 ـ1997-2007 في محافظة أريحا ( نسبة المساكف المأىكلة حسب اتصاؿ المسكف بالكيرباء36)جدكؿ

 ـ 2007سنة 1997سنة  ؤشرالم
 91.0 82.8 شبكة عامة
 3.9 6.6 مكلد خاص
 3.6 10.3 ل يكجد
 1.5 0.3 غير مبيف

 .(63ـ:ص1521،2007،ج،ـ،ح،ؼمصدر البيانات : )             
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 : يأتينستنتج مف الجدكؿ السابؽ ما 

يؤكد عمى تحسف مستوى  مما ، ارتفاع نسبة المساكف المأىولة المتصمة بالشبكة العامة لمكيرباء -
ـ إلى 1997وتقدر نسبة الزيادة مف عاـ  ، خدمات شبكة الكيرباء في محافظة أريحا واألغوار

وبقية المساكف المأىولة في ىذه المحافظة  ، % خالؿ ىذه السنوات8.2ـ نحو 2007عاـ 
 والتي لـ تستفد مف خدمات الشبكة العامة لمكيرباء تعتمد عمى مصادر أخرى.

وىي ، %97بمغت نسبة المتوسط في المخيمات  ، مستوى نوع التجمع في المحافظة عمىو  -
مف  % حيث بمغت نسبة كؿٍ 86.8أفضؿ مف التجمعات الحضرية التي بمغ متوسط نسبتيا 

بينما اختمفت النسبة عف ذلؾ في  ،% عمى التوالي77.8% و95.8تجمع أريحا و العوجا 
حيث شكؿ التجمع الريفي )فصايؿ( ما نسبتو  ، نخفاضالمناطؽ الريفية مابيف االرتفاع واال

وعمى النقيض مف ذلؾ  ، % مف المساكف المأىولة المتصمة بالشبكة العامة لمكيرباء99.5
وبالتالي تحتاج إلى المزيد مف  ، ودير القمط والنبي موسى ةانخفضت في الجفتمؾ ودير حجم

شبكة الكيرباء في تجمع ما يزيد توفر  فأل (58ـ:ص2007، ؼ، ح، ـ، ج)خدمات .ف اليتحس
مما يكسب التجمع صفة االزدحاـ السكني ،الوحدات السكنية فيوالمباني و طمب السكاف عمى 

 .والعمراني

يالحظ مف الجدوؿ السابؽ انخفاض نسبة المساكف المأىولة في المحافظة التي تعتمد عمى  -
ثـ ، ـ1997في عاـ  % 6.6حيث بمغت ىذه النسبة ، المولد الخاص كمصدر لمكيرباء

% . كما أف ىناؾ مساكف مأىولة في المحافظة 3.9ـ لتصؿ إلى 2007انخفضت في عاـ 
مسكنًا مف  262وبمغ عددىا  ، ـ2007% عاـ 3.6غير متصمة بالكيرباء شكمت ما نسبتو 
وباالعتقاد أنيا مناطؽ نائية وبعيدة عف توفر ىذه  ، إجمالي المساكف المأىولة في المحافظة

في األراضي سياسة االحتالؿ اإلسرائيمي تنتيجيا  التيالمضايقات  مات باإلضافة إلىالخد
 الفمسطينية .

 التدفية في المسكف : .3

ة عند دراسة الخدمات المتوفرة في حَّ مِ تعتبر دراسة مصادر التدفئة مف الضروريات المُ 
وتختمؼ ىذه  ، لمسكفوتعد التدفئة مف الخدمات الضرورية التي يجب توفيرىا في ا ، المسكف

فحيث يتوفر الحطب تكوف نسبة  ، المصادر مف بيئة ألخرى حسب توفر المواد الخاـ الالزمة ليا
فتكاليؼ استخداـ الكيرباء في  ، أو حسب المستوى االقتصادي لألسرة ، استخدامو في التدفئة عالية

تدفئة المركزية أكثر مف كمفة وكمفة استخداـ ال ، التدفئة أكثر كمفة مف استخداـ الكاز أو الحطب
  (131ـ:ص1998، )أبو صالح.استخداـ الغاز وىكذا



 انخذيبد انًتٕفرح فٙ انًطكٍ

 )148 ) 
 

 

 الفصؿ الرابع

 لمطاقة المستخدمة في التدفية : ساكف المأىكلة حسب المصدر الرييسالمأ.

تشير النتائج إلى أف غالبية األسر في المساكف المأىولة في محافظة أريحا واألغوار 
% ويفسر 15.8يمي ذلؾ الحطب بنسبة  ، لمتدفئة % كمصدر رئيس26.5تستخدـ الكيرباء بنسبة 

% مف 13.3وىناؾ ما نسبتو  ، ف السمة الغالبة عمى المراكز العمرانية ىي تجمعات ريفيةذلؾ بأ
وبعد ذلؾ تنخفض نسب المصادر المتاحة في عممية التدفئة  ، ىذه األسر تستخدـ الغاز في التدفئة

 صادر أخرى . مابيف الكاز وغير مبيف والفحـ والسوالر وم
في محافظة لمطاقة المستخدمة في التدفية  (عدد المساكف حسب المصدر الرييس34شكؿ )

 ـ.2007أريحا

 
 .38)ـ :ص2007، 1592ج،ـ،ح،ؼ،المصدر : )

 

 مساكف المأىولة في المحافظة % مف ال37أف ما نسبتو نحو ومف الشكؿ السابؽ يتبيف     
 في حيف لـ يتبيف مف ىذه اإلحصائية  ، دمة في التدفئةلمطاقة المستخ يوجد بيا مصدر رئيس ال

 مف الفحـ والسوالر ومصادر أخرى أقؿ  وكاف مصدر كؿٍ  ، ما يتعمؽ بالتدفئة المركزية
وتظير النتائج حسب نوع التجمع كما ىو مبيف في ، مصادر الطاقة المستخدمة في التدفئة 

  .(37)الجدوؿ
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 في محافظة ستخدمة لمتدفية في المساكف حسب نكع التجمعلمطاقة الم المصدر الرييس (37جدكؿ)
 ـ2007 أريحا كاألغكار 

 المخيمات الريؼ الحضر مصدر الطاقة مسمسؿ
 23.4 23.2 29.2 الكيرباء 1
 5.3 34.0 13.8 الحطب 2
 7.2 1.2 20.5 الغاز 3
 64.1 41.6 36.5 مصادر أخرى 4
 %100 %100 %100 المجموع 5

 (112ـ:ص2007، 1592ج،ـ،ح،ؼ،مصدر البيانات :)

 ومف الجدوؿ السابؽ يمكف مالحظة اآلتي :

بينما  ، المستخدمة لمتدفئة في كؿ مف الريؼ والمخيمات ةتتقارب نسب مصادر الطاقة الكيربائي -
  .ةالثالثالعمرانية  واضح ما بيف التجمعاتمصادر الطاقة جميعيا بشكؿ كبير و تختمؼ نسب 

 ، %29.2حيث بمغت  ، كمصدر لمطاقة المستخدمة لمتدفئة في الحضر وترتفع نسبة الكيرباء -
رغـ  ، لمتدفئة في حضر محافظة أريحا واألغوار ار أف الكيرباء ىي المصدر الرئيسعمى اعتب

وعدـ الدفع المباشر لثمنيا حاليًا  ، ويعود ذلؾ لسيولة استخداميا ، ارتفاع أسعارىا نسبياً 
الذي يسمح باستعماؿ ، لى ارتفاع متوسط دخؿ رب األسرةباإلضافة إ (95ـ:ص2011،)جاسر

 % 20.5حيث بمغت نسبتو  ،استخداـ الغاز يميوثـ ، بديمة كالغاز والكيرباء و الكازالمصادر ال
حيث بمغت  ، وىناؾ انخفاض في نسبة استخداـ الحطب كمصدر لمتدفئة في المناطؽ الحضرية

 ، طب في المدف كما ىو الحاؿ في القرىإلى عدـ توفر الحذلؾ % و يرجع 13.8النسبة 
يضاؼ إلى ذلؾ كوف المساكف في المدف أجزاء مف العمارات أو أنيا مغمقة عمى عكس القرى 

)أحمد وبالتالي تسيؿ عممية الحرؽ والتخمص مف الدخاف  ، التي تكوف مساكنيا مكشوفة
 .18)ـ:ص1995، والشامي

، لمتدفئة األسر تستخدـ الحطب كمصدر رئيس ف% م34أما في الريؼ فقد أظيرت النتائج أف  -
أو  ،وىي نسبة أكبر مف المدف حيث يحصموف عمى الحطب مف حقوليـ أثناء تقميميـ لألشجار

ـ 1995، )أحمد والشاميعف طريؽ قطع بعض األشجار الحرجية الموجودة في منطقة سكناىـ 
% مف ىذه األسر 1.2وأف  ، %23.2بعد ذلؾ يأتي استخداـ الكيرباء بنسبة  ، (17:ص

 .تستخدـ الغاز في التدفئة

في حيف أف  ، %23.4لمتدفئة ىي الكيرباء وتمثمت بنسبة  الرئيس أما في المخيمات فالمصدر  -
بينما بمغت نسبة استخداـ  ، % مف األسر في المخيمات تستخدـ الغاز لمتدفئة7.2ما نسبتو 
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ويعود  ، صادر الطاقة األخرىمب% كمصدر لمتدفئة وىي نسبة منخفضة مقارنة 5.3الحطب 
وعدـ امتالؾ  ، التي يصعب استخداـ الحطب كمصدر لمتدفئة فيياذلؾ لصغر مساحة المسكف 

 كما ىو الحاؿ في كثير مف القرى .  ، سكاف المخيمات لمحقوؿ التي تعد مصدرًا لمحطب
 طاقة المستخدمة لم ريحا كاألغكار حسب المصدر الرييسنسبة األسر في محافظة أ (35شكؿ رقـ )ث

 ـ.2007في التدفية كنكع التجمع 

 
 (112ـ:ص2007، 1592ج،ـ،ح،ؼ،مصدر البيانات :)    

 

 لمطاقة المستخدمة في الطبخ : ساكف المأىكلة حسب المصدر الرييسالم.ب

بأف غالبية األسر في المساكف المأىولة في  ، تظير نتائج الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني -
لمطاقة المستخدمة في  % كمصدر رئيس90.7ريحا واألغوار تستخدـ الغاز بنسبة محافظة أ

ي الحضر % مف األسر ف90.9كما تبيف النتائج أف  ، %4.9يمي ذلؾ الحطب بنسبة  ، الطبخ
ثـ يأتي بعد ذلؾ استخداـ الحطب حيث بمغت نسبتو  ، لمطبخ تستخدـ الغاز كمصدر رئيس

ف األسر تستخدـ الغاز كمصدر % م89.3النتائج أف أما في الريؼ فقد أظيرت  ، 3.7%
بينما بمغت نسبة األسر  ، %8.3بعد ذلؾ يأتي استخداـ الحطب بنسبة تبمغ  ، لمطبخ رئيس

% 4.8أما الحطب فحوالي ، %91.5التي تستخدـ الغاز في المخيمات كمصدر رئيسي لمطبخ 
 ،1592،ؼ،ح،ـ،ج).ت المحافظة يستخدمونو كمصدر رئيس لمطبخمف األسر في مخيما

 (.38ـ:ص2007

في نسب استخداـ الغاز كمصدر لمطاقة في الطبخ بيف  مف المالحظ عدـ وجود اختالٍؼ كبيرٍ  -
 وانخفاض أسعاره نسبيًا. ،ويعود ذلؾ لسيولة الحصوؿ عميو ، الحضر والريؼ والمخيمات
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 نظاـ الصرؼ الصحي :. 4

ما بربطيا مع الشبكة العامة إ، المنازؿالمياه العادمة مف داخؿ  يقصد بيا قنوات تصريؼ
وتوفر ىذه الشبكة يحافظ عمى  ، لمتصريؼ أو بربطيا مع حفر امتصاصية خاصة بكؿ مسكف

 ، ويساعد عمى عدـ إصابة جسـ اإلنساف باإلمراض الناتجة عنيا ، البيئة مف حيث النظافة والنقاء
. ويعتبر الصرؼ (130ـ:ص2001، .)جودة والتفوئيد والديداف وغيرىا ، والبميارسيا، مثؿ الكوليرا

الصحي أحد الخدمات الحيوية التي تتعامؿ مع أىـ المخرجات السمبية في التجمعات العمرانية 
كمياه الشرب بالخدمات األخرى  ر أحد الخدمات التي ترتفع تكمفتو إذا ما قورفكما يعتب ، المختمفة

ة ضرورة ممحَّ  يئة مما يجعؿ التخمص منوعمى الب تفاعالت تؤثر سمباً  كما ينتج عنو، مثالً 
( 50وقد تسبب نظاـ الصرؼ الصحي في قطاع غزة بإصابة ) ، (149ـ:ص2001، )مصيمحي

      (21ـ:ص1997، )المركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنسافـ .1990بمرض التفوئيد عاـ  اً شخص

يمي لـ يكترث ف االحتالؿ اإلسرائكاليؼ إقامة خدمات الصرؼ الصحي فإونظرًا الرتفاع ت
ـ كشفت أف نسبة األسر المخدومة  1997إلى إقامة مثؿ ىذه الشبكات بدليؿ أف نتائج التعداد عاـ

، )صالحةبشبكة صرؼ صحي عامة تصؿ إلى ثمث األسر في األراضي الفمسطينية.
نسبة المساكف الموصولة بشبكات الصرؼ الصحي كثيرًا في القرى  ضوتنخف، (103ـ:ص2005

وتعتبر المخيمات أحسف حااًل  ، % مف مجموع مساكنيا3.1حيث ال تتعدى نسبتيا  ، الفمسطينية
فنسبة المساكف الموصولة فييا بشبكة صرؼ صحي تقارب النسبة في  ، مف القرى مف ىذه الناحية

والسبب أف المخيمات التي تقع داخؿ بمديات بعض  ، %47.3حيث تبمغ  ، المدف الفمسطينية
، )أبو صالحالخدمات المتوفرة في المدف بما فييا الصرؼ الصحي المدف قد استفادت مف 

% مف المساكف في الضفة الغربية يتـ صرؼ 27.8.وبشكؿ عاـ فإف نحو (136ـ:ص1998
، ج) % بواسطة الحفر االمتصاصية 69.4ونحو  ،مياىيا العادمة بواسطة شبكة الصرؼ الصحي

 ىولة حسب االتصاؿ بالصرؼ الصحيلممساكف المأوبالنسبة  (.71ـ:ص1592،2007،ؼ، ح، ـ
كما ىو  ، ـ2007ـ وحتى عاـ 1997فقد اختمفت نسبتيا منذ عاـ  ، في محافظة أريحا واألغوار

 األتي: مبيف في الجدوؿ

 

 

 

 



 انخذيبد انًتٕفرح فٙ انًطكٍ

 )152 ) 
 

 

 الفصؿ الرابع

 (النسبة الميكية لممساكف المأىكلة في محافظة أريحا كاألغكار حسب اتصاؿ المسكف 38جدكؿ )
 ـ(2007-ـ 1997بالصرؼ الصحي )

 ـ2007 ـ1997 خدمة الصرؼ الصحي مسمسؿ
 2.8 2.0 شبكة عامة 1
 89.9 84.8 حفر امتصاصية 2
 5.5 12.7 ال يوجد 3
 1.8 0.5 غير مبيف 4

 (60ـ:ص1592،2007ج،ـ،ح،ؼ،مصدر البيانات : )

 مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يمكف مالحظة اآلتي :و 

مما يعطي مؤشرًا ، ـ2007عاـ % 2.8% إلى 2.0ارتفاع طفيؼ عمى نسبة الشبكة العامة مف  -
حيث بمغت ، االىتماـ بمشروعات الصرؼ الصحي داخؿ محافظة أريحا واألغواربداية عمى 

عممًا بأف ىذه الزيادة ضئيمة خالؿ ىذه الفترة  (36)% شكؿ0.8نسبة الزيادة خالؿ ىذه الفترة 
 .وال تفي بالمطموب لمحافظة أريحا واألغوار الزمنية

ـ 1997ـ عف نسبة الحفر االمتصاصية عاـ 2007فر االمتصاصية عاـ ارتفاع نسبة الح -
ويرجع ذلؾ إلى زيادة أعداد السكاف الناجـ عنيا زيادة في أعداد  ، %5.1بمقدار زيادة 

باإلضافة إلى أف محافظة أريحا واألغوار تتسـ بالطابع الريفي وضعؼ الخدمات  ، المساكف
ظات الفمسطينية التي تتوفر فييا البنية التحتية بشكؿ عمى عكس المدف الكبرى في المحاف ، بيا
 وتوفر شبكة عامة لخدمة الصرؼ الصحي . ، جيد

وفي محافظة  ، مف المؤكد أف مظاىر السطح والتركيب الجيولوجي في الضفة الغربية بشكؿ عاـ -
لكونيا منطقة انيدامية  ، الصحيأريحا واألغوار بشكؿ خاص تؤثر في مشروعات الصرؼ 

ذات التربة  ، وتعتبر ىذه المشروعات ذات كمفة عالية مقارنة مع األراضي السيمية، وريوغو 
التي تسيؿ فييا عممية مد شبكة الصرؼ الصحي وتقؿ تكمفتيا . لذا بقيت  ، الرممية أو الطينية

في كافة محافظات الضفة  العادمة ىي السائدةظاىرة الحفر االمتصاصية كوسيمة لصرؼ المياه 
 ة .                      الغربي
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ـ 1997) ( المساكف المأىكلة في محافظة أريحا كاألغكار حسب اتصاؿ المسكف بالصرؼ الصحي 36شكؿ )
 ـ(2007-

 
 (60ـ:ص2007، 1592ج،ـ،ح،ؼ،مصدر البيانات : )

 :اآلتي  ومف خالؿ الشكؿ السابؽ نالحظ
ر متصمة بالصرؼ الصحي عف طريؽ أف غالبية المساكف المأىولة في محافظة أريحا واألغوا -

وىي الوسيمة األولى المستخدمة في عممية الصرؼ الصحي لممساكف  ، الحفر االمتصاصية
 المأىولة داخؿ المحافظة .

بمغت نسبة المساكف المأىولة التي ال يوجد فييا أي وسيمة اتصاؿ بالصرؼ الصحي حوالي  -
لصرؼ الصحي عف طريؽ الشبكة العامة يأتي بينما االتصاؿ با ، % وىي بالمرتبة الثانية5.5

% مف المساكف المأىولة . وىذا يتطمب البحث عف 2.8في المرتبة الثالثة حيث بمغت نسبتيا 
يجاد حموؿ مناسبة ليا . ، وسائؿ وطرؽ لحؿ ىذه المشكالت  وا 

ـ 2007( التكزيع النسبي لممساكف المأىكلة حسب التصاؿ بالصرؼ الصحي 37شكؿ )

. 
 (37ـ :ص1592،2007ج،ـ،ح،ؼ،البيانات:مصدر )
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بمغت نسبة الشبكة العامة لمصرؼ  فمقد، عمى مستوى نوع التجمع في محافظة أريحا واألغوارأما  -
وانعدمت الشبكة  ، % فقط مف التجمعات الحضرية2.8الصحي حصريًا في مدينة أريحا بنسبة 
تجمعات العمرانية عمى الحفر لذا اعتمدت باقي ال ، العامة في باقي التجمعات بالمحافظة

وذلؾ لوقوع التجمعات السكانية في مناطؽ ، اصية وخدمات الصرؼ الصحي األخرىاالمتص
ومالية حالت  ، وتنظيمية ، تتعمؽ بأمور إدارية باإلضافة إلى أنيا ، متباعدة عف بعضيا البعض

د عمى مصادر لذا فإنيا تعتم ، دوف أف تصؿ تمؾ المساكف بالشبكة العامة لمصرؼ الصحي
 . ـ(2013، )بمدية أريحا أخرى

 ثانيان : الخدمات األخرل المتكفرة في المسكف :
باإلضافة إلى نمط  ، تعتمد توفر ىذه الخدمات في المسكف عمى المستوى المادي لألسرة

ويعتمد التفاوت في المرافؽ والسمع بيف المساكف المختمفة  ، السكف ومنطقة السكف وتوفر الكيرباء
راحة درجة ال عمى وتدلؿ مرافؽ السكف ، حيث الكـ والنوع عمى موارد األسرة االقتصاديةمف 

وتدفئة بينما تدلؿ  ، ومرحاض ، ومنيا وجود حماـ ومطبخ ، مة التي يقدميا المسكف لساكنيووالمالء
، )مارياف وآخروفاالقتصادي لألسرة.  –مفروشات المسكف ومعداتو عمى الموقع االجتماعي 

 :ىما،األخرى في المسكف إلى قسميف ويمكف تقسيـ الخدمات( . 87صـ:1994

 المرافؽ األساسية في المسكف : .1

تعد مف ضروريات والتي  ، تعتبر المرافؽ مف أىـ األساسيات التي يجب توفرىا في المسكف    
 ومف أىـ ىذه الخدمات المطبخ ، وىي مقياس لممستوى االقتصادي والحضاري لألسرة ، الحياة

 والحماـ والمرحاض وغيرىا....

وأصبحت  ، مرافؽ األساسية التي يجب توافرىا في المسكفيعتبر المطبخ مف ال المطبخ : –أ 
ومف  ، االقتصادي لألسرةلموضع طريقة تصميـ المطبخ وأنواع التجييزات فيو مف الدالئؿ األساسية 

 ، مسكناً  7262مطبخ بمغت نحو يتضح أف عدد المساكف المأىولة التي يتوفر بيا ( 39)الجدوؿ 
مسكنًا أي ما نسبتو 6192ومف بيف ىذه المساكف ما يكوف بيا المطبخ متصاًل بالمياه بمغ عددىا 

بينما بقيت المساكف المأىولة  ، % مف مجموع المساكف المأىولة في محافظة أريحا واألغوار85.3
وىي في  ، %8.8شكمت نسبتيامسكنًا و  639وبمغ عددىا بحاجة إلى اتصاؿ المطبخ بالمياه 

وكانت أكثر المساكف  ، الغالب تكوف مساكف مف نمط الخيمة أو الغرفة المستقمة أو البراكية
عمى اعتبار أنيا مباٍف  ، المأىولة التي يكوف المطبخ فييا متصاًل بالمياه مف نمط الشقة السكنية

 حديثة تتوفر فييا الخدمات الحديثة.
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 ـ.2007أىكلة في محافظة أريحا كاألغكار حسب نكع التجمع كتكفر المطبخ بالمسكف ( المساكف الم39جدكؿ )

العدد  نكع التجمع
 الكمي

 تكفر مطبخ
مطبخ متصؿ 

 بالمياه
مطبخ غير متصؿ 

 غير مبيف ل يكجد بالمياه

 3.5 138 2.7 107 3.3 133 90.5 3610 3988 الحضر
 1.1 15 6.3 93 27.4 404 65.3 961 1473 الريؼ

 2.9 43 1.9 35 5.6 102 90.0 1621 1801 المخيمات
 2.6 196 3.2 235 8.8 639 85.3 6192 7262 المجموع

 (64ـ:ص2007 ،1592ج،ـ،ح،ؼ،مصدر البيانات :)

 : يأتيومف حيث نوع التجمع نالحظ ما
ا متصاًل والتي يكوف المطبخ فيي ،ترتفع نسبة المساكف المأىولة في أنواع التجمعات السكانية كافة -

 بالمياه.
مف إجمالي المساكف مسكنًا 3610مسكنًا منيا 3988بمغ عدد المساكف المأىولة في الحضر  -

 %.90.5ويشكؿ ما نسبتو  ، المأىولة التي يكوف المطبخ فييا متصاًل بالمياه في الحضر
يكوف  %65.3مسكنًا ما نسبتو 961منيا  ، مسكناً 1473بمغ عدد المساكف المأىولة في الريؼ  -

وبذلؾ تنخفض النسبة عف بقية أنواع التجمعات السكانية في  ، المطبخ فييا متصاًل بالمياه
 المحافظة ويعود ذلؾ لريفية التجمع .

ما نسبتو ويشكؿ مسكنًا  1621منيا ، مسكناً 1801بمغ عدد المساكف المأىولة في المخيمات  -
ويعود ذلؾ لموقع المخيمات في ، % مف إجمالي المساكف المأىولة في مخيمات المحافظة90

وكذلؾ مف الخدمات المقدمة مف قبؿ  ، نطاؽ االستفادة مف خدمات بمديات المناطؽ الحضرية
 وكالة الغوث .

وقد تبيف  ، ىو الحماـ في المسكفوالتي يجب توافرىا  ومف المرافؽ األساسية أيضاً الحماـ :  –ب 
ـ متصؿ بالمياه قد بمغ ار والتي يتوفر فييا حماأف المساكف المأىولة في محافظة أريحا واألغو 

 ، % مف مجموع المساكف المأىولة في المحافظة85.2بما يمثؿ نحو ، مسكناً  6187 عددىا
 495في حيف أف عدد المساكف المأىولة التي ال يتوفر فييا حماـ متصؿ بالمياه قد بمغ عددىا 

المحافظة . ومف الجدير بالذكر  ولة في% مف مجموع المساكف المأى6.8أي ما نسبتو  ، مسكناً 
في حيف  ، يتوفر في جميعيا حماـ متصؿ بالمياه (نظاـ فيال)ف حسب نوع المسكف مثؿ بأ

وىذا دليؿ عمى العالقة الطردية  ، ينعدـ اتصاؿ الحماـ بالمياه في نظاـ الغرفة المستقمة والخيمة
  .سكفتوفر المرافؽ األساسية في المبيف المستوى االقتصادي و 
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 ـ.2007حسب نكع التجمع كتكفر حماـ بالمسكف  في محافظة أريحا كاألغكار ( المساكف المأىكلة40جدكؿ )

العدد  نكع التجمع
 الكمي

 تكفر حماـ
 غير مبيف ل يكجد حماـ غير متصؿ بالمياه حماـ متصؿ بالمياه

 3.3 131 5.2 206 1.8 74 89.7 3577 3988 الحضر
 0.9 14 11.1 163 23.2 341 64.8 955 1473 الريؼ

 2.2 40 1.4 26 4.4 80 91.9 1655 1801 المخيمات
 2.5 185 5.4 395 6.8 495 85.2 6187 7262 المجموع

 (68-69ـ:ص2007، 1592ج،ـ،ح،ؼ،مصدر البيانات : )

 : يأتييتبيف مف الجدوؿ السابؽ ما

أي ما  ، مسكناً  3577قد بمغت إف عدد المساكف التي يتصؿ فييا الحماـ بالمياه في الحضر  -
 .(38كما في الشكؿ)% 89.7نسبتو 

 ،%64.8مسكنًا وشكؿ ما نسبتو  955بمغ عدد المساكف المتصؿ فييا الحماـ بالمياه في الريؼ  -
 وىي نسبة منخفضة وتحتاج إلى المزيد مف الخدمات والمرافؽ .

ما  أي،مسكناً  1655في المخيمات عدد المساكف المأىولة والمتصؿ فييا الحماـ بالمياه  شكمت -
% وبذلؾ ارتفعت عف بقية أنواع التجمعات األخرى في المحافظة بسبب الخدمات 91.9نسبتو 

 المقدمة مف وكالة الغوث .
 ـ.2007( نسبة المساكف المأىكلة في تكفر الحماـ حسب نكع التجمع 38شكؿ )

 
 .68-69)ـ:ص1592،2007ج،ـ،ح،ؼ،مصدر البيانات : )         
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بؿ إف توفر ىذا  ، مة في المسكفميكذلؾ مف الخدمات ال مرحاضيعتبر ال المرحاض : –ج 
أف المساكف المأىولة في (41) . وقد تبيف مف الجدوؿر ضرورة صحية واجتماعيةالمرفؽ يعتب

بما  ، مسكناً  6126محافظة أريحا واألغوار والتي يتوفر فييا مرحاض متصؿ بالمياه قد بمغ عددىا 
في حيف أف عدد المساكف المأىولة  ، % مف مجموع المساكف المأىولة في المحافظة84.4يمثؿ 

% مف 7.5وشكؿ ما نسبتو  ، مسكناً 547التي ال يتوفر فييا مرحاض متصؿ بالمياه قد بمغ عددىا 
مجموع المساكف المأىولة في المحافظة . ومف المالحظ حسب نوع المسكف ينعدـ اتصاؿ 

في حيف أف نظاـ الفيال يتوفر في ، نظاـ الغرفة المستقمة والخيمة والبراكية المرحاض بالمياه في
وىو ما يؤكد عمى االرتباط بيف المستوى االقتصادي وتوفر  ، جميعيا مرحاض متصؿ بالمياه

 .المرافؽ األساسية في المسكف
 ـ.2007بالمسكف  اضمرح حسب نكع التجمع كتكفرفي محافظة أريحا كاألغكار (المساكف المأىكلة 41جدكؿ )

العدد  نكع التجمع
 الكمي

 تكفر حماـ
مرحاض متصؿ 

 بالمياه
مرحاض غير 
 غير مبيف ل يكجد متصؿ بالمياه

 3.3 132 6.4 254 1.6 65 88.7 3537 3988 الحضر
 0.9 13 8.5 126 27.5 405 63.1 929 1473 الريؼ

 2.3 41 1.3 23 4.3 77 92.2 1660 1801 المخيمات
 2.7 186 5.5 403 7.5 547 84.4 6126 7262 عالمجمو 

 .71-72)ـ:ص1592،2007ج،ـ،ح،ؼ،مصدر البيانات : )

 : يأتييتبيف ما  ، وعند دراسة توفر المرحاض في المسكف حسب نوع التجمع

أي  ، مسكناً  3537عدد المساكف التي يتصؿ فييا المرحاض بالمياه في تجمع الحضر قد بمغ  -
شكمت ففييا المرحاض بالمياه  متصؿالغير ت نسبة المساكف ما انخفضبين، %88.7ما نسبتو 
مسكنًا وىي نسبة منخفضة عمى مستوى  65حيث بمغ عدد المساكف  ، %1.6ما نسبتو 
 المحافظة .

 مقارنةً مسكنًا 929 ييا المرحاض بالمياه في الريؼ إلىانخفاض عدد المساكف التي يتصؿ ف -
متصمة فييا الغير ينما ارتفعت فييا نسبة المساكف ب ، %63.1نسبتو  وبمغت، بالحضر

 وبذلؾ تحتاج إلى المزيد مف الخدمات والتطوير. ، %27.5المرحاض بالمياه و بمغت النسبة 

وشكؿ ما نسبتو ، مسكناً 1660بمغ عدد المساكف المتصؿ فييا المرحاض بالمياه في المخيمات  -
 األخرى في المحافظة . % وبذلؾ أفضؿ مف بقية التجمعات العمرانية92.2
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البد مف تقديـ المزيد مف الخدمات وتوفير المرافؽ المناسبة في المساكف المأىولة  وبذلؾ 
فإف انعداـ ىذه الخدمات وعدـ  ، كافة في محافظة أريحا واألغوار وخاصة المناطؽ الريفية منيا

السمبية عمى صحة اإلنساف يؤدي إلى المزيد مف انتشار األمراض واآلثار  ، توفر المرافؽ الجيدة
 ، ويعود عدـ توفر ىذه المرافؽ إلى طبيعة المسكف المتمثؿ في الغرفة المستقمة ، ورفاىية المواطف

 والبراكية والتي تحتاج إلى تحسيف أوضاعيا وعالج مشكالتيا . ، والخيمة
نكع التجمع  المأىكلة في تكفر المرحاض حسب في محافظة أريحا كاألغكار (نسبة المساكف39شكؿ )

 ـ2007

 
 .71-72)ـ:ص1592،2007،ج،ـ،ح،ؼمصدر البيانات : )

الخدمات األخرى التي تعتبر ذات أىمية وال بد مف توفرىا لممساكف مف  النفايات المنزلية : –د 
عدة طرؽ (41ويظير الجدوؿ ) ، لنفايات المنزليةالمأىولة ىي الطريقة المستخدمة لمتخمص مف ا

 ايات .لمتخمص مف ىذه النف
 ( المساكف المأىكلة في محافظة أريحا كاألغكار حسب الطريقة المستخدمة لمتخمص مف 42جدكؿ )

 ـ2007النفايات المنزلية كنكع التجمع 

 نكع التجمع
إلقاؤىا في 
 حرقيا أقرب حاكية

إلقاؤىا في مكب 
 النفايات

إلقاؤىا بشكؿ 
 غير مبيف أخرل عشكايي

 2.7 2.6 2.6 2.1 14.1 75.9 محافظة أريحا واألغوار
 3.6 4.1 2.9 0.9 6.2 82.4 الحضر
 0.9 1.8 3.0 7.5 47.3 39.4 الريؼ

 2.3 0.0 1.6 0.4 4.4 91.2 المخيمات

 .122)ـ :ص2007، 1592ج،ـ،ح،ؼ،مصدر البيانات : )
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 : اآلتيمف الجدوؿ السابؽ يتبيف 

مرتفعة بشكؿ  نسبة ب حاويةيا في أقر ف النفايات المنزلية بطريقة إلقائالتخمص مشكمت آلية  -
ويعود ذلؾ إلى الخدمات التي تقدميا  ، كبير في كؿ مف الحضر والمخيمات حسب نوع التجمع

ما تقوـ بو وكالة الغوث بتقديـ ىذه الخدمة لسكاف المخيمات و ، البمديات في التجمعات الحضرية
 حيث زادت النسبة المئوية عف نسبة المحافظة بشكؿ عاـ .

ومف المالحظ  ، %39.4بة منخفضة بشكؿ واضح في الريؼ حيث وصمت إلى نحو كانت النس -
أف مساكف الريؼ تتبع طريقة أخرى لمتخمص مف النفايات المنزلية وىي طريقة الحرؽ حيث 

نقص  %. ويعود ذلؾ إلى47تصؿ نسبة التخمص مف النفايات عف طريؽ حرقيا إلى أكثر مف 
 ، ع مساحات األراضي الزراعية البعيدة عف المباني السكنيةواتسا ، الخدمات في المناطؽ الريفية

مف المحافظة  وذلؾ  يةمناطؽ الحضر البينما تواجو طريقة حرؽ النفايات المنزلية صعوبة في 
وفي المخيمات أكثر صعوبة وذلؾ لعدـ توافر مساحات فضاء ، لصعوبة عممية الحرؽ في المدف

لذا ال بد مف زيادة تقديـ  ،تموث بيئي تؤدي إلى نياى أباإلضافة ال، تسمح بعممية حرؽ النفايات
 .لمحد مف التموثىذه الخدمات لممساكف في المناطؽ الريفية في محافظة أريحا واألغوار 

ـ 2007( طرؽ التخمص مف النفايات المنزلية حسب نكع التجمع في محافظة أريحا كاألغكار40شكؿ )
. 

 
 122)ـ :ص2007 ،1592ج،ـ،ح،ؼ،مصدر البيانات : )

 التجييزات في المسكف : – 2

المناخية التي يقع فييا  ةالموجودة في المساكف متأثرة في ىذا التنوع بالبيئيتتنوع التجييزات  
كما يؤثر في تنوعيا وكمياتيا المستوى  ، ووجود الكيرباء بالمسكف ، وبنمط المسكف ، المسكف
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 ، ومف ىذه التجييزات : السيارة الخصوصية،اعيةاالقتصادي لألسرة وبعض السموؾ والمفاىيـ االجتم
وتجييزات  ، ؼوخط اليات ، والمكتبة المنزلية ، والغسالة ، والثالجة الكيربائية والسخاف الشمسي

بأف توفر الخدمات أو الوسائؿ في المسكف يرجع إلى األوضاع المادية ( 43أخرى .ويبيف الجدوؿ )
 والفنية لألسرة .
 (2007-1997سر في محافظة أريحا كاألغكار حسب تكفر السمع المعمرة )( نسبة األ43جدكؿ )

 السمع المعمرة المتكفرة
 ـ2007 ـ1997

 النسبة الميكية العدد النسبة الميكية العدد
 23.7 1721 23.8 1213 سيارة خصكصية
 88.7 6441 78.9 4028 ثالجة كيربايية
 39.3 2856 29.4 1501 سخاف شمسي
 1.0 73 0.9 44 تدفية مركزية
 18.9 1375 - - مكنسة كيربايية
 93.4 6781 88.0 4491 طباخ غاز/كيرباء

 26.0 1885 - - ميكرككيؼ
 84.7 6153 64.9 3310 غسالة مالبس
 15.8 1146 9.7 493 مكتبة منزلية
 67.1 4873 - - راديك/مسجؿ
 89.7 6511 82.6 4212 تمفزيكف

 DVD 733 14.4 1816 25.0فيديك/
 76.6 5565 - - صحف لالقط
 40.1 2913 37.2 1387 خط ىاتؼ

 .(38ـ:ص2007، 1592ج،ـ،ح،ؼ،مصدر البيانات : )

 : أتيمف الجدوؿ السابؽ ماي وتبيف

ـ يمتمكوف 1997% مف األسر الخاصة في محافظة أريحا واألغوار عاـ 24أف تقريبًا ما نسبتو   -
 ، %23.7ـ لتصؿ إلى 2007بة في عاـ ومف المالحظ انخفاض ىذه النس ، سيارة خاصة

 ، وترتبط بمستوى دخؿ رب األسرة ، اقتناء سيارة خاصة مسألة مكمفة أف ويعود ذلؾ إلى
 والسيطرة اإلسرائيمية عمى الحواجز المحيطة بالمحافظة . ، وارتفاع أسعارىا

ثـ ، ـ1997% عاـ 78.9فقد بمغت نسبة توفرىا لألسرة  ، أما بالنسبة لتوفر الثالجة الكيربائية -
وىذا ما يثبت أىميتيا وحاجة  ، ـ2007% عاـ 88.7ارتفعت النسبة بشكؿ واضح لتصؿ إلى 

ذلؾ  ـ امتالؾ بعض األسر لمثالجة الكيربائية ارتباطويمكف تعميؿ عد ، لناس الدائمة لياا
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ء في وعدـ توفر الشبكة العامة لمكيربا ،بطبيعة نوع المسكف مف خيمة وغرفة مستقمة وبراكية
 بعض المساكف .

 ، أما السخاف الشمسي فيناؾ مجموعة مف العوامؿ تؤثر في مدى امتالؾ األسرة لمسخاف الشمسي -
وىو مف الضروريات لألسر  ، مف حيث اتساع سطح المسكف وطبيعة امتالؾ المسكف ونوعيتو

مجديًا  عمما بأف السخاف الشمسي ال يكوف ، وخاصة التي تعاني مف انخفاض مستوى المعيشة
حيث تنخفض كمية اإلشعاع الشمسي فيو عف بقية فصوؿ السنة . فبمغت نسبة  ، في الشتاء

وارتفعت ىذه النسبة عاـ  ، %29.4ـ إلي 1997امتالؾ األسر لمسخاف الشمسي في عاـ 
التخفيؼ مف استيالؾ الكيرباء أو % وىو مصدر لتسخيف المياه و 39.3ـ لتصؿ إلى 2007

 أخرى . حتى مف مصادر الطاقة

ـ حيث بمغت النسبة 1997ارتفاع طفيؼ عمى نسبة امتالؾ األسرة لمتدفئة المركزية مف عاـ  -
وىذا يعطي مؤشرًا عمى ضعؼ ،% 1.0ـ حيث وصمت النسبة إلى 2007% إلى عاـ 0.9

 التحسف في مستوى دخؿ بعض األسر في محافظة أريحا واألغوار . 

ـ فقد 2007ة كيربائية فحسب ما توفر مف نسبة عاـ وبالنسبة المتالؾ األسر الخاصة لمكنس -
وىي دليؿ عمى تغير جيد عمى بعض المساكف الراقية وتحقيؽ رفاىية  ، %18.9بمغت النسبة 

 لمسكاف .

لوحظ مف خالؿ الجدوؿ السابؽ ارتفاع واضح في توفر طباخ غاز/كيرباء في المسكف حيث  -
وىي نسبة مرتفعة  ، ـ2007% عاـ 93.4وارتفعت إلى  ، ـ1997% عاـ 88.0بمغت النسبة 

 ويصعب االستغناء عنو . ، نظرًا ألىمية توفره في المسكف

ـ فقد بمغت نسبة 2007أما بالنسبة لجياز الميكروويؼ فحسب ما توفر مف إحصاءات عاـ  -
، ف كاف ثمنو ليس باىظاً ،وا  وىي مؤشر عمى ارتفاع امتالكو  ، %26امتالؾ األسر الخاصة لو 

 يحقؽ نوعًا مف الرفاىية لألسرة . إال أنو

ـ 1997فقد بمغت عاـ  ، ارتفعت نسبة األسر التي تتوفر لدييا غسالة مالبس في المحافظة -
وىي متوفرة في  ، ـ2007% عاـ 84.7ثـ استمر ارتفاع ىذه النسبة لتصؿ إلى  ، 64.9%

باء وأىمية استخداميا ويعود ذلؾ لتوفر الكير ، أنواع التجمعات السكانية كافة وبنسب متقاربة
 لألسرة .

ـ 1997% في عاـ 9.7قد ارتفعت مف مكتبة منزلية لألسر في المحافظة توفر  نسبة ف أفيوتب -
مما يعطي مؤشرًا لتحسف المستوى التعميمي والثقافي لألسر  ، ـ2007% في عاـ 15.8إلى 

 التي تمتمؾ المكتبات المنزلية .
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% وىي نسبة منخفضة 67.1نسبة امتالؾ األسر لو بمغت  أما جياز الراديو / مسجؿ تبيف أف -
مكانية اقتناء غالبية ، نسبيًا مقارنة مع محافظات أخرى بالضفة الغربية رغـ رخص ىذا الجياز وا 

 ، تفضيؿ األسر لوجود جياز التمفزيوف عوضًا عنوبويمكف أف يفسر ذلؾ  ،األسر ليذا الجياز
% عاـ 89.7ـ إلى 1997% عاـ 82.6لتمفزيوف مف لذا ارتفعت نسبة امتالؾ األسر لجياز ا

 .ـ2007

 ، %25ـ إلى 1997% عاـ 14.4فقد ارتفعت النسبة مف  DVDبالنسبة إلى جياز الفيديو /  -
وما  ، %76.6ـ وامتالؾ األسر لو بنسبة 2007وأما صحف الالقط فقد بمغت نسبة توفره عاـ 

إذ يعتقد  ، تماعية ودينية لدى أرباب األسرمف شؾ في أف اقتناء ىذا الجياز يرتبط بمفاىيـ اج
 وخصوصًا عمى سموؾ أطفاليـ .  مبيىؤالء بأف توفر ىذا الجياز لو تأثير س

فتنوع األنشطة االقتصادية  ، يفضؿ الكثير مف أرباب األسر وجود التميفوف في مساكنيـ -
كانية مع سيولة باإلضافة إلى اتساع رقعة التجمعات الس، والسياسية وغيرىا ةواالجتماعي

وقد بمغت نسبة امتالؾ  ، استعماؿ ىذا الجياز كؿ ذلؾ يجعؿ الحاجة ليذا الجياز ضرورية
ورغـ ىذا  ، %40.1ـ إلى 2007ـ وارتفعت لتصؿ في عاـ 1997% عاـ 37.2األسر لو 

وىذا يعود لعدـ قدرة بعض  ، منخفضة بالنسبة لمدف الضفة الغربية ؿاالرتفاع في النسبة فما تزا
ف كانت مرتفعة في المناطؽ الحضرية وا   ، تكاليؼ االشتراؾ وثمف المكالمات ألسر عمى تحمؿا

بينما انعدمت في مناطؽ  ،% في مدينة العوجا33.1لى % وا  58حيث وصمت في مدينة أريحا 
 ،(55ـ :ص2007،ؼ،ح،ـ،ج.)ودير القمط والنبي موسى و فصايؿ أخرى مثؿ دير حجمة

تعاني مف نقص في خدمات تجمعات السكانية في الضفة الغربية يمكف القوؿ بأف ال وعموماً 
  .التمفوف

  :تكفر السمع المعمرة 

ـ الخدمة أو وىي التي تقد ،تعرؼ السمع المعمرة عمى أنيا السمع التي ال تبمى بسرعة 
أبرز  . ومفكامؿ مف االستخداـ األوؿ لمسمعة وال يتـ استيالكيا بشكؿ ، المنفعة بمرور الوقت

وفقًا و  (41) ومف خالؿ الشكؿوالتمفاز وغيرىا.  ، لغسالة: الثالجة واثمة عمى السمع المعمرةاألم
فإف طباخ غاز /كيرباء متوفر لغالبية األسر في محافظة أريحا  ، ـ2007لنتائج التعداد العاـ لسنة 

لتمفاز ويمي ذلؾ جياز ا ،%93.4حيث بمغت النسبة  ، واألغوار ويمثؿ أعمى نسبة لمسمع المعمرة
وفي المرتبة الثالثة تأتي الثالجة كسمعة ال يمكف االستغناء عنيا في  ،%89.7حيث بمغت النسبة 
ثـ بعد ذلؾ الصحف الالقط بنسبة  ،%84.7% يمييا الغسالة بنسبة 88.7المسكف بنسبة 

 وبقية السمع متوفرة بنسب متفاوتة. ، 76.6%
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ففي الحضر نجد أف أكثر السمع  ، لمحافظةأما عمى مستوى أنواع التجمعات السكانية في ا -
المعمرة المتوفرة ىي طباخ الغاز/ الكيرباء والتمفزيوف والثالجة والغسالة والصحف الالقط بنسب 

 % عمى التوالي. 80.6% و86.3 ، 89.6%، 90.5% ، 92.8%

لتمفزيوف وا ، %95.7وفي الريؼ نجد أف أكثر السمع المتوفرة ىي طباخ الغاز /الكيرباء بنسبة  -
والصحف  ، %85.0أما توفر الغسالة فبمغت  ، %89.0والثالجة بنسبة  ، %90.0بنسبة 

 % .67.7الالقط بنسبة 

أما أكثر السمع المعمرة المتوفرة لألسر في المخيمات فكانت طباخ الغاز/الكيرباء بنسبة  -
 ، %92.4بة ثـ التمفزيوف بنس ، %92.7و في المرتبة الثانية الثالجة بنسبة  ، 95.7%

% مف السمع المعمرة المتوفرة في 74.9ويأتي صحف الالقط بنسبة  ، %86.0والغسالة بنسبة 
 مساكف المخيمات بالمحافظة .

 ـ2007نسبة األسر في محافظة أريحا كاألغكار حسب تكفر السمع المعمرة ( 41شكؿ)

 
 (38ـ:ص2007، 1592ج،ـ،ح،ؼ،مصدر البيانات : )

خدمات وسائؿ تكنولوجيا المتوفرة لألسر في محافظة أريحا واألغوار  ومف الخدمات والسمع -
وجياز  ، والياتؼ النقاؿ ، ومف أىـ ىذه الخدمات خطوط الشبكة العنكبوتية، المعمومات
وقد تبيف أف ىناؾ تساٍو تمامًا بيف عدد خطوط الشبكة العنكبوتية الفمسطينية  ، الحاسوب
الياتؼ النقاؿ الفمسطيني اإلسرائيمي في محافظة أريحا وكذلؾ بيف عدد خطوط  ،اإلسرائيمية
ويمكف تفسير ذلؾ النتشار المستوطنات اإلسرائيمية في محافظة أريحا واألغوار كبقية ، واألغوار
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 فوالتي تحيط بكافة تجمعات السكاف الفمسطينيي، األراضي الفمسطينية في الضفة الغربية
تساوى عدد أجيزة الحاسوب المتوفرة لدى ومف المالحظ كذلؾ  ،(110ـ:ص2011، )جاسر

وذلؾ لالرتباط الكبير بيف  ،األسر في محافظة أريحا واألغوار مع عدد خطوط الشبكة العنكبوتيو
 .(42) شكؿموضح بال ،ه الوسائؿ التكنولوجية الحديثةىذ

 ـ2007عمكمات حسب نكع التجمع كتكفر كسايؿ تكنكلكجيا الم في محافظة أريحا كاألغكار األسر (44جدكؿ )

 المحافظة المخيمات الريؼ الحضر نكع التجمع
 7005 1750 1455 3800 عدد األسر
 100 24.9 20.8 54.3 النسبة المئوية

 .133-136)ـ :ص2007، 1592ج،ـ،ح،ؼ،مصدر البيانات :)

 : اآلتيوعند دراسة الجدوؿ السابؽ يتبيف 

حسب نوع التجمع كانت في الحضر حيث  أعمى نسبة لتوفر خدمة وسائؿ تكنولوجيا المعمومات -
منيا ارتفاع مستوى الدخؿ في العادة لدى عدة،  عتباراتال% ويرجع ذلؾ 54.3بمغت النسبة 
وتوفر ىذه الخدمة بشكؿ أفضؿ مف بقية  ، وطبيعة عمؿ السكاف في الحضر ، سكاف الحضر

 أنواع التجمعات السكانية األخرى .

ويرتبط  ،%20.8الخدمة كانت في الريؼ حيث بمغت النسبة ومف المالحظ أف أقؿ نسبة ليذه  -
يقمؿ فرص توفر الخدمات عمى العكس  الريفية عف التجمعات الحضرية مما ذلؾ ببعد التجمعات

وتعد ىذه النسبة  ،%24.9والذي بمغ نسبتو ، مف تجمع المخيمات الذي يقع داخؿ المدف
سرة المتدني عادة في المخيمات .وبذلؾ وقد يكوف ذلؾ مرتبط بمستوى دخؿ األ منخفضة أيضاً 

 فإف كال التجمعيف بحاجة إلى المزيد مف توفير ىذه الخدمة .
 ـ2007حسب نكع التجمع كتكفر كسايؿ تكنكلكجيا المعمكمات في محافظة أريحا كاألغكار ( األسر 42شكؿ )

 
 (133-136ـ :ص2007، 1592ج،ـ،ح،ؼ،مصدر البيانات :)
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 ممخص الفصؿ الرابع
 ع نسب حصوؿ المساكف في محافظة أريحا واألغوار عمى خدمات البنية التحتية ترتف

ويعود السبب في ذلؾ إلى تعدد مصادر ، الصرؼ الصحي ، المياه ، الثالث : الكيرباء
حيث يمكف الحصوؿ عمى ىذه الخدمات إما مف الشبكات العامة أو مف  ، كؿ خدمة

 المصادر األخرى .
 مدى توفر المرافؽ العامة والخدمات ، س مستوى المعيشةمف أىـ المؤشرات التي تعك

ومنيا المياه الذي بمغت نسبة المساكف المأىولة في المحافظة التي  ، األساسية في المسكف
 % .90.7تتزود بمياه الشرب عف طريؽ الشبكة العامة 

  فقد بمغت نسبة المساكف المتصمة بشبكة عامة ، المسكفأما بخصوص اإلضاءة في
 .ـ 2007عاـ % 91باءلمكير 

   ( كمصدر 29.2) تشير النتائج إلى أف غالبية األسر في الحضر تستخدـ الكيرباء%
 مع مالحظة أف، %(20.5ويأتي استخداـ الغاز في المرتبة الثانية بنسبة ) ، لمتدفئة رئيس

%( وتأتي الكيرباء 34)في التدفئة في الريؼ بنسبة  استخداـ الحطب ىو المصدر الرئيس
 المرتبة الثانية .في 

  رغـ تحسف خدمات الصرؼ الصحي مف خالؿ الشبكة العامة داخؿ التجمعات السكنية في
وشكمت  ،إال أنو زادت عمميات الصرؼ الصحي عف طريؽ الحفر االمتصاصية، المحافظة
 %( مف مساكف المحافظة .89.9)ما نسبتو 

 اع نسبة المساكف الذي يكوف تبيف ارتف فقد ،أما الخدمات األخرى في المراحؿ األساسية
بينما  ، المطبخ والحماـ فييا متصاًل بالمياه وخاصة المسكف مف نوع الفيال والشقة السكنية

 انعدمت تمامًا في نوع الخيمة والبراكية والغرفة المستقمة .  
 يا انت أعمى نسبة فييا عف طريؽ إلقائك ، بخصوص طرؽ التخمص مف النفايات المنزلية

%( بسبب الخدمات التي تقدميا وكالة 91.2وية وخاصة في المخيمات )في أقرب حا
%( لسيولة 47.3بينما سجمت أعمى نسبة عف طريؽ حرقيا في الريؼ بنسبة ) ، الغوث

 عممية الحرؽ في المناطؽ الريفية .
  ً93.4فمنيا طباخ غاز /كيرباء بنسبة ، تتوفر بعض السمع المعمرة بنسب عالية جدا% ، 

وغسالة مالبس بنسبة  ، %88.7وثالجة كيربائية بنسبة  ، %89.7بة تمفزيوف بنس
بينما تقؿ بعض السمع األخرى والتي ترتبط بالمستوى االقتصادي ، % وغيرىا84.7

 ، %1.0والتدفئة المركزية بنسبة  ، %23.7والثقافي لمسكاف مثؿ السيارة الخاصة بنسبة 
 %.15.8والمكتبة المنزلية بنسبة 
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 اخلبمشانفصم 
انعىامم املؤثرة يف واقع ظروف انسكه 

 هوخصبئص
  

 التحميؿ العاممي :

 .امميأكلن : مفيكـ التحميؿ الع

 .ثانيان: تحميؿ النتايج 

 .ثالثان :العكامؿ المؤثرة في كاقع ظركؼ السكف كخصايص المسكف
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 ك خصايص المسكف كاقع ظركؼ السكفمؤثرة في العكامؿ ال
 مقدمة:

لـ تعد البحوث في العموـ الجغرافية وفي ظؿ التقدـ التكنولوجي اليائؿ في كافة مياديف حياتنا    
 ،واستخالص النتائج ،وتحديد األسباب ،ودراسة الظواىر ،تكفي بمجرد عرض المشاكؿ ،المتنوعة

بؿ أصبح االتجاه ، بعيدة عف أسموب الموضوعية والقياس بطريقة سطحية مجردة تواتخاذ القرارا
وذلؾ لتصنيؼ ،العاـ في مثؿ ىذه البحوث ىو استخداـ طرؽ القياس الكمية ومناىج إحصائية 

براز خصائصيا وتحميؿ الع           أساس موضوعي.القات المتبادلة بيف الظواىر عمى الظواىر العممية وا 
 (1ـ:ص1999، ) األنصاري

 التقدـ باختالؼ وذلؾ ،أخرى إلى دولة مف المسكف خصائص في المؤثرة العوامؿ ؼتختمو   
 تؤثر كما ، واالقتصادي والسياسي ، االجتماعي التطور ودرجة ، المعيشي والمستوى ، العممي
مكانية والمتوفرة الحديثة التكنولوجية الوسائؿ  االحتالؿ عامؿ ويمكف إضافة ،وتوظيفيا امتالكيا وا 
 الشؾ ومما. وأراضييـ ، أمالكيـ و ، الفمسطينييف تجاه وسياستو ، الييكمية ومخططاتو مياإلسرائي

 دولة عمى نفسيا تنطبؽ أف يمكف الدوؿ في بعض المسكف خصائص في المؤثرة العوامؿ أف فيو
 داخؿ آخر إلى سكاني تجمع ومف ، إلى أخرى دولة مف عامؿ كؿ تأثير يختمؼ ولكف ، أخرى
 التجمعات عمى المؤثرة العوامؿ مف مجموع عامؿ كؿ تأثير درجة قياس وعند ،نفسيا الدولة

 Factor يالعامم التحميؿ باسـ لمعروؼا اإلحصائي األسموب استخداـ مف البد ،السكانية
Analysis. عند استخداـ ىذا  والبد مف تحديد عدد مف المتغيرات .(8صـ،2003،)صالحة
 تصادية واالجتماعية والديمغرافيةخصائص السكاف االقتعمؽ بت التيومف تمؾ المتغيرات  ، األسموب

نبذة مختصرة عف التحميؿ  يأتيوفيما  ، وخصائص المسكف والخدمات في التجمعات العمرانية
   العاممي:

 أكلن : مفيـك التحميؿ العاممي :

( ىو أسموب إحصائي يستيدؼ تفسير معامالت Factor Analysisالتحميؿ العاممي )
ط االرتباطات بيف مختمؼ ويبسلة إحصائية بيف مختمؼ المتغيرات، اط الموجبة التي ليا دالاالرتب

المتغيرات الداخمة في التحميؿ وصواًل إلى العوامؿ المشتركة التي تصنؼ العالقة بيف ىذه المتغيرات 
بينيا بدرجات إحصائيًا لتحميؿ بيانات متعددة ارتبطت فيما  منيجاً  ويعد التحميؿ العاممي ، وتفسيرىا

 ، مختمفة مف االرتباط لتمخص في صورة تصنيفات مستقمة قائمة عمى أسس نوعية لمتصنيؼ
وفقًا  ،ويتولى الباحث فحص ىذه األسس التصنيفية واستشفاؼ ما بينيا مف خصائص مشتركة

وىي حاجة يسعى إلييا ( 17ـ:ص1991، )فرج.نظري والمنطؽ العممي الذي بدأ بولإلطار ال
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والنتيجة المباشرة ليذه الخطوة ، ةا الرئيسمعرفة مدى تعمؽ المتغيرات المختمفة بظواىرىالباحث ل
تفسر وبناء الفروض التي  ،مة في المجاؿمياالستكشافية ىي إعادة الدراسة والتناوؿ لممتغيرات ال

كما يفيد التحميؿ العاممي في الكشؼ  (2ـ :ص1999، ) األنصاريالعالقات بيف ىذه المتغيرات 
ويمكف  ،ف تأثير كؿ عامؿ مف العوامؿ حسب المناطؽ مف خالؿ ما يعرؼ بالدرجات العامميةع

، )أبوصبحةتوضيح ىذه الدرجات عمى خريطة لتبيف األنماط المكانية لألبعاد أو العوامؿ المختمفة.
 118)ـ:ص1988

 ،تخداموويجب أف ندرؾ في النياية أف التحميؿ العاممي أسموب إحصائي يتطمب شروطًا الس   
مكاناتو.يوتعر  ،ودقة في مراعاة ىذه الشروط  ولقد( 19-20ـ:ص1991، ) فرجفًا لحدود األسموب وا 

ويرتبط بيذه  ، تحقيقيا يجبأىداؼ أساسية  ةـ أف لمتحميؿ العاممي ثالث1953عاـ  Eyzanckبيف 
امؿ لنظر إلى طبيعة العوامؿ وعدد كبير مف طرؽ استخراج العو وىي ا األىداؼ ثالث وجيات

، البرىنة عمى الفروض ، األىداؼ ذاتيا ألي فرع مف فروع اإلحصاء وىي : الوصؼ يوالتدوير وى
كما يفيد  ، اقتراح فروض مف البيانات األولية. مع تحديد درجة تأثير كؿ عامؿ مف ىذه العوامؿ

 التحميؿ العاممي في الكشؼ عف درجة تأثير كؿ عامؿ مف العوامؿ حسب المناطؽ مف خالؿ ما
  FactorsScores .(Katrin,2012;p506)يعرؼ بالدرجات العاممية 

فو  وقد كاف يدرس  ، العاممي لو جذوره في عمـ النفس منذ بداية القرف العشريف التحميؿ ا 
عدد كبير مف وتجمع  ولكف عندما تعقدت األمور ، تغيريفأسموب المتغير الواحد وأسموب الم

يج التحميؿ العاممي الذي يدرس مئات المتغيرات بعد إدخاؿ تطور ىذا المنيج إلى من ، المتغيرات
خراج النتائج  ىذا األسموب لـ ينؿ  بينما( 71ـ:ص1988، )أبوصبحةىائمة. ةبسرعالبيانات وا 
موضوع التحميؿ العاممي يحتؿ  أصبح 1930بعد عاـ ولكف  ، اإلحصاءاىتمامًا مف جانب عمماء 

زاد االىتماـ بيذا األسموب مف قبؿ الجغرافييف خالؿ ولقد ، مكانة مرموقة في مجاؿ الرياضيات
حيث شاع استخداـ ىذا األسموب لدراسة التركيب الداخمي  ، ـ1965 -ـ1954الفترة ما بيف 

 ، ف في أبحاثيـ مف أجؿ بياف أنماط التركيب الداخمي في المدفو فقد استخدمو الجغرافي ، لممدف
  .(82ـ:ص1988، )أبوصبحة.اتالمتغير  العالقات المعقدة بيف إلىالتعرؼ و 

مف جية أخرى ىناؾ بعض العوامؿ التي ال يمكف قياسيا إحصائيًا كالسياسيات اإلسكانية و 
وعمى سبيؿ المثاؿ  ،(114ـ:ص2011،)جاسرواالحتالؿ والمخططات وغيرىا مف العوامؿ المؤثرة 

ـ لمبيئة 1988عمى سبيؿ االستقصاء أظيرت الدراسة التي أعدىا كايد أبو صبحة سنة  ال
 ، والحالة األسرية ،والتعميمية ،ستة عوامؿ ىي: الحالة االقتصادية االجتماعية لمدينة عماف

وبعد خصائص األسرة االقتصادية  ، والبعد الديمغرافي ، والسكف العشوائي ، وخصائص المسكف
 ، %47.9منطقة وكانت نسبة التبايف  51و  اً متغير  1302واستخدمت الدراسة  ، واالجتماعية



 ٔف انطكٍ ٔخظبئض انًطكٍانؼٕايم انًؤثرح فٙ ٔاقغ ظر

 )169 ) 
 

 

 الفصؿ الخامس

ىي: العامؿ محمد النوباني لمدينة وادي كسير باألردف خمسة عوامؿ ػػػ وأظيرت دراسة أخرى ل
 ، والمستوى التعميمي لمزوج والزوجة ، وخصائص المسكف وتركيب األسرة االقتصادي واالجتماعي

( 50ـ:ص1992، )النوباتيمتغيرًا. 450واشتممت الدراسة عمى خمسة أحياء و ، وخصائص األسرة
خاص عمى المدف  شكؿكما أظيرت بعض الدراسات التي أجريت في بعض الدوؿ األوروبية وب

والبعد األسري  ، واالجتماعي ، وتـ استخالص ثالثة عوامؿ وىي : البعد االقتصادي ةاالسكندينافي
، )أبوصبحةالعرقي وذلؾ لتجانس السكاف. ـ يظير البعدثـ النمو السكاني والحركة السكانية ول

 (113-114:صـ1988

تـ اختيار عدد مف المتغيرات واألغوار  أريحا ولتطبيؽ أسموب التحميؿ العاممي عمى محافظة  
 وكذلؾ خصائص المسكف ،الديمغرافيةو ، المتعمقة بخصائص السكاف االقتصادية واالجتماعية

والمنشآت  بموجب البيانات التي وردت في التعداد العاـ لمسكاف والمساكف، فيو والخدمات المتوفرة
ىي أفضؿ و مع العمـ أف ىذه الدراسة ستعتمد عمى بيانات التعداد ،ـ2007ـ وحتى عاـ 1997لعاـ 

خصائص ثرة في ؤ ولذلؾ ستظير ىذه الدراسة حقيقة العوامؿ الم،بكثير مف االعتماد عمى االستبانة 
 ، تشابيةالتجمعات السكانية التي تتميز بخصائص م إلىبجانب التعرؼ  ، دقيؽ شكؿب المسكف

 ومدى ارتباطيا بالعوامؿ المؤثرة مف خالؿ الدراسات العاممية.
 :  Total Variance Expainedالتحميؿ العاممي:نتايج تحميؿ 

 (45جدكؿ رقـ )
 العكامؿ المستخمصة التي تزيد قيمتيا المميزة عمى كاحد صحيح كالتبايف المفسر لكؿ عامؿ 

 كالنسبة التراكمية لمتبايف المفسر

النسبة المميزة مف  القيمة المميزة العكامؿ كاألبعاد مؿالعا
 التبايف الكمي

نسبة التبايف 
 المفسر التراكمية

 العامؿ األكؿ
الديمغرافي كخصايص 

 المسكف
112.957 77.368 77.368 

 83.073 5.705 8.330 الخدماتعامؿ  العامؿ الثاني
 88.487 5.414 7.904 كثافة المسكف العامؿ الثالث

 93.669 5.183 7.566 ممكية المسكف امؿ الرابعالع
 95.755 2.086 3.046 مشكمة المياه العامؿ الخامس

 مستخرج الحاسب.مف إعداد الطالبة ،المصدر: 

 خمسة أف عدد العوامؿ التي أمكف استخالصيا مف نتائج التحميؿ العاممي يتبيف مف الجدوؿ
( وقد بمغ مجموع التبايف الذي فسرتو 1.0تزيد عمى )وىي العوامؿ ذات القيـ المميزة التي  ، عوامؿ
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 تبدو ىذه النسبة مرتفعة جداً فيما % لمعوامؿ األخرى و 4وعمى ذلؾ بقى ، %96الخمسة العوامؿ 
فعمى سبيؿ المثاؿ أظيرت دراسة لمدينة مأدبا في األردف عاـ  ، إذا ما قورنت بدراسات متشابية

وفي دراسة لمتركيب الداخمي ، (26ـ:ص2004، )الميموف%53.52خمسة عوامؿ خسرت  ـ2004
 التبايف الكمي % مف نسبة62.2أظيرت أربعة عوامؿ فسرت  ـ1992لمدينة تعز اليمنية عاـ 

الدراسة أربعة عوامؿ  أظيرتباستثناء دراسة لمحافظات غزة حيث  ، (44ـ:ص1992، )الوىمي
 .( 91ـ:ص1994، )صالحة % مف نسبة التبايف الكمي94.5فسرت 

مما أدى ، ولعؿ ىذا االرتفاع في النسبة مرده إلى دقة البيانات المستخدمة في الدراسة    
وتمخصييا إلى  التركيب السكانيو  في خصائص السكفإلى الكشؼ عف العوامؿ المشتركة المؤثرة 

وقد ضمت المصفوفة المتغيرات التي تزيد معامالت ارتباطيا مع العوامؿ  ،عدد قميؿ مف العوامؿ
تتراوح القواسـ  متغيراً  97نجد أف  (6)ؿ النتائج الواردة في الممحؽ رقـولتحمي %.30ى عمى األخر 

% مف المعمومات األساسية مف 100% إلى 85( أي ما يعادؿ  1– 0.85المشتركة بينيا بيف )
متغيرات فقط  أربعةفيما انخفضت نسبة التبايف في ، المشتقة خمسةلالمتغيرات فسرت إلى العوامؿ ا

% مف المعمومات 84% إلى 40( أي ما يعادؿ 0.84إلى0.4تراوحت االشتراكات فييا ) إذ
 األساسية في المتغيرات فسرت في العوامؿ الثالثة المشتقة.

ولتوزيع المتغيرات عمى المراكز العمرانية في المحافظة ولتحديد المراكز التي تتميز  
درجات وتـ تقسيـ ال ،ية لمعوامؿ الثالثةممعامصفوفة الدرجات ال بخصائص متشابية فقد تـ استخراج

 .(1)أكثر مف، (1إلى  ( )مف صفر1-مف  قؿ( )أ1- إلى: )مف صفر العاممية إلى أربع فئات ىي
وىذه الدرجات تقيس مدى تكثيؼ خصائص العامؿ في الوحدات الجغرافية المختمفة وتذبذب 

موجبة لدرجات العامؿ أشار ذلؾ إلى بروز القيـ ال توكمما كبر  ، ىذه القيـ بيف موجبة وأخرى سالبة
 أما القيـ السالبة فتعني ضعفاً  ، أشد في خصائص العامؿ لمتغيراتو المختمفة في الوحدة الجغرافية

 ( .92ـ:ص1994، )صالحةفي تأثير خصائص العامؿ مع الوحدة الجغرافية.

 لعاممي:العكامؿ المؤثرة في الستخداـ السكني اعتمادان عمى نتايج التحميؿ ا
 :المسكف العامؿ األكؿ: العامؿ الديمغرافي كخصايص -1

ويتضمف ىذا العامؿ متغيرات متعددة تتعمؽ بالسكاف مف حيث عددىـ وتركيبيـ العمري 
وما يتعمؽ بالمسكف مف  ، وعدد األسر والحالة التعميمية والزواجية وتركيبيـ االقتصادي ، والنوعي

داخؿ   وممكية المسكف والخدمات المتوفرة ، الغرؼ في المسكفوعدد  ، حيث عدد الوحدات السكنية
ويالحظ مف  ،المتغيرات مصفوفة في% مف مجموع التبايف 77.3المسكف وقد فسر العامؿ األوؿ 

 إذ فيما وسبعيف متغيراً  خمسو 0.9إذا تزيد عمى  ، ارتفاع درجات ىذا العامؿ مف تشعبات العوامؿ
وباقي العوامؿ كاف أقؿ ، متغيراً  عشر ةخمس 0.9إلى أقؿ مف  0.7تراوحت تشعبات العوامؿ مف 
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وىذا يدؿ عمى قوة تأثير خصائص ىذا العامؿ وأثره  ،فيما كانت جميع المتغيرات موجبة 0.7مف 
  .خصائص المسكفالمباشر عمى 

وخصائصو  المسكفيؤثر بشكؿ أساسي وكبير عمى مما الشؾ فيو أف العامؿ الديمغرافي ك
ألقت ظالليا عمى ىذا  حيث ليا دور بارز لظروؼ السياسيةكانت او  ،سكني فيوواالستخداـ ال

وما تبعيا مف ىجرات قسرية مف األراضي  –وفمسطيف عامة  –خاصة  أريحاالعامؿ في محافظة 
وما  ، 1967الخارج بعد احتالؿ عاـ  ىومف المحافظة إل ،إلى المحافظة 1948التي احتمت عاـ 

كؿ ذلؾ كاف لو أثر واضح في  ، ت داخمية مستمرة بفعؿ االستيطافاتشيده المحافظة مف ىجر 
تأثير مباشر عمى  أف خصائص المسكف لو أيضاً  الشؾو  .وخصائص المسكف العامؿ الديمغرافي
وقد تـ إنشاء خريطة لمدرجات العاممية تظير تأثير العامؿ األوؿ المتعمؽ بالعامؿ ، التركيب السكاني

 .(18) خريطةكما ىو موضح في ال الديمغرافي وخصائص المسكف
 كتبيف مف تكزيع الدرجات العاممية لمعامؿ األكؿ:

ىي المدينة الوحيدة التي تميزت بأعمى الدرجات العاممية الموجبة والتي زادت  أريحاف مدينة إ -
 .جداً  وىذا يدلؿ أف تأثير العامؿ فييا كاف كبيراً ، عف واحد صحيح 

( بحيث يكوف تأثير العامؿ 1-0مميو موجبة معتدلة مف )إف المناطؽ التي أظيرت درجات عا -
 .فييا لثانيةالمرتبة اواحتؿ  في مخيـ عقبة جبرأقؿ مف الفئة السابقة قد ظير 

(،  أي أف تأثير 1-أظيرت بعض المناطؽ درجات عامميو سالبة تراوحت مف )صفر الى  -
بر تكرار مف التجمعات العامؿ عمى ىذه المناطؽ أقؿ تأثيرًا،  وحظيت ىذه الفئة عمى أك

 المراكز العمرانية في المحافظة.تضـ باقي وىي المرتبة الثالثة السكانية، حيث احتمت 
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 العامؿ الديمغرافي كخصايص السكاف( 18) خريطة

 
 ؼ(، ح، ـ، جعمى بيانات  الطالب اعتمادان  إعدادالمصدر: )

 :الخدماتعامؿ العامؿ الثاني:  -2

التجمعات فكمما توفرت الخدمات في  ،االستخداـ السكنيمع طردي  شكؿب الخدماترتبط ت        
يؤدي إلى تغير اجتماعي  وبالتالي، كمما زاد الطمب عمى الوحدات السكنية والمباني العمرانية

% مف مجموع التبايف 5.7ىذا العامؿ نحو  فسر . وحسب بيانات الجدوؿ فقد وعمراني واضح
وقد زاد عف ، بدرجات مرتفعة مف تشعبات العوامؿ ذا العامؿ أيضاً وقد تميز ى، مصفوفة المتغيرات

وكذلؾ  ، تمتمؾ صحف القط وخط ىاتؼالتي  األسرعوامؿ تمثمت ىذه العوامؿ في  ةثالثفي  0.8
 ( وتمثمت ىذه العوامؿ في0.79 –0.5عوامؿ مف ) ةثالثثـ تراوح تشبع  كثافة السكاف عمى الدونـ.

 بمغت مف . وباقي المراكزوأنثى والالجئ المسجؿ ذكراً  ، العمؿ سرةاأللـ يسبؽ لرب التي  األسر
 االتي :ومف خالؿ تأثير درجات ىذا العامؿ عمى المراكز العمرانية تبيف  ( 0.49-(0.3
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يبدو أف المراكز العمرانية التي تميزت بأعمى الدرجات العاممية الموجبة أكثر مف واحد صحيح  -
 أطراؼيقعاف عمى  ىذيف المخيميفوأف  ،وعيف السمطاف ىي مخيـ عقبة جبرليذا العامؿ 

 .عقبة جبر جنوباً و مخيـ عيف السمطاف  شماالً  ، أريحامحافظة 

فييا يوجد التي ال  مخيماتفي تمؾ ال  المساكفالسكاف و وقد أظيرت بيانات التعداد ارتفاع عدد  -
 .والكثافة في الدونـ، صحف القط وخط ىاتؼ

 الخدماتعامؿ  (19) خريطة

 
 ؼ(، ح، ـ، جعمى بيانات  الطالب اعتمادان  إعدادالمصدر: )

  تـ توضيح اآلتي :، السابقةومف خالؿ توقيع الدرجات العاممية عمى الخريطة 

 ، (1كاف تأثير العامؿ أقؿ في المناطؽ التي أظيرت درجات عاممية بنسبة تتراوح مف)صفر الى  -
 ." العوجاوىي مدينة "، تجمع سكني وحيدكاف تأثيره في و 
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أي أف تأثير العامؿ كاف ، (1-)صفر إلى أقؿ مفأما الدرجات العاممية السالبة التي تراوحت مف -
وتمثؿ في باقي المراكز العمرانية ، في التجمعات السكانيةأقؿ مف الفئتيف السابقتيف ضعيؼ و 
 بالمحافظة.

قطاع ر لى مدى تأثإ اإلشارةالبد مف  في المحافظة عامؿ الخدماتتوفر وعند الحديث عف 
ـ 1948فقد أدت النكبة  ـ.1948منذ عاـ  اإلسرائيمياالحتالؿ و الفمسطيني  اداالقتصالخدمات ب

 نتيجة فقداف مصدر اقتصادياً  إلى تحوؿ حوالي نصؼ سكاف الضفة الغربية إلى معدميف
 زراعيةواؽ األساسية لمنتجاتيا الوقد فقدت المحافظة األس، (154:صبدوف تاريخ، )أغريبعمميـ

وتغيرت بالتالي عالقاتيا  لمحافظة اتصاليا بالعالـ الخارجيكما فقدت ا ، مراكزىا الصناعيةو 
وذلؾ بعد ظيور الضفة الغربية كوحدة إدارية وضميا لألردف بعد ، االقتصادية والمكانية والسياسية

 بأنوغوار أريحا واألمحافظة وفي ىذه الفترة اتسـ اقتصاد  ، فانفصاليا عف باقي جسـ فمسطي
 فيو تسود ،قميؿ التطور ،قطاع زراعي مع قطاع صناعي ضعيؼ يتمثؿ فياقتصاد متخمؼ 

مساىمة القطاع الصناعي في اقتصاد المحافظة في ىذه  فعوأما  ، الصناعات الصغيرة والحرؼ
لمضفة  إسرائيؿوتعرض االقتصاد الفمسطيني لضربة قوية بعد احتالؿ ، %10الفترة ال يتجاوز 

األيدي العاممة وخاصة  بيجرة تأثرت الصناعة بذلؾو  ، ـ1967بعد نكسة عاـ  ية وقطاع غزةالغرب
أدى ذلؾ إلى شؿ  مما ، وعدـ توفر المواد األولية ، لممحافظة اإلسرائيميبعد االحتالؿ  الميرة منيـ

شاط عمى تشكيؿ الن اإلسرائيميةوقد ساعد ىذا الوضع السمطات  ، لفترة طويمة الحركة الصناعية
وتشير المعمومات أف القطاع الصناعي  ، احتياجاتيا مع الصناعي في الضفة الغربية بما يتناسب

إذ كانت مساىمة القطاع الصناعي في الناتج المحمي  ، شيد تراجعا ممحوظا في ىذه الفترة
 ، العربية)جمعية الدراسات ـ.1987% عاـ 5ى لتتراجع إل 1967% عاـ 8.7 اإلجمالي
 (33-39ـ:ص1988

إليجاد عالقة اقتصادية  خصبة قد أسس أرضية اإلسرائيميومما ال شؾ فيو أف االحتالؿ 
 ، مف جية أخرى اإلسرائيميذات اختالؿ شديد بيف المناطؽ الفمسطينية المحتمة مف جية واالقتصاد 

وىي أف دولة صناعية تصدر إلى مناطؽ ذات اقتصاد غير متطور مختمؼ المواد االستيالكية 
% 12مف  ـ1976عاـ  وبالتالي انخفض الدخؿ مف الصناعة ، د األيدي العاممة الرخيصةوتستور 
في الفترة  ممحوظاً  عمرانياً  والبد مف اإلشارة أف المحافظة شيدت نمواً  ، ـ1980% عاـ 6.5إلى 

بعد عمؿ كثير مف أبناء المحافظة  ، ـ نتيجة لزيادة الدخؿ وارتفاع مستوى المعيشة1987 -1977
 .(41ـ:ص1988 ، )جمعية الدراسات العربيةلخط األخضر ودوؿ الخميجداخؿ ا
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 ، نوعياً  ـ شيد االقتصاد الفمسطيني تقدماً 1994ومنذ قدوـ السمطة الوطنية الفمسطينية عاـ 
حيث ارتفعت مساىمة القطاع الصناعي في الناتج  ، وخاصة في بنية القطاع الصناعي وىيكمو

وقد عمدت السمطة الوطنية  ، ـ1998% عاـ 16.8ـ إلى 1997% عاـ 8مف  اإلجماليالمحمي 
 ،الذي يعطي الكثير مف الحوافز لممستثمريف، ىيئة المدف والمناطؽ الصناعية الحرة إنشاءإلى 

عدادو  وانعكس ىذا  ، الخطط والبرامج الكفيمة بإعادة ىيكمة القطاع الصناعي وتنميتو وتطويره ا 
وبعد اندالع انتفاضة األقصى  ،ر العمراف في المحافظةممحوظ عمى تطو  شكؿالتطور االقتصادي ب

 اً فقد فرض حصار  ،صعبة لـ يسبؽ ليا مثيؿ ـ واجو االقتصاد الفمسطيني ظروفاً 2000سبتمبر 
كؿ المنافذ الخارجية بيف المناطؽ  إغالؽعمى الضفة الغربية وقطاع غزة حيث تـ  شامالً 

جوانب  كافة مما ترتب عميو خسائر فادحة في ،أيضاً  إسرائيؿومع  الضفة الغربيةالفمسطينية في 
مباشر بيذا الوضع وتراجعت حركة  شكؿب اإلسكافوقد تأثر قطاع  ،وقطاعات االقتصاد الفمسطيني

 .(44ـ:ص2004ماس،-معيد أبحاث السياسات االقتصادية)ممحوظ بشكؿالعمراف 
 :كثافة المسكفالعامؿ الثالث:  -3

ع التبايف في مصفوفة المتغيرات وقد تميز بدرجات % مف مجمو  5.414 فسر ىذا العامؿ
 . 0.7كثر مف أكانت إذ  ، مف التشبعمتوسطة 

 :يأتيومف خالؿ تأثير الدرجات العاممية ليذا العامؿ تبيف ما 
 درجات عامميو  موجبة . ىحصمت عم في العوجا 1مف  أكثر -
 أريحاىي ىذه المناطؽ ( و 1–موجبة متوسطة )مف صفر عامميوجات حظيت بعض المناطؽ بدر  -

 . والنبي موسى
 ممية أقؿ مف صفر . اباقي المراكز تميزت بدرجات ع -
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 كثافة المسكف (20)خريطة

 
 ؼ(، ح، ـ، جالطالب اعتمادا عمى بيانات  إعدادالمصدر: )                 

 

 :ممكية المسكفالعامؿ الرابع:  -4
قط مف مجموع ف% 5.183إذ فسر  أثيره كبيراً ولـ يكف ت بحيازة المسكف، يرتبط ىذا العامؿ 

إذ بمغت ، وقد تميز ىذا العامؿ بدرجات عالية مف تشبعات العوامؿ ،التبايف في مصفوفة المعمومات
وبالرغـ مف وجود متغيريف فقط فإف ، لألفراد مقابؿ عمؿ 0.547و مقابؿ عمؿلمتغير المسكف  0.552

 . (125ص ـ:1994)عبد الخالؼ،  األقؿ لتسمية العامؿالباحثيف يفضموف وجود ثالثة متغيرات عمى 
 

وتطور عمى االستخداـ السكني  حيازة المسكفلتأثير  ميماً  إال أف ىذا العامؿ يعطي مؤشراً 
 اإلسرائيميقائمة بسبب سيطرة االحتالؿ  مشكمة أريحافي محافظة  ،المساكفمثؿ تو عدد المساكف 

أسعار  باإلضافة إلى ارتفاع، تعمرات اإلسرائيميةمساحات واسعة مف األراضي وضميا لممسعمى 
يعتبر التبايف في سعر األراضي داخؿ  حيث، عيؽ عممية تممؾ المسكفاألراضي في المحافظة مما ي
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المدينة مف أصؿ العوامؿ المؤثرة في النمو وفي توزيع استخدامات األراضي واختيار الوظائؼ 
وذلؾ ينطبؽ إلى حد كبير عمى جميع المراكز  ، (263ـ:ص1990، )اسماعيؿ لمواقعيا داخؿ المدينة
األراضي وسط المدف وسيادة الوظيفة  التي تشابيت بارتفاع أسعار،أريحا العمرانية في محافظة

 أريحافي مدينة  ةوفي المنطقة التجاري ، الوظيفة السكنية عمى األدوار العموية رالتجارية واقتصا
حيث تشيد  ، يفة السكنية مف شدة منافسة الوظيفة التجارية ليا)البمدة القديمة( تكاد تخمو مف الوظ

 :اآلتي يتبيف ةتأثير الدرجات العامميخالؿ ومف  في أسعار األراضي. كبيراً  تمؾ المنطقة ارتفاعاً 
  .امؿعف الواحد الصحيح في ىذا الع أعمى الدرجات العاممية التي زادت ىعم الجفتمؾحصمت  -
 .في العوجا( 1صفر إلى أقؿ مفبمغ تأثير ىذا العامؿ مف ) -
وفي باقي المراكز العمرانية كاف تأثير العامؿ بدرجة أقؿ مف الفئتيف السابقتيف إذ تراوحت  -

ولـ ، ارتفاع نسبة المالكيف لممسكف إلىويرجع ذلؾ  (-1الدرجات مف )صفر إلى أقؿ مف
 .تظير عممية استئجار لممساكف في ىذه التجمعات 

 ة المياه:العامؿ الخامس: مشكم-5

قط مف ف% 2.086إذ فسر  ولـ يكف تأثيره كبيراً  ،يرتبط ىذا العامؿ بعامؿ المرافؽ والخدمات
مجموع التبايف في مصفوفة المعمومات وقد تميز ىذا العامؿ بدرجات عالية لحد ما مف تشبعات 

ؿ يعطي كف التي تعتمد عمى مياه الينابيع. ىذا العامالمتغير المس 0.818إذ بمغت  ، العوامؿ
أريحا ويمثؿ نقص المياه في محافظة  ،لتأثير مصادر المياه عمى االستخداـ السكني ميماً  مؤشراً 
قائمة ليس فقط بسبب الظروؼ الطبيعية المتمثمة بالمناخ الجاؼ وشبو الجاؼ وتذبذب  مشكمة

مثؿ مصادر عاـ تت شكؿوب ، عمى موارد المياه اإلسرائيميبسبب سيطرة االحتالؿ  األمطار بؿ أيضاً 
ة لمياه الشرب في المحافظة عمى آبار الجمع المنزلية والينابيع واآلبار الزراعية وعمى المياه الرئيس

وىذه الشركة تسيطر عمى جزء مف موارد المياه في المحافظة  "،اإلسرائيمية"شركة )ميكروت( 
 :اآلتي يتبيف ةتأثير الدرجات العامميخالؿ . ومف وتوزيعاً  استخراجاً 

أعمى الدرجات العاممية التي زادت عف الواحد  ىعيف ديوؾ الفوقا والنويعمة عمت حصم -
وخاصة أنو تبيف مف بيانات التعداد ارتفاع عدد األسر التي  ، الصحيح في ىذا العمؿ

 .المياه كمصدر لممياه ينابيعتعتمد عمى 

 .أريحا( في 1بمغ تأثير ىذا العامؿ مف )صفر إلى أقؿ مف -

إذ تراوحت  ؛ ز العمرانية كاف تأثير العامؿ بدرجة أقؿ مف الفئتيف السابقتيفوفي باقي المراك -
 (.-1الدرجات مف )صفر إلى 

-  
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 ممكية المسكف (21) خريطة

 
 (ؼ، ح، ـ، جعمى بيانات  الطالب اعتمادان  إعدادالمصدر: )                  
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 ( مشكمة المياه22) خريطة



 ؼ(، ح، ـ، جعمى بيانات  الطالب اعتمادان  إعدادالمصدر: )                  

 الستخداـ السكني: المؤثرة عمىثالثان: العكامؿ األخرل 
 وىي:،السابقة بمجموعة مف العوامؿ األخرى الخمسة  ترتبط العوامؿ

 العامؿ الجتماعي:.  1

 ، السكف المنفرد )األفقي(مف خالؿ الدراسة  واألغوار أريحامحافظة  ى سكافعميالحظ  
ويرجع ذلؾ إلى  ، مما يزيد مف عدد المساكف بالتالي ينتشر العمراف عمى مساحة كبيرة مف األرضو 

العادات والتقاليد لألسر التي تفضؿ التمتع بالخصوصية والسكف منفردة وال تقبؿ السكف مع أسر 
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لما ىو شائع في محافظات غزة ومحافظات أخرى في الضفة  وىذا خالفاً ، أخرى في شقؽ سكنية
 .ىا مجتمعيف في عمارة واحدةؤ مف األسر تفضؿ أف يسكف أبنا حيث لوحظ أف كثيراً  ، لغربيةا

 :العامؿ السياسي .2

تعاني التجمعات الفمسطينية الواقعة في منطقة األغوار الفمسطينية مف سياسات االضطياد 
طاع غزة في العاـ نو عقب االحتالؿ اإلسرائيمي لمضفة الغربية وقإحيث ، الالمتناىية  ةاإلسرائيمي
وذلؾ مف خالؿ اإلعالف عف ، المنطقة الشرقية في الضفة الغربية إسرائيؿـ استيدفت 1967

مساحات شاسعة مف منطقة األغوار "منطقة عسكرية مغمقة" بقصد إيقاؼ التطور العمراني 
تى يتسنى وتيجيرىـ مف أماكف سكناىـ ح ، الفمسطيني في المنطقة والتنمية االقتصادية لمفمسطينييف
)معيد األبحاث الفمسطينية المحتمة األراضيليا تنفيذ مخططاتيا االستيطانية وتعزيز وجودىا في 

 .(6ـ:ص2010، التطبيقية

بسبب ، وقد شكمت ىذه السياسة عائقًا أماـ نمو التجمعات الفمسطينية في منطقة األغوار
، اإلسرائيميةالمدنية  اإلدارةوقوع معظميا في مناطؽ يمنع البناء فييا إال بتصريح صادر عف 

التي جاءت مكممة لسياسة في منطقة األغوار  اإلسرائيميةإقامة الحواجز العسكرية  إلى باإلضافة
كما استنزفت إسرائيؿ المصادر الطبيعية الموجودة ،يؽ الخناؽ عمى المواطنيفيالعزؿ العنصري لتض

بار والينابيع( وتحويميا لصالح المستعمرات ومصادر المياه الطبيعية )اآل، فييا كاألراضي الزراعية
 ، عمى الرحيؿ فوذلؾ إلجبار الفمسطينيي، اإلسرائيمية المجاورة مف خالؿ بناء اآلبار االرتوازية

وقامت بإنشاء خنادؽ امتدت مف شماؿ األغوار وحتى أواسطيا الذي عمؿ عمى عزؿ آالؼ 
واألغناـ مف استغالؿ األراضي الزراعية  وحرماف مربي الماشية ،الدونمات مف األراضي الزراعية

 .(30ص، بدوف تاريخ، )مركز القدس لمشؤوف العامةوالمراعي في تمؾ المنطقة 

حيث ، كما صعدت إسرائيؿ مف عمميات اليدـ واإلخالء في األعواـ القميمة الماضية
، وقرية الجفتمؾاستيدفت العديد مف التجمعات الفمسطينية في محافظة أريحا واألغوار كقرية فصايؿ 

، معيد األبحاث التطبيقية)وقرية الزبيدات والعديد مف التجمعات الفمسطينية األخرى
 .(10ـ:ص2010

 المخططات الييكمية: -أ 

والتي  ـ1993في عاـ  االنتقالية أوسمو ةواضح بعد اتفاقي شكؿظير أثر العامؿ السياسي ب
)معيد األبحاث : ثالث مناطؽر إلى واألغوا أريحا بما فييا محافظة الغربية قسمت الضفة

 ـ(2007، التطبيقية



 ٔف انطكٍ ٔخظبئض انًطكٍانؼٕايم انًؤثرح فٙ ٔاقغ ظر

 )181 ) 
 

 

 الفصؿ الخامس

% مف 18وتغطي ما نسبتو  ، وىي منطقة تحت السيطرة الفمسطينية الكاممة (:Aمنطقة )  .1
% مف 46.6ونسبة السكاف الذيف يعيشوف في ىذه المنطقة حوالي  ،مساحة الضفة الغربية

( Aاألغوار مصنفة كمناطؽ )محافظة أريحا و فقط مف مساحة  %11.6بينما ، مجمؿ السكاف
ىذا مما أثر عمى الكثافة السكانية في المحافظة ، )2كـ68.2وتبمغ مف مساحة المحافظة )

  بالتالي عمى النمط العمراني ودرجة التزاحـ في المحافظة.و 

وىي منطقة تحت اإلدارة المدنية الفمسطينية ولكف تحت السيطرة اإلسرائيمية  (:Bمنطقة ) .2
% مف مجمؿ سكاف 37% مف مساحة الضفة الغربية وتضـ حوالي 22كؿ وتش ، العسكرية
% 0.12ضئيمة جدًا بمحافظة أريحا واألغوار وتشكؿ  ((Bبينما نسبة المنطقة  ، الضفة

مما أضعؼ ذلؾ مف استغالؿ مساحات األراضي الزراعية في ، (2كـ0.694بمساحة مقدارىا)
تخفيؼ مف حدة الكثافة ممشاريع سكنية لواستثمار مساحات مف األراضي إلقامة ، المحافظة

 السكانية في المحافظة.

% مف مساحة 61.5وتشكؿ  ، ىي منطقة تحت السيطرة اإلسرائيمية الكاممة (:Cمنطقة ) .3
مف مجمؿ السكاف.  %1.3ف نسبة السكاف الذيف يعيشوف فييا ىو إحيث  ، الضفة الغربية

 ، ف مجمؿ مساحة الضفة الغربية% م3باإلضافة إلى المحميات الطبيعية والتي تشكؿ 
(مف 2كـ523.9% وبمساحة )88.3في محافظة أريحا واألغوار نسبة كبيرة وشكمت ىذه الفئة 
وىذا ما يدلؿ ، مف سكاف المحافظة تبقى مانسمة( وىو 1.979فييا ) ويعيشمساحة المحافظة 

 ،واألغوارعمى عنصرية االحتالؿ اإلسرائيمي وسيطرتو عمى معظـ أراضي محافظة أريحا 
عبئ عمى السكاف والمساكف في  ؿمما يشك، فالمساحة المخصصة لمفمسطينيي صوتقمي

 (.57ـ:ص2011، معيد األبحاث التطبيقية ) .المحافظة

لتصنيؼ المناطؽ في الضفة الغربية إلى  أوسمومف اتفاقية  ؽلما سبالتحميؿ ومف خالؿ 
الخارطة  ىإل فعند الرجوعاالستيطاف،  ف ىذا التصنيؼ يخدـ باألساس سياسةبأ( A.B.Cمناطؽ )

وىي تمؾ المناطؽ مف  -( حسب تصنيؼ اتفاقية أوسموCوالتمعف في دراسة المناطؽ المصنفة )
مف الضفة  ىأنيا تحتؿ الغالبية العظمف يالضفة الغربية الخاضعة لمسيطرة اإلسرائيمية الكاممة، يتب

% مف إجمالي مساحة الضفة 61.1تو ، أي ما نسب2كـ 3452.3الغربية، حيث بمغت مساحتيا 
 تقع ضمنيا. أريحاالغربية ومعظـ محافظة 
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مما يؤكد عمى  ،((Cكما ويتبيف أيضًا أف جميع المستوطنات ومحيطيا تتواجد في المناطؽ 
أف سياسة إسرائيؿ عمى المدى البعيد تتجو نحو تعزيز تواجد االستيطاف والمستوطنيف في الضفة 

التحكـ بالغالبية العظمى مف أراضي الضفة الغربية ومنع الفمسطينييف مف  الغربية، وذلؾ مف خالؿ
 (B)و (A) استغالليا في البناء والتوسع العمراني. وفيما يخص التجمعات الفمسطينية في مناطؽ 

 2كـ1005 حوالي Aحسب تصنيؼ اتفاقية أوسمو ىي التي تشكؿ األقمية، إذ تبمغ مساحة مناطؽ 
.لذا يجب األخذ بعيف االعتبار (2:صـ2013، )بيتسيمـف الضفة الغربيةم2كـ1035( Bومناطؽ )

 ، لمفمسطينييف إدارتيا والسيطرة عمييا المسموحالقيود اإلسرائيمية عمى األرض ومساحة األرض غير 
جمؿ مساحة الضفة الغربية % مف م60أف حوالي  إلىيجب االنتباه ، فعند حساب الكثافة السكانية

غير مسموح لممالكيف الفمسطينييف البناء  وبالتالي تعتبر أراضٍ  ،يطرة اإلسرائيميةتحت الس ىي أراضٍ 
 ، مف خالؿ الكثافة السكانية في تمؾ المناطؽ عند المقارنةو ، عمييا، إال بتراخيص إسرائيمية معقدة
( تصؿ إلى Bوفي مناطؽ ) 2نسمة/كـ1135( تصؿ إلى Aفإف الكثافة السكانية في مناطؽ )

أي  ، 2نسمة/كـ 115( تصؿ إلى Cفي حيف أف الكثافة السكانية في مناطؽ ) 2ـنسمة/ك 874
( تصؿ إلى عشرة أضعاؼ الكثافة السكانية في مناطؽ Aأف الكثافة السكانية في مناطؽ )

(C)(58ـ:2011، )معيد األبحاث التطبيقية. 
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 محافظة أريحا كاألغكارفي  (A,B,C) مناطؽ اتفاقية أسمك (23)خريطة

                             
 (ـ2012،أريج –مصدر البيانات :معيد األبحاث التطبيقية )

 :المستعمرات الستيطانية -ب

عاـ لقد غزا االستيطاف أراضي محافظة أريحا واألغوار في وقت مبكر منذ االحتالؿ  
ي حيث تقع أراض، منيا أمنية عدة وذلؾ ألسباب ، عمراتفي بناء المست واستمر ، ـ1967

ولكف في  ، وكذلؾ ألسباب زراعية واقتصادية وسياحية، المحافظة عمى طوؿ الحدود مع األردف
حيث ، تعمراتسنوات الثمانينات مف القرف الماضي شيدت الضفة الغربية طفرة كبيرة في بناء المس
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قدر عدد سكانيا بنحو و مستوطنة  153نحو ـ 1982 -1967مف عاـ  عمراتبمغ مجموع المست
 144بينما بمغت عدد المستعمرات االستيطانية في أنحاء الضفة الغربية إلى ، نسمة ألؼ 140

 (.17ـ :ص1913،2011،ؼ، ح، ـ، ج)ـ2011مستعمرة عاـ 

مستعمره وبؤرة 17أما في محافظة أريحا واألغوار فقد بمغ عدد المستعمرات االستيطانية 
 ، وراـ اهلل القدس محافظتي عمرات فيبينما كاف أعمى توزيع لعدد المست ، ـ2010عاـ  استيطانية
مركز المعمومات )مستعمرات  3مستعمرة وأقميما في محافظة طولكـر وبمغت  33 تحيث بمغ

واألغوار ويعيش في مستعمرات محافظة أريحا ، (ـ2010لشؤوف الجدار واالستيطاف، وزارة الدولة،
مستعمر وأقميا في طوباس ألؼ  267.6بينما كاف أكبر عدد في القدس  ، مستعمر6400 حوالي
ومجموع مساحة القواعد  ،دونماً 2343فيما يبمغ مجموع مساحة المستوطنات  ، ألؼ مستعمر1.5

في  رئيس يعتبر االستيطاف عامؿ فمذلؾ، (3ـ:ص2012، )بتسيمـدونماً  881العسكرية اإلسرائيمية 
مساحات  والتقميص مف، نياالنتشار العمراني لمفمسطينييف المترتب عميو االزدحاـ السكا الحد مف

فإف موقع المستوطنة وليس حجميا عالوة عمى ذلؾ ، والسيطرة عمى موارد المياهاألراضي الزراعية 
 ة العمرانية لممحافظة وتقطيع أوصاليا.طكاف لو دور في التأثير عمى الخار 

 : يأتيما  مف أىـ نتائج االستيطاف عالوة عمى ما ذكرو       

 ،واإلغالؽ ،ووضع اليد ،ف األراضي الفمسطينية عف طريؽ المصادرةفقداف أجزاء واسعة م -
 وتقييد البناء.

واسعة تقع  ضٍ اوعزؿ أر  ،الحد مف التواصؿ العمراني بيف المدف في المحافظة ومحاصرتيا -
 بيف المستوطنات.

الطرؽ االلتفافية التي تصؿ المستوطنات بعضيا ببعض وتفصؿ أجزاء المحافظة  إنشاء -
ويحـر عمى الفمسطينييف استخداـ تمؾ الطرؽ أو االقتراب  ، ضبعضيا عف بع

 (9ـ:ص2008، )فريجات.منيا

 ـ2002اإلسرائيمي عاـ الجدار الفاصؿ ضمف المرحمة الثالثة التي أقرىا االحتالؿ  إقامة -
ولكنو لـ يتـ ، محافظات الضفة الغربيةعف وما يحيط بيا أريحا والذي يفصؿ ، أمنية بدواعٍ 

 (2ـ:ص2007، )عقروؽآلف .تنفيذه حتى ا
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 2012المستعمرات كالبؤر العسكرية اإلسراييمية في محافظة أريحا كاألغكار ( 24) خريطة

 
 (ـ2012، أريج–المصدر :معيد األبحاث التطبيقية )
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 ممخص الفصؿ الخامس
 التحميؿ العاممي:

وخصائص المسكف أف ي تبيف مف خالؿ التحميؿ العاممي لمعوامؿ المؤثرة في التركيب السكان
 :اآلتي% وىي عمى النحو 96عوامؿ تمثؿ  خمسةة المؤثرة العوامؿ الرئيس

  مف مجموع التبايف 77.3العامؿ األوؿ : العامؿ الديمغرافي وخصائص المسكف فسر %
 .%(112.957وبمغت القيمة المميزة )في مصفوفة المتغيرات 

  : والقيمة المميزة ، التبايف الكمي% مف مجموع 5.705فسرت  الخدماتالعامؿ الثاني
(8.330)% . 

  : مف مجموع التبايف في مصفوفة 5.414فسرت  كثافة المسكفالعامؿ الثالث %
 .%(7.904والقيمة المميزة ) ، المتغيرات

  : (7.566وبمغت القيمة المميزة )% فقط 5.183فسرت ممكية المسكف العامؿ الرابع%. 

  فقط مف مجموع التبايف في مصفوفة 2.086ت العامؿ الخامس : مشكمة المياه فسر %
 . %(3.046بينما القيمة المميزة ) ، المتغيرات

 وىي : ،إضافة إلى عوامؿ أخرى تمثؿ بقية النسبة 

 .والمستعمرات االستيطانية ا المخططات الييكميةمني السياسيةوالعوامؿ ، العامؿ االجتماعي
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 انفصم انسبدس
 االحتيبجبث انسكىيت نهسكبن يف حمبفظت أرحيب واألغىار

  

 حتياجات المستقبمية مف المساكف.أكلن: ال

 .حؿ مشكمة اإلسكاف ةثانيان: استراتيجي

  .حتياجات التطكيريةثالثان: األكلكيات كال
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 مساكف : الحتياجات المستقبمية مف الأكلن: 
 إف حاجة اإلنساف إلى المسكف ىي مف أمس الحاجات الحياتية التي يسعى إلييا أي إنساف

 ، الذي يعاني مف مشاكؿ عدة في توفير المسكف المالئـ ألفراد أسرتو ، وخاصة المواطف الفمسطيني
ع وبناء وبناء جدار الضـ والتوس ، في ظؿ االحتالؿ اإلسرائيمي الذي يعمؿ عمى مصادرة األراضي

وصعوبة الحصوؿ عمى تراخيص لمبناء خارج حدود التجمعات )التي ال ، المستعمرات وتوسيعيا
 ،يوجد تحديث وتوسيع لمخططاتيا الييكمية ( وىدـ البيوت كعقوبة أمنية أو بحجة عدـ الترخيص

د ، ووجو الفقيرةتشار البطالة وارتفاع نسبة األسر والوضع االقتصادي السيئ حيث الحصار وان
تباط وضعيا بالوضع أوضاعيا السكنية والصحية والبيئية المتردية وار المخيمات الفمسطينية و 

 (29ـ:ص1632،2009،ؼ،ح،ـ،ج).السياسي العاـ

 . قطاع اإلسكاف :1

ويعتبر  ، األساسية المستمرة لمتطور في المستوطنات البشرية اإلسكاف ىو إحدى البنى
وتحقيؽ اليدؼ العاـ لممستوطنات  ، ئمة ألفراد المجتمعاإلسكاف إحدى الضمانات لحياة صحية مال

، ج)البشرية والذي يتمثؿ في تحسيف النوعية االجتماعية واالقتصادية والبيئية لممستوطنات البشرية 
بالنسبة لألراضي الفمسطينية عامة ومحافظة  يختمؼ الحاؿ ولكف (27ـ:ص1632،2009،ؼ،ح،ـ

ىماؿ إذ أدى ضعؼ  ، أريحا واألغوار خاصة السيطرة الفمسطينية عمى عممية التخطيط العمراني وا 
عامًا إلى تدىور المناطؽ 35قوات االحتالؿ اإلسرائيمية لتطوير األراضي الفمسطينية ما يزيد عف 

فقد أثر تدني توصيؿ الخدمات وسوء التخطيط والقيود  ، العمرانية والتجمعات السكنية الفمسطينية
. وصاحب ىذه القيود إقامة ؿ سمبي عمى عممية التطوير الحضريبشكالمفروضة مف قبؿ االحتالؿ 

استخداـ لى إساءة ، وا  أبنية غير مرخصة وغير مخطط ليا مما أدى إلى تمدد عمراني غير منظـ
وتعتبر مشكمة اإلسكاف مف أصعب المشاكؿ (، 18ـ:ص2008، )فريجات.األراضي الزراعية القيمة

ينية نظرًا الرتباطيا الوثيؽ بحياة السكاف واألوضاع االقتصادية التي تواجو السمطة الوطنية الفمسط
بصورة كبيرة خالؿ السنوات المقبمة  فومف المتوقع أف تزداد متطمبات المساك ، واالجتماعية ليـ

ومف المعروؼ أف حجـ الوحدات السكنية لو ارتباط وثيؽ بأعداد األسر ، بسبب الزيادة السكانية
، ح، ـ، ج)والنمط العمراني السائد وعوامؿ أخرى اجتماعية واقتصادية . ،ومتوسط األسرة الواحدة

 (31ـ:ص1487،2007،ؼ

 . الرصيد اإلسكاني :2

يشكؿ النمو السكاني واالنفجار العمراني واليجرة الريفية والحضرية واليجرة المترتبة عف 
 مف أىميا ظاىرة السكف.  قضايا تجعؿ المحافظة أماـ تحديات متعددة المظاىر ، الظروؼ الجيوسياسية
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وتعدد الجيات التي تتولى  في المحافظة، النشاط العمرانيالتوسع في  وبالتالي يعد   
وافتقار قطاع اإلسكاف إلى وجود خطة ، وضع الخطط وتنفيذ البرامج دوف وجود تنسيؽ مؤسسي

فة إلى بروز العديد باإلضا ،شاممة تأخذ بعيف االعتبار الظروؼ االجتماعية واالقتصادية والسياسية
مف المشاكؿ اإلسكانية منيا ارتفاع معدؿ إشغاؿ الغرؼ وتوفر فائض مف مساكف ذوي الدخوؿ 

 وعدـ توفر قطع أراضٍ  ،المرتفعة وعجز في المساكف المالئمة لذوي الدخوؿ المتدنية وارتفاع تكمفتيا
"، اإلسرائيمي"ات االحتالؿ وتزايد االعتداءات عمى األراضي مف قبؿ قو  ،تناسب ذوي الدخؿ المتدني

وعند توضيح مفيـو الرصيد .(4-5ـ:ص2004، )نصيرعائقًا يواجو المحافظة نحو التطور المنظـ
ف عدد الوحدات السكنية ؿ أسرة تمتمؾ وحدة سكنية واحده فإسكاني يتـ تمخيصو بافتراض أف كاإل

ف تقدير االحتياجات ومف ثـ يمك، ىو ناتج عف قسمة العدد السكاني عمى متوسط حجـ األسرة
( يوضح الرصيد السكني 46والجدوؿ ) ، (137ـ:ص2011، )جاسرالمستقبمية مف المساكف 

المتوفر والعجز في عدد الوحدات السكنية بناًء عمى العالقة مابيف إجمالي عدد السكاف وعدد 
 وحجـ األسرة وتقدير عدد الوحدات السكنية المطموب بناؤىا . ،الوحدات السكنية

 ؤشرات العجز السكني :. م3

إف معرفة الواقع السكني يشكؿ القاعدة األساسية لمعرفة العجز السكني والحاجة السكنية 
والتخطيط السميـ لتحقيؽ التوازف بيف الطمب  ، ومدى التوقع في زيادة الطمب عمى المساكف مستقبالً 

ف قطاع .(3ـ:ص2008، )الشوؾعمى الوحدات السكنية الصالحة لمسكف وبيف المعروض منيا وا 
كغيره مف القطاعات يعاني حاليًا مف تدىور واضح في مستوى الخدمات التي  دالتشييالبناء و 
وخاصة في مجاؿ بناء الوحدات السكنية التي ال تتناسب مع الزيادة السكانية المقرونة  ، يقدميا

ؿ التوازف في تقديـ أو بسبب العامؿ األمني أو اختال ، بالنمو السكاني أو اليجرة بيف المحافظات
عف أريحا واألغوار باإلضافة الختالؼ المناخ في محافظة  ،الخدمات العامة وتوفر فرص العمؿ

 : اآلتيةويمكف تحديد المشكمة السكنية وفؽ التصورات باقي المحافظات الفمسطينية. 

والعيش  ىناؾ أسر عديدة تشترؾ في مسكف واحد وىذه األسر نفسيا قابمة لالنشطار مستقبالً  -
)التزاحـ ، وىذا ما يشكؿ حالة اكتظاظ األسرفي نفس الوحدة السكنية وىي األسر النووية

 .السكاني(

ة وغيرىا )مساكف ىامشية( ىناؾ أسر تسكف في مساكف غير صالحة لمسكف كالبراكية والخيم -
 ستبدؿ بوحدات سكنية صالحة لمسكف .يجب أف ت

قديمة واآليمة لمسقوط غير صالحة لمسكف وتيدد شاغمييا ىناؾ العديد مف الوحدات السكنية ال -
 إلخالئيا.
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 وىي ما ، ـ بعد سيطرة الييود عمى األراضي الفمسطينية1948ىناؾ حالة أفرزتيا حرب عاـ  -
 السكاني داخميا. االزدحاـمما أدى إلى ازدياد  ،بالمخيمات داخؿ األراضي الفمسطينية يسمى

 .في المحافظة اراتارتفاع أسعار األراضي والعق -

عدد مف األسر إلى التدمير بسبب العمميات العسكرية الصييونية ل الوحدات السكنية تعرض -
 عمى األراضي مما سبب في ارتفاع الضغط عمى تمبية الحاجة السكنية . ءواالستيال

 . الكضع اإلسكاني المستقبمي :4

الذيف ىـ ىدؼ التنمية والبشر ، يشكؿ اإلسكاف مجموعة معقدة مف اليموـ البشرية
لذلؾ يعد تحسيف اإلسكاف والخدمات المتصمة بو ، ووسيمتيا يتأثروف بتطور اإلسكاف أو بتخمفو

، .)برنامج الشيخ زايدالجتماعية واالقتصادية في الدولةبمنزلة مدخالت إضافية لمتنمية ا
يحا واألغوار ويمكف تقدير االحتياجات المستقبمية مف المساكف في محافظة أر  (23ـ:ص2009
مف  (47كما في الجدوؿ ) والسناريو الثاني ،(46الجدوؿ ): األوؿ كما في  فاقتراح سناريوىا وفؽ

% مف المساكف بدوف ترخيص 40حيث يتـ بناء نحو  % لممباني المتوقع بناؤىا40خالؿ إضافة 
لخاضعة لمسيطرة " اCالعتبارات مختمفة ، منيا عدـ االلتزاـ بقوانيف البناء وخاصة في المنطقة "

مع ، (46مقارنة بالجدوؿ )% 40االدارية واألمنية "االسرائيمية"، وبالتالي يكوف العجز بأقؿ مف 
عادة البناء وخاصة مف نوع البراكي ، ةاألخذ بعيف االعتبار بأف ىناؾ وحدات سكنية تتطمب اإلزالة وا 

ري الحديث وأخرى بحاجة إلى أو حتى نوع الغرفة الواحدة التي ال تصمح لمسكف الحض، أو الخيمة
أو الخالية حسب تعريؼ ، أو الميجورة،وخاصة مف نوع المغمقة، مةميإدخاؿ إصالحات ضرورية و 

مكانية إدخاؿ خدمات جديدة وتحسيف أوضاعيا لتصبح ، الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني وا 
 وتحقيؽ الرفاىية لسكانيا. ، مناسبة وفؽ المعايير اإلسكانية الجيدة
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 ـ2030 -ـ2013عاـمف في محافظة أريحا كاألغكار  الحتياجات السكنية( 46جدكؿ )

 طالبةالمصدر : مف إعداد ال

 : أتييتضح مف الجدوؿ السابؽ ماي

 ـ.2007، عدد السكاف المتوقع : حسب الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني 
  (5.6ـ )2013متوسط حجـ األسرة : يفترض الباحث ثبات متوسط حجـ األسرة حتى عاـ 

 ثـ يبدأ متوسط حجـ األسرة باالنخفاض ، ـ2007وذلؾ اعتمادًا عمى سنة األساس ، فردًا/أسرة

 السنة

 السكافعدد 
المتكقع 
باأللؼ 

(2013 – 
 ـ(2030

متكسط 
 الحجـ

عدد 
 األسر

 المعيشية

عدد 
 المساكف
 المتكفرة

العجز 
 المتراكـ

عدد 
الكحدات 

 ةالتالف
 لالستبداؿ

الحاجة 
الناجمة 
عف 
تككيف 
األسر 

 جديدةال

نسبة 
األشغاؿ مف 
الحتياجات 
 السكنية

عدد 
الكحدات 
السكنية 
 المطمكبة
 لمبناء

عدد 
الكحدات 
المتكقع 
 بناييا

 العجز

2007 40403 5.6 7270 7262 8 123 259 31 421 143 277 
2008 41403 5.6 7393 7282 277 124 306 56 713 144 569 
2009 42432 5.6 7577 7302 569 124 314 80 1087 145 942 
2010 43491 5.6 7766 7323 942 124 293 108 1467 145 1322 
2011 44582 5.6 7961 7344 1322 125 316 141 1904 145 1759 
2012 45709 5.6 8162 7364 1759 125 334 177 2395 146 2249 
2013 46871 5.6 8369 7385 2249 125 328 216 2918 146 2772 
2014 48070 5.1 9425 7406 2772 126 336 258 3492 147 3345 
2015 49307 5.1 9668 7427 3345 126 345 305 4121 147 3974 
2016 50583 5.1 9918 7448 3974 126 354 356 4810 147 4663 
2017 51897 5.1 10175 7469 4663 127 363 412 5565 148 5417 
2018 53250 5.1 10441 7490 5417 127 372 473 6389 148 6241 
2019 54642 4.6 11878 7511 6241 127 382 540 7290 149 7141 
2020 56071 4.6 12189 7533 7141 128 392 612 8273 149 8124 
2021 57538 4.6 12508 7554 8124 128 403 692 9347 149 9198 
2022 59040 4.6 12834 7575 9198 128 413 779 10518 150 10368 
2023 60578 4.1 14775 7597 10368 129 424 873 11794 150 11644 
2024 62149 4.1 15158 7618 11644 129 435 976 13184 151 13033 
2025 63753 4.1 15549 7640 13033 130 446 1088 14697 151 14546 
2026 65386 4.0 16346 7661 14546 130 458 1210 16344 152 16192 
2027 67048 4.0 16762 7683 16192 130 469 1343 18134 152 17982 
2028 68733 4.0 17183 7705 17982 131 481 1487 20081 153 19928 
2029 70438 4.0 17609 7727 19928 131 493 1644 22196 153 22043 
2030 72163 4.0 18040 7749 22043 132 505 1814 24494 153 24341 
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ـ متوسط حجـ األسرة 2019ليصؿ عاـ  يستمر االنخفاضو  ،%0.5 بمقدارـ 2013بعد عاـ 
حتى ( فردًا/أسرة 4كما ىو متوقع ليصؿ إلى)ومف ثـ يستمر االنخفاض  ، (فردًا/غرفة4.6)

 .ـ2030عاـ 
 بقسمة عدد السكاف عمى متوسط حجـ األسرة . اعدد األسر المعيشية :يتـ الحصوؿ عميي 
 أما باقي ، ـ2007لمتوفرة : حسب الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني عدد المساكف ا

السنوات فيو حاصؿ جمع عدد المساكف لمفترة السابقة + عدد الوحدات السكنية المتوقع بناؤىا 
 الوحدات التالفة لالستبداؿ . –
 باقي أما  ،وعدد المساكف المتوفرة ، العجز التراكمي : ىو الفرؽ بيف عدد األسر المعيشية

 وعدد الوحدات المتوقع بناؤىا . ، السنوات فيو الفرؽ بيف عدد الوحدات المطموبة لمبناء
  1.7الوحدات التالفة لالستبداؿ: ىي المساكف التي يجب أف تتمؼ ويعاد بناؤىا وتقدر بنحو.% 
  ( 0.0070× الحاجة الناجمة عف تكويف األسر الجديدة : تـ حسابيا كالتالي :) عدد السكاف

-ـ 2007 لمسنوات مف ي النسبة التي تـ الحصوؿ عمييا مف معدالت عقود الزواجوى
 . ـ2012

  حسب تقديرات األمـ المتحدة في دوؿ العالـ 8نسبة األشغاؿ : تقدر نسبة الشاغر بػػػ %
 الثالث.

  عدد الوحدات المطموبة لمبناء : يتـ الحصوؿ عمييا مف جمع العجز المتراكـ + الوحدات التالفة
 والوحدات الالزمة لتقميؿ االزدحاـ. ، ستبداؿ + الحاجة الناجمة عف تكويف األسرلال

  عدد الوحدات المتوقع بناؤىا فعميًا : يتـ الحصوؿ عمييا مف حاصؿ ضرب )عدد المساكف ×
 ( وىي نسبة متوسطة ألعداد الرخص الصادرة لموحدات السكنية لفترات عديدة .0.0198

 د الوحدات المتوقع بناؤىا فعميًا.الوحدات المطموبة لمبناء وعد العجز : وىو الفرؽ بيف عدد 

  مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أف الوضع الحالي لإلسكاف  يعاني مف عجز في الوحدات
وبحاجة إلى توفير المزيد مف الوحدات وفؽ متطمبات الحاجة المستقبمية لمسكاف . ، السكنية

ذا استمرت عمميات البناء العشوائي ف ي األراضي ذات الممكيات الخاصة دوف تخطيط جيد وا 
فإنو سيؤدي إلى انخفاض في مساحات األراضي الزراعية نتيجة الزحؼ العمراني عمى 

األمر الذي يفرض عمى السمطة الوطنية الفمسطينية إعداد الخطط ، األراضي الزراعية
رية الالزمة لتنفيذ ىذه واالستراتيجيات الخاصة باإلسكاف ووضع البرامج والمشاريع االستثما

وذلؾ عف طريؽ إنشاء مجمعات سكنية عمى وتشجيع السكاف عمى السكف الجماعي، الخطط 
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ومف شأف ذلؾ  ،يا عمى البناء الرأسي متعدد الطوابؽوالتي تعتمد في بنائ ، شكؿ مدف جديدة
 أف يحد مف الخطر المستقبمي لمعجز السكني في المحافظة.

مف  % لمكحدات المتكقع بناؤىا40بزيادة في محافظة أريحا كاألغكار  سكنيةالحتياجات ال( 47جدكؿ )
 ـ2030 -ـ2013عاـ

 لطالبة.المصدر: مف إعداد ا

 السنة

 السكافعدد 
المتكقع 
باأللؼ 

(2013 – 
 ـ(2030

متكسط 
 الحجـ

عدد 
 األسر

 المعيشية

عدد 
 المساكف
 المتكفرة

العجز 
 المتراكـ

عدد 
الكحدات 

 ةالتالف
 لالستبداؿ

الحاجة 
الناجمة 
عف 
تككيف 
ر األس

 الجديدة

نسبة 
األشغاؿ مف 
الحتياجات 
 السكنية

عدد 
الكحدات 
السكنية 
 المطمكبة
 لمبناء

عدد 
الكحدات 
المتكقع 
 بناييا
بزيادة 

40% 

 العجز

2007 40403 5.6 7270 7262 8 123 259 31 421 200 221 
2008 41403 5.6 7393 7339 221 124 306 52 703 203 500 
2009 42432 5.6 7577 7418 500 126 314 75 1015 206 809 
2010 43491 5.6 7766 7498 809 127 293 98 1327 207 1120 
2011 44582 5.6 7961 7578 1120 129 316 125 1690 210 1480 
2012 45709 5.6 8162 7659 1480 130 334 155 2099 211 1888 
2013 46871 5.6 8369 7740 1888 131 328 187 2534 214 2320 
2014 48070 5.1 9425 7823 2320 133 336 223 3012 217 2795 
2015 49307 5.1 9668 7907 2795 134 345 262 3536 218 3318 
2016 50583 5.1 9918 7991 3318 136 354 304 4112 221 3891 
2017 51897 5.1 10175 8076 3891 137 363 351 4742 224 4518 
2018 53250 5.1 10441 8163 4518 138 372 402 5430 225 5205 
2019 54642 4.6 11878 8250 5205 140 382 458 6185 228 5957 
2020 56071 4.6 12189 8338 5957 141 392 519 7009 231 6778 
2021 57538 4.6 12508 8428 6778 143 403 586 7910 234 7676 
2022 59040 4.6 12834 8519 7676 144 413 658 8891 235 8656 
2023 60578 4.1 14775 8610 8656 146 424 738 9964 238 9726 
2024 62149 4.1 15158 8702 9726 148 435 824 11133 241 10892 
2025 63753 4.1 15549 8795 10892 149 446 919 12406 244 12162 
2026 65386 4.0 16346 8890 12162 151 458 1021 13792 246 13546 
2027 67048 4.0 16762 8985 13546 152 469 1133 15300 249 15051 
2028 68733 4.0 17183 9082 15051 154 481 1255 16941 252 16689 
2029 70438 4.0 17609 9180 16689 156 493 1387 18725 255 18470 
2030 72163 4.0 18040 9279 18470 158 505 1530 20663 258 20405 
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  يتـ حساب الجدوؿ (46في الجدوؿ )وردت مف خالؿ تطبيؽ القوانيف السابقة كما ،
% لعدد الوحدات المتوقع بناؤىا في المحافظة 40، مع إضافة زيادة مقدارىا (47)

 ـ.2030حتى عاـ 

  20405ـ 2030يتضح مف الجدوؿ أف عدد العجز مف الوحدات السكنية سيبمغ عاـ 
 وحدة سكنية. 

 حؿ مشكمة اإلسكاف: ةاستراتيجي :ثانيان 
عداد إف مشكمة اإلسكاف قائمة في محافظة أريحا واألغوار حسب التوقعات المستقبمية أل

ويمكف تحديد حجـ المشكمة مف خالؿ الحاجة السكنية وىي  ، المساكف كما بيف الجدوؿ السابؽ
حيث بقاء الوضع اإلسكاني يدىا لتحقيؽ التوازف المطموب مف يعدد الوحدات السكنية التي يجب تش

وىي تعكس حاجة أي إنساف لمسكف مالئـ  ، عمى مستوى معيف ومقبوؿ خالؿ فترة زمنية محددة
. (89ـ:ص2009، )خطة التنمية الوطنيةبغض النظر عف قدرتو عمى دفع تكاليؼ ىذا المسكف 

الستراتيجيات نو يساعد عمى إعداد الخطط واير الحاجة السكنية في المحافظة فإعند تقد فمذلؾ
ديد الفجوة باإلضافة إلى تح، الخاصة باإلسكاف والمشاريع االستثمارية الالزمة لتنفيذ ىذه الخطط

ثـ تساعد عمى تقدير حجـ الدعـ الالـز توفره لشرائح  ،العرض السكنيبيف الحاجة السكنية و 
ألدنى مف متطمبات المجتمع ذات القدرة الشرائية المحدودة لمحصوؿ عمى وحدة سكنية تحقؽ الحد ا

 الحياة الضرورية .

وىي : أف ،ولحؿ مشكمة اإلسكاف البد أف يؤخذ بعيف االعتبار مجموعة مف االقتراحات 
يمكف أف تجد حاًل جذريًا بعيدًا عف االستقالؿ السياسي وخاصًة محافظة أريحا  مشكمة اإلسكاف ال

كما أف تخطيط مخيمات  ، حدودمف حيث التاريخ وال استراتيجيةواألغوار العتبارىا محافظة 
عممية باإلضافة إلى أف الالجئيف يتطمب قرارًا سياسيًا ودعمًا دوليًا وعربيًا لمتغمب عمى المشكمة. 

لؾ البد أف تكوف األولوية لممناطؽ المتدىورة عمرانيًا وىي الشاممة ستستغرؽ وقت طوياًل فمذ التنمية
ولكؿ منطقة متطمبات  ، اء الشعبية والمناطؽ التاريخيةمخيمات الالجئيف والمناطؽ العشوائية واألحي

   (382ـ:ص2003، )صالحةخاصة قد تختمؼ عف المناطؽ األخرى. 

ومف خالؿ دراسة محافظة أريحا واألغوار فقد تبيف وجود اختالؼ التجمعات السكانية  
ؿ اإلسكاف مما ترتب عميو تنوع في مشاك ، في صورتيا ما بيف تجمعات حضرية وريفية ومخيمات

 ومف األمثمة عمى ذلؾ : ،بالمحافظة
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إذا سيطر البناء العشوائي غير المنتظـ فمف المتوقع أف يستمر زحؼ المباني واألراضي  -1
مما يشير إلى تقمص في مساحات األراضي  ،المستخدمة لمبناء عمى حساب األراضي الزراعية

 الزراعية .

 االجتماعي في المناطؽ الحضرية .النقص في عدد الوحدات السكنية والتطور  -2

التي  Cالطرؽ االلتفافية ومناطؽ التيجير القسري مف مناطؽ األطراؼ الريفية القريبة مف  -3
لمحد مف حركة المواطنيف واالستيالء عمى أكبر قدر ممكف مف األراضي  "،إسرائيؿ" اوضعتي

 الفمسطينية .

 ناحية السكنية وخاصة في المناطؽ الريفية.األراضي ذات الممكيات الخاصة وتأثيرىا عمى ال -4

 سوء اإلدارة والتخطيط وضعؼ البنية األساسية في المخيمات. -5

عدـ تمبية العديد مف الوحدات السكنية التي أقيمت في المخيمات وحتى التجمعات الحضرية  -6
 حاجات ورغبات السكاف.

قتراحات التي عة مف البنود وااللحؿ مشكمة اإلسكاف وضع مجمو  استراتيجيةوالبد عند إيجاد 
بحيث يراعى فييا إمكانية التطبيؽ  ،موضوعية لمشكمة السكف في المحافظة تسيـ في تقديـ حموؿٍ 

 : اآلتي وىي عمى النحو

إعادة ىيكمة المراكز العمرانية ورسـ مخططات جيدة مف خالؿ تطوير المناطؽ الحضرية  -1
 القائمة .

 كانية تستوعب الطمب عمى المساكف وفؽ المتوقع .العمؿ عمى إقامة مشاريع إس -2

ومف خالؿ الدراسة يمكف ، إقامة مدف جديدة الستيعاب الطمب المتزايد عمى الوحدات السكنية -3
ىذه  ولكف، األجزاء الشمالية والجنوبية مف المحافظة جديدة في مدفاقتراح سيناريو إلقامة 

مدف  إلقامة وسيناري إيجادمف الصعوبة  نوأل (C) ذات التصنيؼ المناطؽضمف  تقع األجزاء
، ( بسبب صغر مساحة المنطقة وكثافة المساكف فيياAسكنية جديدة ضمف التصنيؼ )

تستوعب الطمب عمى المساكف لحموؿ المحتممة إلقامة مدف جديدة، تبيف ا (25خريطة )وال
  وتقمؿ مف العجز السكني.

حد مف توسيعيا اف حوؿ المستعمرات االستيطانية لمالعمؿ عمى امتداد المراكز العمرانية لمسك -4
 . فوزحفيا عمى أراضي السكاف الفمسطينيي

استقطاب المستثمريف االقتصادييف مف أبناء الوطف ومف الدوؿ العربية لتنفيذ مشاريع سكنية  -5
 داخؿ المحافظة .
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ف عودة الالجئيف إقامة مشاريع إسكانية تستوعب الطمب عمى المساكف في المرحمة القادمة م -6
 ، الالجئيف ستزيد مف درجة التزاحـحيث مف المؤكد أف عودة ، الدولة الفمسطينية الواعدة إلى

% مف أسر المخيمات تسكف في 13.1حيث تشير النتائج إلى أف ،بالرغـ أنيا متواجدة فعاًل 
 (19ـ:ص1521،2007،ؼ، ح، ـ، ج.)أفراد أو أكثر لمغرفة  3مساكف ذات درجة تزاحـ 
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 أماكف مقترحة إلقامة مدف جديدة (25خريطة )

 
 (408ـ:ص2001،ـسيناريكىات: إبراىيعمى المصدر: عمؿ الطالبة بناءن )

 األكلكيات كالحتياجات التطكيرية :ثالثان: 
واألولويات الضرورية مف  تتطمب محافظة أريحا واألغوار العديد مف االحتياجات السكنية

ولويات واالحتياجات التطويرية مف وجية نظر البمديات والمجالس ويمكف تصنيؼ األ ، المساكف
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 ...وغيرىا، االحتياجات الصحيةو ، البنية التحتية ت منيامجاالأىـ الفي القروية والمجاف الشعبية 
 (.48كما ىو مبيف في الجدوؿ )

 ـ(2012) األكلكيات كالحتياجات التطكيرية في محافظة أريحا كاألغكار (48جدكؿ )

 ليست أكلكية بحاجة بحاجة ماسة القطاع ـ

 احتياجات البنية التحتية % *
 10 - 90 شؽ أك تعبيد الطرؽ 1
 50 - 50 إصالح كترميـ شبكة المياه المكجكدة 2

تكسيع شبكة المياه القديمة لتغطية مناطؽ  3
 20 - 80 جديدة

 60 - 40 تركيب شبكة مياه جديدة 4
 30 - 70 أك آبار جكفية ترميـ /إعادة تأىيؿ ينابيع 5
 30 10 60 بناء خزاف مياه 6
 10 - 90 تركيب شبكة صرؼ صحي 7
 60 10 30 تركيب شبكة كيرباء جديدة 8
 20 - 80 حاكيات لجمع النفايات الصمبة 9
 40 30 30 سيارات لجمع النفايات الصمبة 10
 50 20 30 مكب صحي لمنفايات الصمبة 11
 الحتياجات الصحية % *
 10 10 80 بناء مراكز/عيادات صحية جديدة 1
 40 20 40 إعادة تأىيؿ مراكز/عيادات صحية مكجكدة 2
 10 - 90 شراء تجييزات طبية لمعيادات المكجكدة 3
 الحتياجات التعميمية % *
 40 - 60 بناء مدارس جديدة 1
 30 10 60 إعادة تأىيؿ مدارس مكجكدة 2
 20 - 80 تجييزات تعميمية 3

 .(74ـ:ص2012، التجمعات السكانية، أريج-المصدر : معيد البحكث التطبيقية)

في  التطويرية واالحتياجاتفقد تـ تقسيـ األولويات  ، ومف معطيات الجدوؿ السابؽ
 :خؿ محافظة أريحا واألغوار إلى اآلتيالتجمعات السكانية دا

 أ. احتياجات البنية التحتية .

 ب. االحتياجات الصحية .
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 الحتياجات التعميمية .ج. ا

فقد تبيف أف محافظة أريحا واألغوار بحاجة إلى  ، عمى ما سبؽ مف خالؿ الجدوؿ وبناءً 
وذلؾ وفؽ ما توفر مف بيانات في ، عدد كبير مف احتياجات البنية التحتية والصحية والتعميمية

ر حجـ المعاناة ليست أولوية( وىذا مما يظي –بحاجة  –الدراسة حسب التصنيفات )بحاجة ماسة 
 ومف أىميا االحتالؿ اإلسرائيمي واالستيطاف داخؿ المحافظة .،  عدةالناجمة عف أسباب 

% مف احتياجات البنية التحتية ضمف 59بينت النتائج أف المحافظة بحاجة إلى ما يقارب  -
% مف نفس 34.5بينما تحتاج إلى ما نسبتو  ، وضرورية لممحافظةتصنيؼ )حاجة ماسة( 

 ضمف تصنيؼ )ليست أولوية(. الفئة

% مف ضمف تصنيؼ )حاجة 70أما مف الناحية الصحية فالمحافظة تحتاج إلى ما نسبتو  -
وىذه النسبة تدلؿ عمى حجـ اإلىماؿ ،% ضمف تصنيؼ )ليست أولوية(20 ووما نسبت ، ماسة(

ؿ الصحية وتوفير الخدمات بشك ةوليف االىتماـ بالناحيوعمى المسؤ ، في المحافظة الصحي
 أسرع لمسكاف.

ينما شكمت ب ، % لمناحية التعميمية66.6تحتاج المحافظة مف االحتياجات الماسة بنسبة  -
وىذا يعني بأف أىـ جانب مف ، %30مف الناحية التعميمية ما نسبتو  ولويةاألغير االحتياجات 

فمذلؾ عمى صانعي ، جوانب المجتمع يتعرض أكثر مف نصفو لإلىماؿ وعدـ االىتماـ بو
 قرار في المحافظة التركيز عمى االحتياجات التعميمية ألنيا أساس بناء الدولة الفمسطينيةال
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 ممخص الفصؿ السادس
 

 وىذا يؤثر بشكؿ مباشر عمى قطاع  ، يتأثر مستقبؿ المسكف بمستقبؿ النمو السكاني
عدد وارتبط حجـ الوحدات السكنية ب، حيث تزداد متطمبات اإلسكاف بزيادة السكاف، اإلسكاف

 متوسط األسرة الواحدة وعوامؿ أخرى.

  تعتبر مشكمة اإلسكاف في محافظة أريحا واألغوار مف أصعب المشاكؿ التي تواجو السمطة
 الوطنية الفمسطينية بسبب ضعؼ سيطرتيا عمى كافة أرجاء المحافظة.

  في محافظة أريحا واألغوارتعد المخيمات مف أىـ مؤشرات العجز السكني. 

  بينما سيبمغ ، اً مسكن20663ـ تقدر بحوالي 2030السكنية المطموبة لمبناء عاـ عدد الوحدات
 .اً مسكن20405العجز بمقدار 

 .العمؿ عمى إقامة مشاريع إسكانية تستوعب الطمب عمى المساكف وفؽ المتوقع 

  بمغت األولويات واالحتياجات التطويرية في محافظة أريحا واألغوار مف احتياجات البنية
ومف ، حاجة ماسة %70ومف الناحية الصحية ما نسبتو  ، % حاجة ماسة59نسبة التحتية ب

 . حاجة ماسة %67الناحية التعميمية بنسبة 
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 النتايػػػػػػػػػج
مجمكعة مف النتايج التي تـ تحقيقيا في ضكء مجمكعة مف الىداؼ التي عممت قدمت الدراسة 
 كصمت إلييا الدراسة ما يمي :أىـ النتايج التي ت مف كانتعمييا الدراسة ك 

في التجمعات السكانية الواقعة في جنوب شرؽ  أريحا واألغوار محافظةَترُكز سكاف  .1
أريحا ويرجع ىذا التركز الى كونيا وخاصة شماؿ غرب وجنوب شرؽ مدينة ، محافظة ال

مف جية، ووجود مخيمات الالجئيف مف جية  ةمناطؽ تسيطر عمييا السمطة الفمسطيني
 أخرى.

كونيا  في بداية قياـ السمطة الوطنية الفمسطينية،مثمت المحافظة مناطؽ جذب لمسكاف  .2
 الحكـ الذاتي عميياالسمطة الوطنية الفمسطينية تنفذ المحافظة األولى في الضفة الغربية التي 

 .أريحا أوالً  –ضمف اتفاقية غزة 

المقيـ في ىذه المحافظة تبيف أف المجتمع ، سكاف محافظة أريحا واألغوارمف خالؿ دراسة  .3
االتجاه العاـ نحو الزيادة التدريجية يبدو و كما ىو الحاؿ في األراضي الفمسطينية،  مازاؿ فتياً 

يتطمب استمرار توفر المزيد مف وىذا  ،طبيعية لسكاف المحافظةفي معدالت الزيادة ال
 .ية المستقبميةسيؤثر عمى حجـ االحتياجات السكنبالتالي المساكف والمرافؽ والخدمات ،و 

ضي وضميا لممستعمرات نتيجة لمصادرة األرا، الكثافة السكانية في المحافظة مرتفعة نسبياً  .4
توفير سيزيد الضغط عمى المساحة السكنية في المحافظة مف أجؿ وبذلؾ  ،"اإلسرائيمية"

 .الى التعدي عمى األراضي الزراعية إلقامة المساكف باإلضافة الوحدات السكنية،

ورغـ ىذا االنخفاض مازاؿ ، فرد/أسرة5.6في المحافظة بمقدار  األسرةمتوسط حجـ  انخفاض .5
 رمما سيؤثمستقباًل  انخفاضوومف المرشح  الدوؿ المتقدمة،مقارنًة بحجـ األسرة مرتفعًا نسبيًا 

 في المحافظة. عمى مساحة المسكف

ار تتركز في أظيرت الدراسة أف غالبية المساكف المأىولة في محافظة أريحا واألغو  .6
%، وىذا مؤشر يدؿ عمى درجة تركز المساكف 55التجمعات الحضرية، حيث بمغت نسبتيا 

 واالزدحاـ السكني في المراكز الحضرية لممحافظة.

حيث تعد % مف حجـ النشاط االقتصادي 40.7 ظيت حرفة الزراعة بالمرتبة األولىح .7
ثـ نشاط لدفاع والضماف االجتماعي واة يمييا اإلدارة العام ،المحافظة ذات أغمبية ريفية 

 .المرتبة الثالثةاحتمت  الصناعات التحويمية
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% مف 78.4حيث بمغت نسبتيا ، إف نمط األسرة النووية ىو النمط السائد في المحافظة .8
، وىذا بحيث تتقارب ىذه النسبة في كافة أنواع التجمعات السكانية، مجموع أسر المحافظة

مب عمى الوحدات السكنية مما يؤدي لمتطور العمراني في النمط مف األسرة َيزيد الط
 .المحافظة

ف توزيع المساكف عمى المساحة السكنية في تجمعات المحافظة غير تبيف مف الدراسة أ .9
بمغت و ، ف النسبة األعظـ لالستخداـ الحالي لممبنى في المحافظة يكوف لمسكفوأ، متساوٍ 

، غرفة/مسكف3.2ومتوسط عدد الغرؼ ، غرفةفرد/ 1.7درجة التزاحـ في مساكف المحافظة 
 وىذا ال يتعارض مع المعايير الدولية لمحؽ في السكف.

" B(،بينما كاف التوسع في منطقتي "Aأظيرت الدراسة أف التوسع العمراني حدث في المنطقة) .10
" محدود جدًا أي أف مجمؿ الزيادة السكانية وقعت في مدينة أريحا التي تقع ضمف Cو"

 . "Aالمنطقة"

ف غالبية رخص وا  ، %73.6ف النسبة األعظـ تكوف ممؾ فإ، وحسب نوع حيازة المسكف  .11
ونظرًا لطبيعة المحافظة  ،البناء الصادرة لألبنية السكنية الجديدة تعتمد عمى الحجر في البناء

ويفضؿ السكاف ىذا النط ، %53ذات الطابع الريفي فقد استحوذ نوع المسكف)دار(عمى نسبة 
وفقداف مساحة  ولكف ذلؾ أثر عمى مساحة األرض المستغمة لمبناء ،لخصوصيةلالنفراد با

  .كبيرة مف األراضي

عاـ /فرد 2ـ356لمحافظة أريحا واألغوار مف  االجماليةمساحة التراجع نصيب الفرد مف  .12
التعدي عمى األراضي الزراعية خطورة  عفوىذا يعبر  ـ،2005/فرد عاـ2ـ305إلىـ 2000

  الغذائية الرئيسية لسكاف المحافظة.التي تشكؿ السمة 

تبيف الدراسة أثر طبيعة األرض وتربتيا عمى تحديد اتجاه التوسع العمراني وكذلؾ  .13
 .والبؤر العسكرية المستعمرات "اإلسرائيمية"

أظيرت النتائج أف محافظة أريحا واألغوار تعاني مف نقص ممحوظ في خدمات الشبكة  .14
% في حيف بمغت نسبة االعتماد 2.8لنسبة إلى حيث وصمت ا، العامة لمصرؼ الصحي

 ا،وبذلؾ يظير ضعؼ البنية التحتية في المحافظة ومالي%89.9عمى الحفر االمتصاصية 
  وبيئية خطيرة عمى السكاف. مف آثار صحية

، والمكتبة المنزلية، السمع مثؿ السيارة الخصوصيةبعض نسبة انخفاض أظيرت الدراسة  .15
مستوى المعيشة في المحافظة  ضعؼتبيف ي ىذا االنخفاضخالؿ مف ، و والتدفئة المركزية
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الريؼ  أف تجمعاتكذلؾ أظيرت و ، حيث تحتاج ىذه السمع إلى المزيد مف النفقات
 والمخيمات بحاجة إلى المزيد مف وسائؿ تكنولوجيا المعمومات.

عوامؿ  خمسةسكف بمجموعة مف العوامؿ حسب التحميؿ العاممي في واقع ظروؼ التأثر  .16
، كثافة المسكفعامؿ ، الخدماتعامؿ ، رئيسية :العامؿ الديمغرافي وخصائص المسكف

.واف كاف العامؿ عوامؿ أخرى  إلى باإلضافة، وعامؿ مشكمة المياه، ممكية المسكفوعامؿ 
وىذا يدؿ عمى وجود مشاكؿ بواقع وظروؼ  %112األوؿ يستأثر بنسبة تأثير عالية حوالي 

 .السكف في المحافظة

مف المخططات الييكمية لممحافظة بأف معظـ محافظة أريحا واألغوار تقع ضمف تبيف  .17
يؤدي بدوره وىذا  " أي تحت السيطرة "االسرائيمية" الكاممة حسب اتفاقية أوسمو،Cالتصنيؼ "

،مما يشكؿ عبئ عمى السكاف والمساكف الى تقميص المساحة المخصصة لمفمسطينييف
 والمساحة السكنية في المحافظة. 

" تصؿ الى عشرة أضعاؼ الكثافة Aوضحت الدراسة أف الكثافة السكانية في مناطؽ "أ .18
ضافة مساحات Cالسكانية في مناطؽ" " وىذا يؤدي إلى زيادة االزدحاـ داخؿ المسكف، وا 

 سكنية جديدة عمى حساب المساحات الزراعية. 

تواجو السمطة  تعتبر مشكمة اإلسكاف في محافظة أريحا واألغوار مف أصعب المشاكؿ التي .19
 .ةالوطنية الفمسطينية بسبب ضعؼ سيطرتيا عمى كافة أرجاء المحافظ

ف أف عدد الوحدات المطموبة لمبناء عاـ يتب، مف خالؿ اإلسقاطات الخاصة بالمساكف .20
% مف البنية 59وأف المحافظة بحاجة ماسة إلى تطوير ، اً مسكن20405ـ تقدر بنحو 2030
% مف 67بحاجة ماسة لتطوير ما يقارب  وأيضاً ، ية% مف الناحية الصح70و، التحتية

 الناحية التعميمية. 

 التكصيات كالمقترحات
 إلنجازالبد مف تحديد خطوط عامة ، عمى ما تقدـ مف الدراسة والنتائج المترتبة عمييا بناءً 

مف ، واالحتياجات السكنية في محافظة أريحا واألغوار ،تعديالت ضرورية عمى واقع ظروؼ السكف
ومف ىنا توصي  ،االحتياجات السكنيةو والخدمات المتوفرة في المسكف  ،يث خصائص المسكفح

 : باآلتيالباحثة 

التوسع و ، نجاز مخطط الستعماالت األراضي داخؿ حدود محافظة أريحا واألغوارضرورة إ .1
 .العمراني في األراضي غير الزراعية
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مؾ التي تراعي االمتداد الطبيعي زيادة االىتماـ بالبنية التحتية في المدينة وخاصة ت .2
 لممحافظة.

قامة مشاريع سكنية جديدة الستيعاب  .3 عمى السمطة والجيات المعنية العمؿ عمى تطوير وا 
 عممية النمو الحضري والسكني في المحافظة .

لذلؾ يجب ، تعتبر البمدة القديمة بكؿ ما فييا مف محالت أو مساكف مصدر جذب لمسياح .4
وخاصة ترميـ المباني والمحالت ، تطويرىا وتقديـ خدمات أفضؿ لياالعمؿ عمى تنميتيا و 

 .تباع أسس التخطيط الحضري العممي الحديث في تنظيـ المحافظةبا ؾوذل،  القديمة

بسبب سياستو ، لقد أضعؼ االحتالؿ اإلسرائيمي العممية الزراعية في محافظة أريحا واألغوار .5
تطوير الناحية الزراعية في المحافظة وتشجيع فمذلؾ يجب تبني سياسة واضحة ل، التعسفية
والعمؿ عمى إيجاد فرص ، تطوير الوضع االقتصادي في المحافظةو ، الخارج  إلىتسويقيا 

 عمؿ لممتضرريف.

وذلؾ ، القياـ بدراسات سكانية عف محافظة أريحا واألغوار في شتى مجاالت عمـ السكاف .6
كاف التي تؤثر بشكؿ مباشر عمى االحتياجات لمعالجة التغيرات االجتماعية واالقتصادية لمس

 السكنية.

بالتنسيؽ مع وتطوير أوضاعيا السكنية  ، تطويرىا إلىمخيمات الالجئيف بحاجة ماسة  إف .7
 األنروا لدعـ وتحسيف مساكنيـ في مخيمات المحافظة.

، ياتقديـ الدعـ المستمر لمبمديات والمجالس القروية مف أجؿ تطوير المشاريع العمرانية في .8
 وتقديـ كافة الخدمات لسكانيا عمى أكمؿ وجو.

بتقديـ الحوافز التي تساعدىـ ، في منطقة األغوار ماديًا ومعنوياً  ؿالبد مف دعـ صمود األى .9
تفريغ المناطؽ المحتمة مف  مفإليو الكياف الصييوني  إليو أماـ ما ييدؼ ،عمى البقاء والعيش

 ،تخدـ شتى وسائؿ اإلرىاب ومصادرة األرضفيو يس، بكؿ السبؿ فالمواطنيف الفمسطينيي
 ويعمؿ عمى تيجير المواطنيف خارج المناطؽ المحتمة.  

مناطؽ التخمخؿ السكاني  إلىبناء مساكف مع توفير الخدمات ألجياؿ الشباب ونقؿ وظائفيـ  .10
 العربية. األراضيعمى  األفقيحوؿ المستوطنات لمنع التوسع 

، ضرورية وخاصة التعميمية مف جامعات ومعاىد عميادعـ المناطؽ الريفية بالمؤسسات ال .11
 والزواج المبكر ومحاربة ظاىرة األمية ،وخفض نسب التسرب المدرسي وخاصة لدى اإلناث

 .في المجتمع
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سقاطاتيااالستمرار في توصيؼ المشكالت السكانية لتقدير حجميا  .12 واالىتماـ ، المستقبمية وا 
 مف عالقة وثيقة بالمشاكؿ السكنية.ببرنامج البيئة وبرامج الشباب لما ليا 

والمحافظة عمى األماكف الدينية واألثرية وترميـ ما ، دعـ النشاط السياحي في ىذه المحافظة .13
 دمره االحتالؿ.

البد مف توظيؼ التكنولوجيا الحديثة لممساىمة في دراسات حصر المساكف وتقدير عدد  .14
رؽ التي يمكف االعتماد عمييا بشكؿ حيث تعتبر وسائؿ االستشعار عف بعد مف الط، السكاف

 كبير لمحصوؿ عمى تقديرات لعدد المساكف وأنواعيا وكثافاتيـ.

 ومرتبطة ،طويمة المدى تتصؼ بالشمولية استراتيجيةأف تكوف السياسات اإلسكانية ضمف  .15
وتعمؿ عمى توفير المرافؽ والخدمات الضرورية فيي ، ببرامج التنمية االقتصادية واالجتماعية

 األولويات التي البد مف توفيرىا قبؿ المسكف.مف 

التمسؾ بالقرارات الدولية الخاصة بقضية الالجئيف الفمسطينييف وفي مقدمتيا القرار الدولي  .16
وأنو البد مف التخطيط الشامؿ والكامؿ ، الصادر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة194رقـ 

كانية التوسع األفقي والعمودي المدروس م،مع إلحؿ مشكمة المخيمات وسكانيا مف الالجئيف 
عمييا  بوما يترت،يعمؿ عمى تطوير مساكف المخيمات إلنقاذ سكانيا مف االكتظاظ  بحيث

 مف مشكالت متعددة.

دارة  .17 دعـ وتنسيؽ جميع الييئات الحكومية واألىمية والتطوعية وتعزيز مشاركتيا في تخطيط وا 
 الوطنية لمسكاف والمساكف. االستراتيجيةينسجـ مع وتنفيذ البرامج والمشاريع اإلسكانية بما 

متوقعة في ال توالسيناريوىا، إقامة مشاريع إسكانية ومدف جديدة وفؽ االحتياجات السكنية .18
 .الجنوبية المنطقةالشمالية الغربية و المنطقة 

صحي عمى مستوى وخاصة شبكة الصرؼ ال ،تحسيف البنية التحتية والمرافؽ العامة .19
 وخاصة الريفية منيا في ىذه المحافظة.كانية، التجمعات الس
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 (1ممحؽ رقـ )
 التجمعات السكانية في محافظة أريحا كاألغكار حسب نكع التجمع

نكع  اسـ التجمع
 التجمع

 السنة
1997 2007 2011 

 789 715 554 2 مرج نعجة
 1569 1421 968 2 الزبيدات
 224 203 278 2 مرج الغزاؿ
 4100 3714 3178 2 الجفتمؾ
 1190 1074 650 2 فصايؿ
 4548 4120 2896 1 العوجا
 1374 1245 841 2 النويعمة

 906 821 1286 2 عيف الديوؾ
 3488 3160 1470 3 مخيـ عيف السمطاف

 20253 18346 14744 1 أريحا
 5 4 4 2 دير القمط

 7922 7176 4581 3 مخيـ عقبة جبر
 9 8 6 2 دير حجمة
 341 309 45 2 النبي موسى
 24801 22466 14744  مجموع الحضر
 10507 9518 10706  مجموع الريؼ

 11410 10336 6051  مجموع المخيمات
 46718 42320 31501  مجموع محافظة أريحا واألغوار

 مخيـ -3ريؼ  -2حضر  -1*نكع التجمع :

 .سنكات مختارة(، المصدر:الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني)     
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 (2الممحؽ رقـ )
 ةمؤشرات رييس -فظة أريحا كاألغكارمحا

نكع  اسـ التجمع ـ
 التجمع

المساحة 
 الكمية)دكنـ(

األراضي 
 السكنية)دكنـ(

عدد السكاف 
 ـ2007الكمي 

 إناث ذككر

 356 359 715 157 4872 ريؼ مرج نعجة 1

 692 729 1421 131 4123 ريؼ الزبيدات 2

 106 97 203 72 600 ريؼ مرج الغزاؿ 3

 1857 1857 3714 972 185032 ريؼ الجفتمؾ 4

 537 541 1074 322 46826 ريؼ فصايؿ 5

 2062 2058 4120 1126 106946 حضر العوجا 6

 652 593 1245 360 52616 ريؼ النويعمة 7

 412 409 821 186 21332 ريؼ عيف الديوؾ 8

9 
مخيـ عيف 
 السمطاف

 1568 1592 3160 679 513 مخيـ

 9201 9145 18346 4195 58701 حضر أريحا 10

 0 4 4 1 103 ريؼ دير القمط 11

 3546 3630 7176 1342 974 مخيـ مخيـ عقبة جبر 12

 2 6 8 14 452 ريؼ دير حجمة 13

 142 167 309 85 4500 ريؼ النبي موسى 14

 21133 21187 42320 9642 487590 المجموع 15

 ـ.2012فمسطيف -بيت لحـ بيانات معيد األبحاث التطبيقية القدس)أريج(قاعدة  -1مصدر البيانات:     

التعداد العاـ لمسكاف كالمساكف  ، راـ اهلل، ـ2010الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني  -2 
 ـ.    2007منشآتكال
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 (3ممحؽ رقـ )
 ـ.2007بيانات سكاف محافظة أريحا كاألغكار

فيات 
 السف

 المخيمات الريؼ ضرالح محافظة أريحا كاألغكار
 إناث ذككر إناث ذككر إناث ذككر إناث ذككر

4-0 3004 2910 1468 1480 713 762 774 717 
9-5 2823 2729 1374 1336 689 668 781 704 

14-10 2632 2559 1281 1284 608 681 670 667 
19-15 2127 2110 1093 1035 545 520 514 530 
24-20 1663 1647 856 856 408 411 396 383 
29-25 1481 1491 819 829 315 315 347 347 
34-30 1309 1401 708 774 300 268 333 327 
39-35 1172 1171 666 654 224 226 280 293 
44-40 999 993 563 562 217 171 265 214 
49-45 789 743 465 436 151 144 180 156 
54-50 456 498 266 285 101 102 88 112 
59-55 365 360 230 225 64 54 81 71 
64-60 276 306 167 189 44 54 55 73 
69-65 168 239 107 149 42 35 26 48 
74-70 128 182 86 110 32 23 19 40 
79-75 78 120 47 80 21 18 13 19 
84-80 43 58 17 26 15 13 13 17 
89-85 27 25 21 20 6 13 7 15 
94-90 5 11 1 3 3 6 1 2 
+95 10 5 3 1 5 3 2 1 

 .44-48)ـ:ص2007، المصدر :الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني)
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 (4ممحؽ رقـ )
 محافظة أريحا كاألغكار –األىراـ السكانية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ـ.2007محافظة أريحا كاألغكار –اليـر السكاني  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 الحضر –ـ 2007اليـر السكاني  (2)

 إناث ذكور

 َطًخ

 ذكور إناث

 َطًخ
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 الريؼ –يـر السكاني ال(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المخيمات –اليـر السكاني (4)

 ذكور إناث

 َطًخ

 ذكور إناث

 َطًخ
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 (5ممحؽ رقـ )
 ـ.2007محافظة أريحا كاألغكار –بيانات المساحة كعدد المساكف 

 

المساحة الكمية  نكع التجمع اسـ التجمع ـ
 )دكنـ(

األراضي السكنية 
 )المبنية(بالدكنـ

عدد الكحدات 
 السكنية

 111 157 4872 ريؼ مرج نعجة 1

 190 131 4123 ريؼ الزبيدات 2

 41 72 600 ريؼ مرج الغزاؿ 3

 552 972 185032 ريؼ الجفتمؾ 4

 182 322 46826 ريؼ فصايؿ 5

 643 1126 106946 حضر العوجا 6

 203 360 52616 ريؼ النويعمة 7

 131 186 21332 ريؼ عيف الديوؾ 8

 562 679 513 مخيـ مخيـ عيف السمطاف 9

 3345 4195 58701 حضر حاأري 10

 1 1 103 ريؼ دير القمط 11

 1239 1342 974 مخيـ مخيـ عقبة جبر 12

 1 14 452 ريؼ دير حجمة 13

 63 85 4500 ريؼ النبي موسى 14

 7262 9642 487590  المجموع 15

 ـ.2012فمسطيف -قاعدة بيانات معيد األبحاث التطبيقية القدس)أريج( بيت لحـ -1مصدر البيانات:

 ـ. 2007كالمنشآتالتعداد العاـ لمسكاف كالمساكف ، راـ اهلل، ـ2010الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني  -2
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 (6ممحؽ رقـ )
 نتايج التحميؿ العاممي
Factor Analysis 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

 1.000 1.000 سرعدد األ

 961. 1.000 المساحة الكمية

 1.000 1.000 ذكر لـ يتزكج ابدان 

 1.000 1.000 نثىأ لـ يتزكج ابدان 

 977. 1.000 كؿ مرة ذكرأل عقد قراف 

 953. 1.000 نثىأمرة  ألكؿعقد قراف 

 1.000 1.000 متزكج ذكر

 1.000 1.000 نثىأمتزكج 

 998. 1.000 مطمؽ ذكر

 999. 1.000 نثىأمطمؽ 

 999. 1.000 رمؿ ذكرأ

 998. 1.000 نثىأرمؿ أ

 992. 1.000 صؿ ذكرمنف

 992. 1.000 نثىأمنفص 

 992. 1.000 غير مبيف ذكر
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 973. 1.000 نثىأغير مبيف 

 994. 1.000 لجئ مسجؿ ذكر

 995. 1.000 نثىألجئ سجؿ 

 988. 1.000 لجئ غير مسجؿ ذكر

 991. 1.000 نثىألجئ غير مسجؿ 

 995. 1.000 ليس لجئ ذكر

 995. 1.000 نثىأليس لجئ 

 998. 1.000 غير مبيف ذكر

 998. 1.000 نثىأغير مبيف 

 922. 1.000 امي ذكر

 995. 1.000 نثىأمي أ

 994. 1.000 ممـ ذكر

 996. 1.000 نثىأممـ 

 1.000 1.000 ابتدايي ذكر

 1.000 1.000 نثىأابتدايي 

 998. 1.000 عدادم ذكرإ

 999. 1.000 نثىأعدادم إ

 999. 1.000 ثانكم ذكر

 999. 1.000 نثىأكم ثان

 999. 1.000 دبمكـ متكسط ذكر

 999. 1.000 نثىأدبمكـ متكسط 
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 999. 1.000 بكالكريكس ذكر

 999. 1.000 نثىأبكالكريكس 

 999. 1.000 دبمـك عالي ذكر

 994. 1.000 نثىأدبمـك عالي 

 999. 1.000 ماجستير ذكر

 998. 1.000 نثىأماجستير 

 999. 1.000 دكتكراه ذكر

 997. 1.000 دكتكراه انثى

 982. 1.000 غير مبيف ذكر

 971. 1.000 نثىأ غير مبيف

 1.000 1.000 مجمكع طالب ذكر

 1.000 1.000 نثىأمجمكع طالب 

 1.000 1.000 ذكر نشيطكف اقتصاديان 

 997. 1.000 نثىأ قتصاديان انشيطكف 

 928. 1.000 مشتغؿ ذكر

 996. 1.000 نثىأمشتغؿ 

 996. 1.000 ؽ لو العمؿ ذكرمتعطؿ سب

 999. 1.000 نثىأمتعطؿ سبؽ لو العمؿ 

 962. 1.000 متعطؿ لـ يسبؽ لو العمؿ ذكر

 996. 1.000 نثىأمتعطؿ لـ يسبؽ لو العمؿ 

 1.000 1.000 ذكر غير ناشطيف اقتصاديان 
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 1.000 1.000 نثىأ غير ناشطيف اقتصاديان 

 999. 1.000 تدريب ذكر ةلمدارسالتفرغ 

 999. 1.000 نثىأتدريب  ةلمدارسالتفرغ 

 997. 1.000 المنزؿ ذكر ألعماؿالتفرغ 

 1.000 1.000 نثىأالمنزؿ  ألعماؿالتفرغ 

 997. 1.000 العجز كبر السف المرض ذكر

 997. 1.000 العجز كبر السف المرض انثى

 998. 1.000 كجكد ايراد متقاعد ذكر

 997. 1.000 نثىأكجكد ايراد متقاعد 

 995. 1.000 خرل ذكرأ

 957. 1.000 نثىأخرل أ

 942. 1.000 غير مبيف ذكر

 960. 1.000 نثىأغير مبيف 

 995. 1.000 1سرةحجـ األ

 998. 1.000 2سرةحجـ األ

 1.000 1.000 3سرةحجـ األ

 999. 1.000 4سرةحجـ األ

 999. 1.000 5سرةحجـ األ

 1.000 1.000 6سرةحجـ األ

 1.000 1.000 7سرةحجـ األ

 997. 1.000 كثرأف 8سرةحجـ األ
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 999. 1.000 سيارة خصكصية

 1.000 1.000 ثالجة كيربايية

 999. 1.000 سخاف شمسي

 997. 1.000 تدفية مركزية

 999. 1.000 مكنسة كيربايية

 1.000 1.000 طباخ غاز/كيرباء

 999. 1.000 ميكركيؼ

 1.000 1.000 غسالة مالبس

 997. 1.000 مكتبة منزلية

 999. 1.000 راديك/مسجؿ

 1.000 1.000 تمفزيكف

 999. 1.000 فيديكدم في دم

 988. 1.000 صحف لقط

 981. 1.000 خط ىاتؼ

 998. 1.000 نكع المسكف فيال

 998. 1.000 دار

 1.000 1.000 شقة

 972. 1.000 غرفة مستقمة

 770. 1.000 خيمة

 948. 1.000 براكية

 959. 1.000 خرلأ
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 998. 1.000 غير مبيف

 999. 1.000 التصاؿ بشبكة المياه شبكة عامة

 876. 1.000 المطار هبار جمع مياآ

 879. 1.000 ينابيع

 941. 1.000 صياريج

 973. 1.000 خرلأ

 998. 1.000 غير مبيف

 1.000 1.000 التصاؿ بالكيرباء شبكة عامة

 991. 1.000 مكلد خاص

 897. 1.000 ل يكجد

 998. 1.000 غير مبيف

 999. 1.000 التصاؿ بالصرؼ الصحي عامة

 1.000 1.000 حفرة امتصاصية

 982. 1.000 ليكجد

 996. 1.000 غير مبيف

 1.000 1.000 الستخداـ لمسكف

 998. 1.000 لمسكف كالعمؿ

 997. 1.000 لمعمؿ

 999. 1.000 مغمؽ

 998. 1.000 خالي

 995. 1.000 ميجكر
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 983. 1.000 ر مبيفغي

 999. 1.000 14-0السكاف

 1.000 1.000 64-15السكاف

 1.000 1.000 65السكاف+

 1.000 1.000 السكاف

 1.000 1.000 السكاف ذككر

 1.000 1.000 ناثإالسكاف 

 978. 1.000 الكثافة/دكنـ

 494. 1.000 سرةمتكسط حجـ األ

 999. 1.000 تآعدد المنش

 1.000 1.000 عدد المباني

 1.000 1.000 عدد المساكف

 999. 1.000 مساكف ممؾ

 999. 1.000 فراد ممؾأ

 999. 1.000 جر غير مفركشأمساكف مست

 998. 1.000 جر غير مفركشأافراد مست

 939. 1.000 جر مفركشأمساكف مست

 929. 1.000 جر مفركشأافراد مست

 999. 1.000 مساكف دكف مقابؿ

 999. 1.000 فراد دكف مقابؿأ

 996. 1.000 مساكف مقابؿ عمؿ
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 996. 1.000 فراد مقابؿ عمؿأ

 818. 1.000 خرلأاكف مس

 934. 1.000 خرلأفراد أ

 999. 1.000 مساكف غير مبيف

 997. 1.000 فراد غير مبيفأ

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Varianc

e 

Cumulativ

e % 
Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % 

di

m

en

sio

n0 

1 119.642 81.947 81.947 119.642 81.947 81.947 112.957 77.368 77.368 

2 7.720 5.288 87.235 7.720 5.288 87.235 8.330 5.705 83.073 

3 6.444 4.414 91.648 6.444 4.414 91.648 7.904 5.414 88.487 

4 3.751 2.569 94.217 3.751 2.569 94.217 7.566 5.183 93.669 

5 2.593 1.776 95.993 2.593 1.776 95.993 3.046 2.086 95.755 

6 2.014 1.380 97.373 2.014 1.380 97.373 2.270 1.555 97.310 

7 1.328 .910 98.283 1.328 .910 98.283 1.420 .973 98.283 

8 .927 .635 98.918       

9 .699 .479 99.397       

10 .411 .281 99.678       

11 .324 .222 99.900       

12 .138 .095 99.995       

13 .008 .005 100.000       

14 6.760E-

15 

4.630E-15 100.000 
      

15 4.672E-

15 

3.200E-15 100.000 
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Component Matrix
a 

 

 
Component 

1 2 3 4 5 6 7 

   999. 64-15انطكبٌ    

 999. ضرػذد األ      

       999. يتسٔج ركر

       999. َثٗأيدًٕع طالة 

       999. يدًٕع طالة ركر

       999. َثٗأ ثذا  أنى ٚتسٔج 

       998. 6حدى االضرح

       998. طجبخ غبز/كٓرثبء

       998. تهفسٌٕٚ

       998. غطبنخ يالثص

       998. ػذد انًطبكٍ

       998. ركر ثذا  أنى ٚتسٔج 

       998. 4حدى االضرح

       998. 65انطكبٌ+

       998. َثٗأيتسٔج 

       998. ثالخخ كٓرثبئٛخ

       998. ركر َشٛطٌٕ اقتظبدٚب  

       998. انطكبٌ اَبث

       997. غٛر َبشطٍٛ اقتظبدٚب ركر

       997. رادٕٚ/يطدم

       997. انطكبٌ

       997. َثٗأػذاد٘ إ
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       997. انتفرؽ نهذاضخ تذرٚت ركر

       997. 2االضرح حدى

       997. انطكبٌ ركٕر

       997. االتظبل ثبنكٓرثبء شجكخ ػبيخ

االتظبل ثشجكخ انًٛبِ شجكخ 

 ػبيخ

.997       

       997. 5حدى االضرح

       996. اػذاد٘ ركر

       996. حفرح ايتظبطٛخ

       996. َثٗأتذرٚت  خنهذراضانتفرؽ 

       996. 7حدى االضرح

       995. غٛر َبشطٍٛ اقتظبدٚب اَثٗ

       995. اثتذائٙ اَثٗ

       995. غٛر يجٍٛ

       995. انؼدس كجر انطٍ انًرع اَثٗ

       995. اريم اَثٗ

       995. َثٗأغٛر يجٍٛ 

       994. ػذد انًجبَٙ

       994. 3حدى االضرح

       994. انًُسل اَثٗ ألػًبلانتفرؽ 

       993. غٛر يجٍٛ ركر

       993. اريم ركر

       993. يطهق ركر

       993. ضٛبرح خظٕطٛخ

       992. انًُشآدػذد 

       992. َثٗأيتؼطم ضجق نّ انؼًم 

       992. ثبَٕ٘ ركر
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       992. يطبكٍ غٛر يجٍٛ

       991. دثهٕو يتٕضط ركر

       991. نهطكٍ ٔانؼًم

       991. ثبَٕ٘ اَثٗ

       991. اثتذائٙ ركر

       991. افراد غٛر يجٍٛ

       989. ضخبٌ شًطٙ

       988. انؼدس كجر انطٍ انًرع ركر

       988. 14-0انطكبٌ

       986. يٛكرٔٚف

       986. َٕع انًطكٍ فٛال

       985. يطهق اَثٗ

       984. 1حدى االضرح

       984. ى ركريه

       984. االضتخذاو نهطكٍ

       984. غٛر يجٍٛ

       984. غٛر يجٍٛ

       983. ثكبنٕرٕٚش اَثٗ

       983. يُفظم ركر

       982. ثكبنٕرٕٚش ركر

       982. د٘ فٙ د٘ فٛذٕٚ

       982. يطبكٍ يهك

       982. غٛر يجٍٛ

       980. يبخطتٛر ركر

       980. َثٗأيهى 

       979. نهؼًم
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       977. دثهٕو يتٕضط اَثٗ

       976. افراد يهك

       975. شقخ

       975. يطبكٍ دٌٔ يقبثم

       975. يكتجخ يُسنٛخ

       972. يكُطخ كٓرثبئٛخ

 972. ٔخٕد اٚراد يتقبػذ ركر      

       970. افراد دٌٔ يقبثم

       970. راخرٖ رك

       970. غٛر يجٍٛ ركر

       969. غٛر يجٍٛ ركر

       967. خبنٙ

       967. فبكثر 8حدى االضرح

       967. يغهق

       966. غٛر يجٍٛ اَثٗ

       966. يتؼطم نى ٚطجق نّ انؼًم اَثٗ

       965. غٛر يجٍٛ اَثٗ

       962. غٛر يجٍٛ ركر

       960. دكتٕراِ ركر

       960. ٔخٕد اٚراد يتقبػذ اَثٗ

       955. دكتٕراِ اَثٗ

       953. دثهٕو ػبنٙ ركر

       951. َثٗأنٛص الخئ 

       950. يطبكٍ يطتبخر غٛر يفرٔظ

       947. غٛر يجٍٛ اَثٗ

       947. نٛص الخئ ركر
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       945. يبخطتٛر اَثٗ

       945. دار

       943. يرح ركر ألٔلقراٌ  ػقذ

       942. تذفئخ يركسٚخ

       942. يٓدٕر

       941. غٛر يفرٔظ يطتؤخرافراد 

       938. يُفض اَثٗ

       936. دثهٕو ػبنٙ اَثٗ

االتظبل ثبنظرف انظحٙ 

 ػبيخ

.935       

       934. يتؼطم ضجق نّ انؼًم ركر

       932. َشٛطٌٕ اقتظبدٚب اَثٗ

       929. اخرٖ

       918. َثٗأايٙ 

       916. يشتغم اَثٗ

       913. َثٗأيرح  ألٔلػقذ قراٌ 

       907. ايٙ ركر

       906. انًُسل ركر ألػًبلانتفرؽ 

     -412.-  862. الخئ ضدم اَثٗ

     -420.-  856. الخئ يطدم ركر

       850. االيطبر ِاثبر خًغ يٛب

   397.    846. يشتغم ركر

       787. َثٗأاخرٖ 

     -361.- 357. 771. غٛر يجٍٛ

    -504.-  414. 713. َثٗأالخئ غٛر يطدم 

       686. خًٛخ

    -538.-  425. 676. الخئ غٛر يطدم ركر



 

 )226 ) 
 

 

 مالحؽ الدراسة

     -623.-  653. يتؼطم نى ٚطجق نّ انؼًم ركر

     380. 850.  الٕٚخذ

     463. 801.  ثراكٛخ

     520. 787.  انًطبحخ انكهٛخ

      780. 518. اخرٖ

    426. 436. 740.  يٕنذ خبص

    -605.-  713.  طٓبرٚح

     -860.- 403.  خط ْبتف

    380. -842.-   انكثبفخ/دَٔى

     -702.- 620.  طحٍ القط

    -657.-  630.  ال ٕٚخذ

    552. 512. 516. 394. يطبكٍ يقبثم ػًم

    547. 542. 525.  فراد يقبثم ػًمأ

   818.     ُٚبثٛغ

   703.    385. يطبكٍ اخرٖ

   627.    532. افراد اخرٖ

  731. -464.-     يفرٔظ يطتؤخرافراد 

  680. -433.-    422. يفرٔظ يطتؤخريطبكٍ 

  603.      ضرحيتٕضط حدى األ

 697.    -398.-  457. غرفخ يطتقهخ

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 7 components extracted. 
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 fac1-1 fac1-2 fac1-3 fac1-4 fac1-5 fac1-6 fac1-7 التجمع

 21086.- 93041.- 67951.- 45979.- 50291.- 64654.- 28766.- دير القمط       

 0.08711 0.09402 0.16873 00306.- 0.23 65857.- 3.39579 ريحا           أ

 04691.- 0.0457 13109.- 3.43324 39109.- 07268.- 24927.- الجفتمؾ        

 13332.- 3.21517 51172.- 42910.- 42421.- 16316.- 32498.- الزبيدات        

 0.46439 0.18256 22407.- 0.06603 3.30103 0.33072 43419.- العكجا          

 70064.- 83712.- 71007.- 27857.- 0.5061 69015.- 38639.- النبي مكسى    

 0.30606 01023.- 2.93871 16063.- 10154.- 06903.- 46611.- النكيعمة        

 0.06971 0.34725 37902.- 32527.- 45159.- 53015.- 39675.- دير حجمة      

 1.66438- 22209.- 06636.- 23802.- 30291.- 2.97656 0.37236 عقبة جبر      

 2.98843 38929.- 41013.- 31418.- 70625.- 1.25946 01886.- عيف السمطاف  

 46022.- 18793.- 1.40824 34430.- 16022.- 50970.- 35143.- عيف ديكؾ      

 14462.- 41484.- 56738.- 17135.- 21914.- 30474.- 26319.- فصايؿ         

 14435.- 69587.- 60430.- 39620.- 50659.- 56344.- 28509.- ج الغزاؿ      مر 

 41042.- 19694.- 23202.- 37880.- 27067.- 35858.- 30424.- مرج النعجة    
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 (7ممحؽ رقـ )
 (ـ2012-2030في محافظة أريحا كاألغكار ) ةعدد المكاليد كالكفيات المتكقع

 فياتعدد الك  عدد المكاليد السنكات
2012 1,332 206 
2013 1,373 211 
2014 1,416 217 
2015 1,460 223 
2016 1,505 229 
2017 1,550 236 
2018 1,597 244 
2019 1,643 252 
2020 1,690 260 
2021 1,736 270 
2022 1,782 279 
2023 1,827 289 
2024 1,872 300 
2025 1,915 311 
2026 1,956 323 
2027 1,996 334 
2028 2,032 346 
2029 2,064 359 
2030 2,097 372 

 SPECTRUMاستخداـ برنامج  المصدر:*             
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الكويت، شركة كاظمة اإلسكاف في الكويت.ـ( 1977) رؤؼ عبد العزيزعبد الالجرداوي، .11
 والتوزيع. ةلمنشر والترجم

 اإلسكندرية. .تخطيط المدف والقرى ـ(1994) فاروؽ عباسحيدر، .12

 .قطاع اإلسكاف في القدس.صراع عمى المسكف ـ(2001) راسـ،خمايسي .13
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المعيد العربي لمتدريب .إحصاءات ومقاييس الوفيات (بدوف تاريخخالد زىدي )خواجة، .14
 والبحوث العربية.

، الممتقي الفكري العربي.مشكمة السكف في األراضي المحتمة ـ(1981) إبراىيـالدقاؽ، .15
 القدس.فمسطيف، 

 . ترجمة محمد صبحي عبد الحكيـ، القاىرة.عمـ السكافـ( 1963) رونج دنيس .16

 الجامعات المصرية.. دار مقدمة في التخطيط اإلقميميـ( 1980) محمد خميسالزوكة، .17

 منشأة المعارؼ.، اإلسكندرية .دراسة في جغرافية السكاف( ـ1980) عباس فاضؿ،السعدي .18

  . الثانية،األىمية لمنشر والتوزيع ط .فمسطيف بمداف معجـ ((2000 محمد محمد،شراب .19
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 .المعرفةعالـ  ،الكويتالمجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب، 

 ضبط النسؿ وأبعاده وآثاره الديمغرافية واالقتصادية.ـ( 1997) عبد القادر حسفصالح، .23

 . القاىرة ، دار الفكر العربي.التحميؿ العاممي في العمـو السموكيةـ( 1980فرج، ) صفوت .24

 ، اإلسكندرية، منشأة المعارؼ.3ط التخطيط اإلقميمي.ـ( 1994)فؤاد محمد الصقار،  .25

 . اإلسكندرية، منشأة المعارؼ.ةدراسات في الجغرافيا البشريـ( 1999)فؤاد محمدالصقار،  .26
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 األنجمو المصرية. ، القاىرة، مكتبة5ط

المعرفة ، دار 6ط .األبعاد األساسية لمشخصيةـ( 1994) أحمد محمدعبد الخالؼ، .29
 الجامعية.
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 .المكتب الجامعي الحديث.جغرافية المدفـ( 2008) عبد الحكيـ ناصر،العشاوى .30
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 .اإلسكندرية، منشأة المعارؼ.جغرافية الحضر ـ(1972غالب، سيد ) .33

 .اإلسكندرية، مكتبة األنجمو المصرية. تطور الجنس البشريـ( 1957) محمد السيدغالب، .34

. تخطيط الخدمات والمرافؽ االجتماعية مف منظور عمراني( ـ2013)محمد عثمافغنيـ، .35
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( .المنظمة العربية 17مة المدف الفمسطينية)سمس .قصة مدينة أريحـ( 1989) توفيؽمرعي، .38
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 تطمبات التنمية المستدامة والمتكاممة مف المؤشرات اإلحصائية.(م2005) نعيـبارود، .48
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 .2.العدد15المجمد.مجمة الجامعة اإلسالمية  الميت(.-)األحمر
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 الدراسة ممػػػػػػػػخص
 ، تناوؿ ىذا البحث دراسة واقع ظروؼ السكف وخصائص المسكف في محافظة أريحا واألغوار

وامتدادىا الجغرافي عمى الحدود ، طوائؼ الدينيةلتاريخيا الحضاري وبعدىا الديني لمعديد مف ال
 األردنية الفمسطينية.

وأىـ خصائص األسرة ، التركيب السكاني واالقتصادي واالجتماعي إلىوتيدؼ ىذه الدراسة التعرؼ 
وتقدير االحتياجات المستقبمية ، وأىـ الخدمات األساسية المتوفرة داخؿ المسكف، وخصائص المسكف
 ية وفؽ معدالت الزيادة السكانية والتغيرات الديمغرافية لسكاف المحافظة.مف الوحدات السكن

ارتباط حجـ األسرة وتوفر  :وأىميا، السابقة تـ وضع عدد مف االفتراضات األىداؼولتحقيؽ 
،باإلضافة إلى الخدمات األساسية في المسكف والنشاط االقتصادي لمسكاف ومستوى دخؿ األسرة 

 .يمي" في المحافظةدور االحتالؿ "اإلسرائ

فقد تـ االعتماد عمى عدد مف المناىج وىي :التاريخي ، أما بخصوص المنيج المتبع في الدراسة
 .واالستنتاجيوالوصفي والتحميمي 

أىميا الجياز المركزي  والتي اإلحصائيةوتنوعت مصادر البحث بيف المصادر المكتبية والمصادر 
واألساليب ، ائط والرسومات البيانية ذات العالقةالخر  إلى باإلضافة، الفمسطيني لإلحصاء
 التحميؿ العاممي. أىمياوالتي  اإلحصائية

أما  ،والمالحؽ، والخرائط والرسومات، وعدد مف الجداوؿ، واحتوت الدراسة عمى ستة فصوؿ
 :كانت كاألتيالفصوؿ ف

 .الفصؿ األوؿ: البيئة الطبيعية والمراكز العمرانية لمحافظة أريحا واألغوار

 الفصؿ الثاني : السكاف وخصائصيـ في محافظة أريحا واألغوار.

 الفصؿ الثالث : خصائص المسكف )مورفولوجية السكف(.

 الفصؿ الرابع : الخدمات المتوفرة في المسكف.

 الفصؿ الخامس: العوامؿ المؤثرة في خصائص المسكف.

 ـ.2030تى عاـ االحتياجات السكنية في محافظة أريحا واألغوار حالفصؿ السادس: 

أف سكاف المحافظة يقعوف ضمف مرحمة الشباب  الدراسة : إليياوكانت أىـ النتائج التي توصمت 
ونمط ، % مف سكاف المحافظة41.2إذ تمثؿ فئة صغار السف نحو ، والمجتمع السكاني كاف فتياً 
عاـ نحو امتالؾ والتوجو ال وتوزيع المساكف عمى المساحة غير متساوٍ ، األسرة النووية ىو السائد
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رغـ افتقار بعضيا وخاصة خدمات الصرؼ ، وتتوفر الخدمات األساسية في المسكف ، شقة سكنية
في حيف بمغت نسبة االعتماد  ، % فقط2.8الصحي عف طريؽ الشبكة العامة حيث بمغت نسبتيا 

عنيا وتدني نسبة تكنولوجيا المعمومات في المخيمات والريؼ ، %89.9عمى الحفر االمتصاصية 
 في حضر المحافظة.

عوامؿ ىي:  خمسة ، وأظيرت نتائج التحميؿ العاممي أف العوامؿ المؤثرة في خصائص المسكف
كثافة و ، %5.7بنسبة  وعامؿ الخدمات، %77.3العامؿ اليمغرافي وخصائص المسكف بنسبة 

 .% 2ومشكمة المياه بنسبة ، %5.1بنسبة مكية المسكف وم، %5.7بنسبة المسكف 

قامة مشاريع إسكانية وفؽ احتياجات السكاف الدراسة بأىمية دعـ صمود السكاف وأوصت  وا 
وتوفير الخدمات الالزمة ، ـ2030ألؼ وحدة سكنية حتى عاـ 268والتي تقدر بنحو ، المستقبمية

الحديثة لممساىمة  وضرورة توظيؼ أدوات التكنولوجيا، وتشجيع التوسع الرأسي واألفقي المدروس
   كف.في دراسة المس

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 



 

)243 ) 
 



Abstract 
This research tackles the reality ofhousing conditionsandhousing 

characteristics in the governor of Jericho and the Jordan Valley for its

cultural and religious history for themulti-religious communities and its 

geographical reachtothe Jordanian borderwith Palestinian. 

This study aims to identify thecomposition of the population  ، the 

economic structureandsocial structure.Themost important characteristics 

of the family and housing characteristics .The most important basic 

services availablewithin the housing .And estimate future needs of the

residential units in accordance with the rates of population growth and

demographic changestothe population ofthe province. 

To achieve the above objectives ،a number of assumptions  have 

been considered ،including :the size of the family link andprovidebasic 

services to housing ،economic activity and educational level of the

populationand the level offamily income. 

As for the approach taken in the study ،it has been relying on a 

number ofapproaches ،namely :historical anddescriptive ،analytical and

deductive. 

And a variety of research resources between desktop sources and 

statistical sources and that the most important organ of the Central

PalestinianBureau of Statistics ،as well asmaps andgraphs related ،and

statistical methodsandthatthe most importantfactor analysis. 

Thestudy consists ofsix chapters،and a number oftables،chartsand 

graphics،andsupplementsThechaptersare: 

Chapter One:the natural environment andthe urban centersof the province 

ofJerichoand the Jordan Valley. 

Chaptertwo: PopulationcharacteristicsinJerichoand the Jordan Valley. 

Chapterthree:housing characteristics(morphology ofresidence). 

Chapter Four: Theservices available at theshelter. 

Chapter five:factors affecting thehousing characteristics. 

Chaptersix:housing needsin the province ofJerichoand the Jordan Valley

until 2030. 

The most importantfindingsof the study:that thepopulation of the 

province fall into young adulthood and the community population was

young،itrepresentsa classof young peopleabout 41.2% of thepopulation 

of the province،and thepattern ofthe nuclear familyisthe dominant.The
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distribution of housing space is uneven and the general attitude towards

owningan apartment،andbasic servicesare availableinthe home،despite 

thelack ofsome of them،especiallysanitation servicesthroughthe public 

network ،which accounted foronly 2.8%.While the percentage ofreliance 

oncesspits 98.8،% and the lowproportion ofinformation technologyin the 

campsand the countrysidethan inthe provinceattended. 

The results of the factor analysis that factors affecting thehousing 

characteristics ،five factors are :factor Alimgrave and housing 

characteristics by ...3 ،% and the factor of services by 5.. ،% and the 

density housing by 5.7 ،%and the home ownership by 5.1 ،% and the 

problem ofwaterby 2% .  

The study recommended the importance of supporting the 

steadfastness of the people and the establishment of housing projects

according tothe needs of thefuture population،whichis estimated at268

thousand units until2030 ،and to provide the necessary services and 

encourage theexpansion ofvertical and horizontalstudied،and the need to

employtoolsof modern technologyto contribute to thestudy of housing 


