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وقتهم النجاز هذا الشكر أوال هللا الواحد القدير على انجاز هذا البحث ثم لمن بذلوا جهودهم و
                         البحث أساتذتي، 
" محمد علي محمد الكحلوت/مصطفى كامل عبد الرحمن الفرا والدكتور المهندس/الدكتور المهندس

على ما بدلوه من الجهد العظيم والوقت الثمين والتوجيه السديد بالمتابعة واإلشراف على هذا 
  .البحث

في سلطة الطيران المدني الفلسطيني الذين لم يبخلوا  كما ونخص بالشكر اإلخوة الزمالء
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  . سلطة الطيران المدني) مدير عام مديرية الهندسة والصيانة( محمد عبد الحميد: المهندس -
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 .سلطة الطيران المدني) مدير دائرة االلكترونات ( عماد إسماعيل الهمص: المهندس  -

 .، مهندس التخطيط، بلدية رفحم زعربعبد الكري: المهندس  -

وجميع العاملين في الوزارة لما ) مدير مكتب وزير الحكم المحلي( محمد صبري الفرا: المهندس -
 .لمسته من اتجاههم لمساعدتي

وأخيرا أتوجه إلي أعضاء لجنة الحكم بجزيل الشكر على ما سيثرون به هذا البحث إلخراجه 
  .بة الفلسطينية والعربيةبالصورة النهائية إلثراء المكت

  

  الباحث     
  يوسف سليمان احمد القرا
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  .06/11/1973 :تاريخ الميالد

  : المؤهل الدراسي
  %.79.66-التقدير م 2010-  تخصص عمارة –كلية الهندسة  –جامعة فلسطين  -
م  1996عام  –تخصص عمارة  –كلية العلوم والتكنولوجيا  –دبلوم هندسة معمارية  -

 %. 76 - لتقديرا
 .م1993الثانوية العامة عام  -

  :الخبرات
  .حتى تاريخه 2011مدير مكتب أصول للهندسة والتخطيط من  -
وحتى  -2001من  سلطة الطيران المدني الفلسطينيبرئيس قسم التصميم مكلف ب -

 .تاريخه
 .2001-3 وحتى 1998-1مراقب مشاريع ضمن سلطة الطيران المدني  من  -
 .مدرس لتدريب برنامج االتوكاد  ، الفوتوشوب  ، االسكتش أب -

  : ةالدورات التدريبي
 وحتى 1997-4في صيانة المطارات في المملكة المغربية من  ةدورة تدريبي -

7 -1997. 
لصالح مشروع  1996عام  ةاني مع مؤسسة جايكا اليابانيفي المسح الميد ةدورة تدريبي -

 .سالصرف الصحي لمحافظة خان يون
  :مشاركة المجتمع المحلي

 .المشاركة في العديد من لجان إعمار المساجد في بلدة خزاعة  -

 .2015وحتى  2013مشاركة بلدية خزاعة في وضع الخطة اإلستراتجية لألعوام  -

  .مخططات التفصيليةمشاركة بلدية خزاعة في وضع ال -
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  إقـــــــــــرار
يقر الباحث بالتزامه باألمانة العلمية وعدم النقل واالستنسـاخ  

وأن االقتباسـات  ، من األبحاث والرسائل التي تناولت هذا الموضوع
المسموح بها علمياً والواردة في هذه الرسالة موضـحة المصـادر   

  .والمراجع في مواضيعها
  الباحث     

  ان احمد القرايوسف سليم
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  :ملخص البحث
ر وبدأ تطو مثل النقل والشحن واالقتصاد، ةكثيرمجاالت كبيرة في  أهميةللمطارات 

وإنشاء  تخطيطإلى تلك التطور  القرن العشرين مما أدى خدم تلك المجاالت في بداياتيل الطيران
ام الناتجة من تطور الطائرات، أخذ بعين االعتبار خالصة تلك األعباء والمهت تيالالمطارات 

الهائل إما على صعيد صناعة الطائرات أو تكنولوجيا التكنولوجي ر لتطومع ا أيضاويتالءم 
ستخدم لوضع مبادئ توجيهية لتطوير عملية منهجية تُ يوتخطيط المطارات هالمطارات المتزايدة، 

  . على الطيران تزايدالم كفاءة المطارات التي تنسجم مع األهداف من أجل تلبية الطلب

وفي عهد االنتداب البريطاني على فلسطين تم إنشاء أول مطار فلسطيني في مدينة القدس وهو 
، وفي م 1967م، وبعد احتالل مدينة القدس في عام 1920 في عام ) قلنديا( مطار القدس الدولي 

الفلسطيني واصدر  م تم تشكيل سلطة الطيران المدني1994ظل السلطة الوطنية الفلسطينية عام 
من نفس العام، وتم العمل " غزة الدولي"القرار بإنشاء مطار ياسر عرفات الدولي المعروف بمطار 

وصوال بدمار 2001 لينقل المسافرين والبضائع حتى عام   1998في المطار منذ  افتتاحه في عام 
للمطار على يد جيش االحتالل الصهيوني وأصبح المطار مدمر ويحتاج إلى إعادة تخطيط هائل 

وضع فلسطين السياسي موقعه وإنشائه في مرحلة إعادة اإلعمار لقطاع غزة باإلضافة إلى أهمية 
وكذلك أهمية ربطها مع العالم سياحيا وتجاريا واقتصاديا، وأيضا  والجغرافي والتاريخي والديني

ا وصل إليه المطار من دمار وبسبب إغالق المعابر الذي أدى إلى شل حركة تنقل بسبب م
  .األشخاص والبضائع، هذا ما دفع الباحث إلى اختيار هذه الدراسة

وللوصول إلى أفضل النتائج السليمة التي يستفاد منها اعتمد الباحث على منهج علمي يتكون من 
 أيضاواتبع المنهج الوصفي  الطيرانبه إنشاء وتطور المنهج التاريخي لتتبع التاريخ الذي مر 

لوصف حاالت ومراحل معينة، ثم المنهج التحليلي للحصول على نتائج سيعتمد عليها الباحث في 
دراسة مطارات محلية ودولية مشابهة لالستفادة من تجاربها، ولقد توصل الباحث إلى عدة نتائج 

  : وتوصيات ومن أهمها

نسبة ما الي هو انسب موقع للمطار في قطاع غزة حيث حصل على إن موقع المطار الح
من المبحوثين من المتخصصين في مجال التخطيط والطيران، وأيضا حصل على ما نسبته % 54.7
، كما من مجموع االعتبارات التخطيطية الخاصة بالمنظمات الدولية للطيران المدني% 76.5

صصة في إعادة إنشاء وتخطيط المطار مع تطوير العمل على تشكيل لجان متخوتوصي الدراسة 
المناطق المحيطة وربطها مع موقع الميناء البحري وشبكة الطرق اإلقليمية، وأيضا الحشد الدولي 

 .إلبرام االتفاقيات الدولية لعدم المساس بالمؤسسات الوطنية مثل المطار وغيرها



 ح 
 

Abstract 
Airports play a great role in many different fields such as transportation, cargo, 

and other economic activities. Since Wright's brothers experience in flying, the 
twentieth century has witnessed much progress in flight. Airplanes have been 
manufactured in different shapes, sizes, and kinds. So planning for constructing airports 
has considered   these various needs and missions in airplane industry so as to match the 
great technological advance, and to comply with the international, regional and national 
goals.  
 One of the most important objectives of airport planning is the effective use of 
the airport resources to meet the increasing demand of flights. Since the British 
Mandate of Palestine the first Palestinian airport has been constructed in 1920 in 
Jerusalem. It was called " International  Quads Airport " or " Qalqelia Airport ".   In 
1967 the work stopped in the airport due to the Israeli Occupation for Jerusalem during 
the six-day war.  

In 1994, the Palestinian National  Authority  ( PNA ) has formed the Civil Flight 
Authority and issued a resolution to construct " Yaser Arafat International Airport " in 
Rafah. The work has started in the airport in 1998. It transported passengers and goods 
till 2001 when the Israeli Air Force destroyed the airport totally. 

 The reasons behind my  research  are the current status of the airport, the 
blockage of the tunnels  and the importance of the political, geographical, historical and 
religious position of Palestine. All these reasons have motivated me to write my 
research entitled " Analytical Study for Planning Factors Considered in Yaser Arafat  
International Airport Location In Gaza Strip "      

To get the best results, the researcher uses the historical, descriptive and 
analytical approaches in his study for many international and national similar 
airports to get benefits from others' experiences. The researcher  expects  the 
decision makers in Palestine to study the results and recommendations of the 
research so as to help the planners in locating the new airport.   

- One of the most important results of the research is that the current location of 
the airport is the most convenient place. 54.7% of the sample approved this fact. 
The sample members are consultants and specialists in Planning and flight. 
According to  the  planning criteria of  the international organizations of the civil 
flight, the airport location gets 75.5 % of these criteria. 

-  Regarding recommendations, the researcher appeals the international 
community to protect  the national premises from destruction by Israeli forces.  
The researcher suggests to form committee of consultants and specialists for 
planning and reconstructing the airport and developing the surrounding area 
including roads that connect the airport with the seaport.  
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  :مقدمة
الطائرات  رتتطوحيث  ،لقرن العشرينامطلع  في حقل الطيران هائلالتقدم بدا ال

  .وأعبائها أحجامها وأشكالها ومهامها ودخلت عصر اإلنتاج الصناعي بغزارة وتنوعت

يعتبر النقل الجوي في عصرنا وسيلة أساسية من وسائل النقل لخدمة االقتصاد الوطني و
راً من للدول، وال يمكن االستغناء عنه بل من الواضح أن بعض الدول تخصص جزءاً كبي

  .موازنتها المالية إلنشاء أسطولها الجوي مثل المطارات والطائرات

والن وسيلة النقل الجوي أصبحت أهم الوسائل فنحتاج إلى إنشاء وتخطيط وتطوير 
وعليه فإن  ،لتواكب التطور التكنولوجي الهائل واألعباء الناتجة من تلك التطورالمطارات 

ية منهجية مهمة لتواكب األعباء والتطورات الناتجة تخطيط واختيار مواقع المطارات عمل
  .من تطور الطيران

وحيث أن البحث يتناول معايير اختيار مواقع المطارات والتي لها دورا هاما في 
تناول المعايير التخطيطية والمعايير  الدراسة فإنه لذالكبأشكالها،  االقتصادية تطوير التنمية

ع المطارات وكذلك تناولت الحاالت الدراسية المختلفة األخرى المؤثرة في اختيار مواق
  .عرفات الدولي والمشابهة في بعض األجزاء لحالة مطار ياسر

كما سيتناول البحث أوجه التشابه من حيث المساحة المخصصة للمطار، والتمدد للكتل 
رات العمرانية المحيطة بالمطارات، وأحدث التكنولوجيا والمعايير المستخدمة في المطا

  .الحديثة وكيفية إختيار مواقع المطارات ووضع المعايير التخطيطية المناسبة

ولقد توصلت الدراسة إلى نتائج وتوصيات مهمة تم تقسيمها إلى سياسية وخاصة   
  .تخطيط وتطوير وإنشاء مطار ياسر عرفات الدولي بإعادةبالدراسة لالرتقاء 
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  :مشكلة البحثال
تسليط الضوء على االعتبارات التخطيطية لموقع مطار ياسر تكمن المشكلة البحثية ب

قطاع غزة،  إعمارعرفات الدولي وما وصل المطار إليه من دمار، ونظراً للوعود إلعادة 
وإعادة تخطيط موقع المطار، فإن الدراسة تركز على دراسة تحليليه لالعتبارات التخطيطية 

  .الختيار موقع المطار الحالي
سبق فهناك بعض التساؤالت سيتم اإلجابة عليها بالنفي أو اإلثبات في نتائج وبناء على ما 
  :الدراسة وهي

هل موقع مطار ياسر عرفات الدولي بقطاع غزة مناسباً حسب المعايير التخطيطية  -1
 لمواقع المطارات؟

 ما هي العوامل المؤثرة في اختيار موقع المطار الحالي؟ -2

مطار ليخدم التطور التكنولوجي الهائل في مجال الطيران يأتي هذا لالرتقاء بتخطيط موقع ال
  .   المدني والوصول إلى أفضل الحلول من جميع النواحي 

  :أهمية الدراسة
والربط  ألشخاصا نقلالمطارات لها وظائف مهمة في حركة  في أنالدراسة  أهميةتكمن 

الجغرافي  قعهاوأيضا ألهمية فلسطين خاصة بسب موالتجاري واالقتصادي بين الدول، 
والحصار من قبل االحتالل،  إغالق المعابرسبب كذلك بوالسياسي والسياحي والديني 

وتوفير الوقت والجهد فالمطارات تقوم بحل الزمة المعابر المغلقة وتعمل على تسهيل 
  .للمسافرين
الوطنية الفلسطينية الدولة مؤسسات وبناء عمار قطاع غزة إبسبب الوعود إلعادة  وأيضا

واضحة لتخطيط  ةرؤيهناك تكون  أنمن قبل الدول المانحة في القمم العربية والعالمية البد 
 المتسارعليتماشى مع التطور التكنولوجي  ،موقعه إنشاء وتخطيط إعادةيتم  أنالمطار على 

  . في مجال الطيران

لمطار الختيار المواقع المناسبة لموقع افي وضع المعلومات الصحيحة  أهميةوللدراسة 
 إنشاء إعادةالقرارات ليتسنى لهم اتخاذ القرارات السليمة والسريعة في  أصحاب أمام

، وأيضا إلثراء المكتبة العربية في مجال تخطيط المطارات، ومما يزيد في وتخطيط المطار
  .ندرة األبحاث التي تناولت هذا الموضوع أيضاأهمية البحث 
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  :أهداف الدراسة

على المعايير الخاصة بمواقع المطارات بالمنظمات الدولية الخاصة تهدف الدراسة للتعرف 
  : بالطيران المدني وذلك من خالل التالي

 .معرفة تاريخ ونشأة وتطور الطيران والمطارات -1

 .توضيح االعتبارات التخطيطية لمواقع المطارات -2

 .إجراء دراسة تحليلية للمطارات ومواقعها في فلسطين -3

 .دول المختلفة في إختيار مواقع وتخطيط المطارات الدوليةاالستفادة من تجارب ال -4

 .دراسة العوامل المؤثرة على تخطيط موقع مطار ياسر عرفات الحالي -5

 .الوصول إلى نتائج وتوصيات تفيد صناع القرار حول المطارات واختيار مواقعها -6

  :فرضيات البحث
الشرقي لقطاع غزة يرى الباحث بان موقع المطار الحالي الذي ينحصر في الجنوب 

غير  بأنه األخضروحدوده من الجهة الجنوبية جمهورية مصر العربية ومن الشرق الخط 
  :من حيث تطبيق التالي مناسب

ستقوم به الدراسة وهذا ما  غير مناسبة، ختيار الموقع الحاليإلالتي اعتمد عليها  المعايير -
 وإعدادالدراسية المشابهة  إثبات أو نفي ذلك من خالل الدراسة التحليلية والحاالت

   .االستبانه
بين متوسطات استجابات  α ≥ 0.05توجد فروقات ذات داللة إحصائية عن مستوى  -

دراسة تحليلية لالعتبارات التخطيطية لموقع مطار ياسر عرفات (المبحوثين حول 
المسمى ، التخصص العلمي(تعزي للمتغيرات الشخصية مثل ) الدولي بقطاع غزة

مجال ، مكان العمل، جهة العمل، عدد سنوات الخبرة في المسمى الوظيفيالوظيفي، 
 .)العمل

  :منهجية البحث
النتائج التي يستفاد  إلىالعلمي للوصول  هجالباحث المن ولتحقيق ما سبق اتبع      

  :منها من خالل
 عامة ودراسة تاريخ المطارات في فلسطين المنهج التاريخي في دراسة مواقع المطارات -1

 .)ياسر عرفات الدوليمطار ( الحاليمطار ال دراسة تاريخية لموقعيضا وأ
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والقوانين هي المعايير المتبعة الختيار مواقع المطارات  المنهج الوصفي لتوصيف ما -2
 .والمقابالت الشخصية والزيارات الميدانيةالمتبعة من المنظمات الدولية 

  ):طرق جمع المعلومات(مصادر المعلومات 
  :د من مصادر المعلومات منهاهناك العدي

 الكتب والمراجع التي تناولت بعض أو أجزاء من موضوع البحث. 

 وكذلك المجالت والصحف ، والدراسات المنشورة وغير المنشورة العلمية األبحاث
 .واالنترنت

 سلطة الطيران الفلسطينية وموظفوها في دائرة الهندسة والصيانة.  
 الدولي والعربي و المحلي المدني على الصعيد الهيئات العاملة في مجال الطيران. 

 زيارة ميدانية لموقع المطار الحالي. 

 في قطاع غزة  في مجال النقل الجوي مع المتخصصين شخصية مقابالت. 

 إلثبات أو نفي هل الموقع مناسبا أم ال؟ النتائج أفضل إلىللوصول  استبانه 

  :حدود البحث
  ودراسة تحليلية  لى مجال المطارات والطيرانيقوم بالتركيز ع: الحدود الموضوعية

 والمواضيع التخطيطية المتعلقة بذلك للمطارات المشابهة في اختيار مواقع المطارات
  .ومقابالت مع المتخصصين قي مجال النقل الجوي والتخطيط

 قطاع غزة مع التركيز علي موقع مطار ياسر عرفات  - فلسطين :الحدود المكانية
  .الدولي الحالي

 وتخطيط المطارات بشكل عام وتفصل تاريخ  إنشاءتتبع تاريخ : الحدود الزمانية
مطار ياسر عرفات الدولي بشكل  المطارات الفلسطينية وخاصة وتخطيط إنشاء
 .خاص

  ):المشاكل والصعوبات(معوقات البحث 
 نقص في المصادر الرسمية الفلسطينية في مجال الطيران المدني. 

  لمحكمة في هذا الموضوعالعلمية ا األبحاثقلة. 

 قلة الكتب والمراجع في المكتبة العربية ومكتبات قطاع غزة. 

 االنقسام الفلسطيني. 
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  :متضمنات البحث 
المطار يعتبر من مؤسسات بناء الدولة والسيادة والن مطار ياسر عرفات الدولي هو 

يران كثيرة ، حيث تم تفعيل وتشغيل خطوط طفلسطينية عمل بكوادر الذيالمطار الوحيد 
سلم  دراسة موقع المطار على عليه يجب أن يحتلبين فلسطين والعالم الخارجي، و

 ات وإعادة تطويره وتشغيله وبالتاليلمطارلفي دراسة االعتبارات التخطيطية  األولويات
  -:سيتناول البحث الفصول التالية

 -:اإلطار العام للبحث    -

  .ر الطيران والمطاراتتاريخ نشأة وتطو - :يتناول   األولالفصل  -
  .االعتبارات التخطيطية لمواقع للمطارات -:الفصل الثاني يتناول   -
  .للمطارات ومواقعها في فلسطيندراسة تحليلية  -:الفصل الثالث يتناول   -
  .حاالت دراسية -:  الفصل الرابع يتناول -
لدولي تحليليه للموقع الحالي لمطار ياسر عرفات ادراسة  -:الفصل الخامس يتناول -

  .وتحليل االستبانه
 النتائج، التوصيات،  -:الفصل السادس يتناول -

 .المراجع -

 .المالحق  -
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  الفصل األول

 تاريخ نشأة وتطور الطيران والمطارات  .1

  مقدمة  

  .نشأة وتطور الطيران  1-1

  .الطيرانالتحسينات الهندسية على محاوالت   1-2

  .الطائرات أنواع  1-3

  .نشأت و تطور المطارات  1-4

  .تصميم المطارات  1-5

 .المطارات حول العالم  1-6

 .طرائف وغرائب المطارات  1-7

  

 

 

 

  

  

  

  

  



10 
 

  :مقدمة

قرب المسافات بين  ألنهن نظام النقل الجوي قد غير مفهوم العالم بالنسبة لإلنسان و إ
وسيلة النقل عبر الجو بسرعة لم تكن موجودة في  ةث وفرأرجاء العالم و جعله قرية صغيرة حي

   .أي وسيلة أخرى من وسائل النقل

بهذا أصبح الطيران أهم وسيلة لنقل الركاب والبضائع لمسافات طويلة عبر قارات 
 1حركة الطيران على التضاعف عشرين مرة خالل األربعين سنة األخيرة  تشجع لهذاو، العالم

الضخمة الستقبال الحركة الجوية  الحركة هذه مع تتناسب راتمطا وجود طلبتوهذا ت
  .المتزايدة

أحدث وأسرع وسائل النقل، حيث ال يتفوق عليها في السرعة  أيضاوتعتبر الطائرة 
تنقل سوى المركبات الفضائية وتستطيع طائرة النقل أو طائرة السفر الجوي النفاثة الحديثة، أن 

 ،ع لتعبر بهم أجواء القارة األوروبية في أقل من خمس ساعاتحمولة ثقيلة من الركاب والبضائ
  .ساعة 24كذلك فهي تستطيع أن تطير نصف المسافة حول العالم في أقل من 

 نشأة و تطور الطيران 1-1
م، صنع عالم يوناني . ق 400بدأت نحو عام  :المحاوالت واألفكار األولى للطيران 1-1-1

ولم يعرف حتى اآلن  كيف استطاع أن ، ي الهواءحمامة خشبية تتحرك ف" أرشيتاس"يدعى 
ويعتقد أنه قام بربط هذا الطائر بذراع دوار، واستخدم بخارا أو غازا ، يجعل هذه الحمامة تطير

  .لتحريكه في اتجاه دوراني

م، اكتشف الصينيون طريقة تصنيع الطائرة الورقية، . ق 300م ـ . ق 400بين عامي 
وبعد فترة استخدمت الطائرات الورقية لحمل ، ات الشراعيةوهي شكل من أشكال الطائر

  2.أشخاص في الهواء

وخالل فترة القرن الثالث قبل الميالد، قام العالم الرياضي والمبتكر الكبير، اليوناني 
" عباس ابن فرناس"م قام  880وفي عام ، ، باكتشاف سبب طفو األجسام "أرخميدس"الجنسية 

                                                             
   http://3marh.mam9.com/t4709-topic  منتديات قسم الهندسة المعمارية جامعة عين شمس، -1
الزيارة في  http://www.flyingway.com/airlecture/fl-history.html تديات خط الطيران، شبكة و من -2

  .صباحا 8.23الساعة  27/12/2013
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بمحاولة للطيران بعد أن صنع لنفسه جناحين من ) م887ى عام العربي األندلسي المتوف(
روجر "م سجل راهب إنجليزي يدعى 1290وفي نحو عام ، الريش، ولكنه فشل في محاولته

بعد أن درس  "بيكون"أن الهواء مثله مثل الماء  يحتوي على جسيمات صلبة واستنتج " بيكون
يح من المركبات فسوف يرفعها الهواء كما أنه إذا أمكن بناء النوع الصح" أرخميدس"أفكار 

  .يرفع الماء السفن

جهاز " ليوناردو دافينشي"م، رسم الفنان والمبتكر اإليطالي 1500وفي نحو عام 
شكل رقم  ، كما هو موضح فيالطيور ، وهي طائرة ذات جناحين خفيفين كأجنحة"األورنيثوبتر"
)1 -1( .1   

    

  المصدر -رجهاز األورنيثوبت): 1-1(شكل رقم 
 )http://www.ueet.nasa.gov/StudentSite/historyoffligh(  

، استحالة أن يطير "جيوفاني بوريللي"م، أثبت العالم الرياضي اإليطالي 1680وفي عام 
عضالت جسم اإلنسان أضعف من أن تتمكن  فقد أثبت أن، اإلنسان عن طريق رفرفة األجنحة

  .من تحريك األسطح الكبيرة المطلوبة لرفع وزنه في الهواء

حيت استطاع فرنسيان، أحدهما طبيب  م،1783ولقد طار اإلنسان ألول مرة في عام 
، تنفيذ أول طيران "الماركيز دي أرالند"، والثاني يدعى "جان فبيالتر دي روزييه"يدعى 

كم فوق مدينة باريس في 8آلة مخترعة، فقد تمكنا من الطيران لمسافة تزيد على لإلنسان داخل 
بالون كتاني كبير، وقام بتصنيع هذا البالون فرنسيان يعمالن في مهنة تصنيع الورق هما 

، وتم ملء المنطاد بالهواء الساخن الناتج عن حرق بعض "جاك وجوزيف منتجولفير"األخوان 
بتصنيع مناطيد ناجحة " منتجولفير"عهما في الجو وقام األخوان الخشب والقش، وهو ما رف

أخرى، وأصبح طيران هذه البالونات حافزا لمبتكرين آخرين، فبدئوا في استخدام غاز 
                                                             

  . صباحاً 8.23الساعة  27/12/2013الزيارة في  شبكة و منتديات خط الطيران، مرجع سابق،  -1
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في منتصف القرن التاسع و، الهيدروجين، وهو غاز أخف من الهواء لرفع بالوناتهم في الهواء
وقد زوِد المنطاد بمحركات ومراوح، فأصبح أسلس ، )يةالسفينة الهوائ(المنطاد   ابتكار تم عشر

  1.)1-2(شكل رقم  ، كما هو موضح فيقيادة من البالون

  

المصدر   -  المنطاد  - السفينة الهوائية ) 1-2(شكل رقم 
)http://www.ueet.nasa.gov/StudentSite/historyofflight.(  

وهو مبتكر بريطاني ببناء أول طائرة  George Cayley "جورج كايلي"م، قام 1804عام  فىو
وقام بعد ذلك ببناء طائرة ، ولم تكن سوى طائرة صغيرة تطير دون ركاب، شراعية ناجحة

وائية لدراسة أول من أسس علم الديناميكا اله" جورج كايلي"ويعتبر  ،شراعية ناجحة بحجم كامل
تأثير سريان الهواء حول األجسام وربما كان هو أول من وصف الطائرة على أنها ذات محرك 

شكل رقم  كما هو موضح في ،المراوح األمامية وجناح ثابت وأنها تندفع في الهواء بوساطة
)3 -1(.2  

  

   المصدر –طائرة كايلى الشراعية ): 1-3(شكل رقم 
  http://www.flyingpilot.com/images/lilienthal.jpg  

                                                             
 .صباحاً 9.30الساعة  27/12/2013الزيارة في  شبكة و منتديات خط الطيران، مرجع سابق ، -1
 .صباحا10.30الساعة  29/12/2013الزيارة في  شبكة و منتديات خط الطيران، مرجع سابق - 2
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   :أول طيران شراعي يحمل راكبا يتولى القيادة 1-1-2

  

 المصدر - أول طيران شراعي ناجح يحمل راكبا ): 1-4(شكل رقم 
https://www.fiddlersgreen.net/aircraft/Lilienthal - Hanglider/IMAGES/sketch-

mono.jpg(  

م، لكن قيادة طائرته كانت في 1890األلماني عام " أوتُّو ليلينتال"صنعت تلك الطائرة بوساطة 
" بيرسي بيلتشر"تاسع عشر قام مبتكرون آخرون، من بينهم وقبل نهاية القرن ال ،غاية الصعوبة
وقد بنيت بعض هذه الطائرات  ،األمريكي، بطلعات شبيهة" أكتيف تشانيوت"البريطاني، و

  1.)1-4(، كما هو موضح في شكل رقم الشراعية األولى بصورة جيدة

 م العالم األمريكيخالل التسعينيات من القرن التاسع عشر، قا :الطيران بالدفع اآللي 1-1-3
وأطلق على طائرته اسم  ،ببناء نموذج طائرة ذات دفع آلي بخاري" ألنجلي.صمويل ب"
  .م في زمن قدره دقيقة ونصف800م طارت هذه الطائرة مسافة 1896، وفي عام "إيرودروم"

وحاول ، بعد ذلك طائرة ذات حجم كامل مستخدما محركات احتراق داخلي" ألنجلي"بني 
م وفي الحالتين، 1903ديسمبر عام  8أكتوبر و 7رين اإلقالع بهذه الطائرة مرتين في أحد الطيا

، كما هو موضح تم إطالق الطائرة من فوق عوامة، ولكن الطائرة ارتطمت وغرقت في الماء
   2.)1- 5(في شكل رقم 

                                                             
. مساءاً 4الساعة  14/11/2013منتديات ياعرب، تاريخ وتطور الطيران، بتاريخ  -1

http://www.yaarab.net/forum/showthread.php?t=5269                                                          
2- http://www.sciencemuseum.org.uk/images/I004/10216048.aspx   15/11/2013الزيارة بتاريخ 

  .حاًصبا 11الساعة 
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  المصدر  -طائرة إيرودروم ) :  1-5(شكل رقم 
)http://www.sciencemuseum.org.uk/images/I004/10216048.aspx(  

أول إنسان يطير بنجاح  بطائرة " أورفيل رايت"م، أصبح 1903ديسمبر عام  17وفي 
  .1"كيتي هوك"وتم هذا الطيران قرب بلدة ، أثقل من الهواء تندفع آليا

م 18الطائرة من فوق قضيب طوله  من أصل أمريكي "Wright brothers" "يتاألخوين را"وأطلق 
م بسرعة 37وضع على سطح رملي مستوى وعندما أقلعت الطائرة طارت في الهواء لمسافة 

" كرر األخوين رايت ثانية فقط وفي نفس اليوم 12ساعة ولفترة تقرب من /كم 48تصل إلى نحو 
متر في  260 الذي قطع" ويلبر"عة من بينها من نصيب المحاولة ثالث مرات، كانت أطول طل

  2.)1-6(كما هو موضح في شكل رقم   ،ثانية 59
  

  المصدر -الطيران قرب بلدة كيتي ) 1-6( رقم شكل
http://wrightbros.org/History%20Images/Model_A_Fort_Meyers_1908.JPG  

                                                             
  .في والية كاروالينا الشمالية في الواليات المتحدة األمريكية" كيتي هوك" بلدة  - 1
2- http://flight-simulator-2004.blogspot.com/2011/11/wright-brothers-and-others.html  الزيارة

 صباحاً 9.20الساعة  10/11/2013بتاريخ 
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يلي الذي يعيش في فرنسا، ، البراز"ألبرتو سانتوس دومونت"م أصبح 1906وفي عام 
ثالث من يقلع بطائرته، قام بإجراء بعض الطلعات القصيرة بطائرته التي لها نفس شكل الطائرة 

ثم قام بعد ذلك بتصنيع سلسلة من الطائرات اعتبرت من الطائرات األولى ، الورقية الصندوقية
  1.)1- 7(قم ، كما هو موضح في شكل رالتي استخدمت في الطيران الخاص والترفيهي

  

 المصدر-م 1906الطائرة في العام ) 1-7( رقم شكل
http://www.earlyaviators.com/edumonb.htm  

المبتكر الروماني الذي كان يعيش في فرنسا بتصميم " تراجان فوال"وفي نفس العام قام  
المراوح  تميزت طائرته بتثبيت ،)أي ذات جناح مفرد(أول طائرة كاملة الحجم أحادية الجناح 

أمام الجناح وليس خلفه ورغم فشل التجارب التي أجريت على هذه الطائرة إال أنها تركت أثرا 
  .على الطائرات التي جاءت بعدها

بأول طيران دولي حيث قاد " لويس بليريو"م، قام المبتكر الفرنسي 1909وفي عام 
القنال اإلنجليزي متجها من  كم عبر37,8لمسافة " 1-طراز بليريو إكس"طائرته أحادية الجناح 

  . فرنسا إلى إنجلترا
  .في أول طائرة أسترالية الصنع" جون دويجان"م أقلع 1910يوليو عام  16وفي 

طبيب األسنان من مواليد سيدني، أول أسترالي يمنح شهادة طيران عام " هارت. إي.و"وأصبح 
داخل الواليات المتحدة، مبتدًئا بأول طيران " رودجرز.كالبريث ب"م وفي نفس العام، قام 1911

  . بوالية كاليفورنيا" لونج بيتش"بوالية نيويورك حتى وصل إلى " شيب شيد"من خليج 
بإطالق طائرته التي " سيكورسكي.إيجور أي"م، قام المبتكر الروسي 1913وفي عام 

  . وهي أول طائرة مزودة بأربعة محركات" جراند"أطلق عليها اسم 
                                                             

1-http://www.startimes.com/f.aspx?t=8433839     صباحاً 11الساعة  20/11/2013الزيارة بتاريخ  
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كانت الحرب العالمية األولي سببا في  ):م1918ـ  1914(لمية األولى الحرب العا 1-1-4
التقدم الكبير في تطوير الطائرة، ففي بداية المعارك، تنبه الطرفان المتقاتالن ألهمية الطائرة في 

وقام المهندسون بتصميم محركات . تحديد مواقع قوات العدو، وكذلك مواقع القواعد العسكرية
كي تتم السيطرة الجوية بطائرات مقاتلة أكثر سرعة، وقاذفات قنابل أكبر ذات قدرات أكبر ل

وبدأت كل من ألمانيا والواليات المتحدة األمريكية وفرنسا وبريطانيا في إنتاج اآلالف . حمولة
  1.)1-8(شكل رقم  ، كما هو موضح فيمن هذه الطائرات

  

  ر المصد - .S.E. 5aيبين طائرة من طراز ) : 1-8(شكل رقم
 http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1556927  

كان ذلك خالل فترة العشرينيات والثالثينيات من  :العصر الذهبي لتطوير الطائرة 1-1-5
رع في تصميم الطائرات، كما بدأت الخطوط القرن العشرين ففي هذه الفترة حدث تقدم متسا

الجوية في العمل على نطاق واسع و كذلك كانت هذه هي الفترة التي تمتع خاللها العالم بمهارة 
   .الطيارين الشجعان ومقدرتهم على البقاء في الجو مدة طويلة

وظلت خطوط الطيران محدودة النشاط بشدة من حيث المدى واإلمكانات، وذلك حتى 
  . صف الثالثينيات من القرن العشرينمنت

م، بداية لسلسلة من 1924في عام ) 23ج  يونكرز(  وأنتج األلمان الطائرةكما 
وجاء تصميم الطائرة . الطائرات ثالثية المحركات وذات جسم معدني، ومدى أطول وقدرة أكبر

                                                             
1-  http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1556927  20/11/2013الزيارة بتاريخ 

 .صباحاً 11الساعة 
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م 1929في عام ، و"تين جوس"م مماثالً، وعرفت باسم 1926عام " فورد تري موتور"األمريكية 
  . كم1700راكبا لمسافة  150من حمل " إكس دو دورنيير"  تمكنت الطائرة البرمائية

م، بدأت ثورة في تصميم طائرات الخطوط الجوية بظهور الطائرة 1933وفي عام 
وعلى الرغم من أنها لم تحمل سوى ، ساعة/كم300التي طارت بسرعة قدرها " 247بوينج "

  1.نت أول طائرة خطوط جوية حديثةعشرة ركاب إال أنها كا

  :التحسينات الهندسية على محاوالت الطيران 1-2

أجريت خالل فترة الثالثينيات من القرن العشرين العديد من التحسينات الهندسية، جعلت 
من الممكن للطائرات أن تكون أكبر حجما، وأن تطير بسرعات أكبر، ولمسافات أبعد، 

حموالت أثقل، واستطاع المهندسون استنادا إلى التقدم في علم  والرتفاعات أعلى، وأن تنقل
الديناميكا الهوائية أن يجعلوا طائراتهم أكثر انسيابية بدرجة تجعلها تشق طريقها خالل الهواء 

  .بيسر

قامت كل من و )م1945-1939(في فترة الحرب العالمية الثانية  الطائرات تتطوركما 
بإنتاج اآلالف من الطائرات  والواليات المتحدة وكذلك دول أخرى،ألمانيا وبريطانيا واليابان 

العسكرية خالل هذه الفترة، ومثلما حدث خالل فترة الحرب العالمية األولى، قام المهندسون 
وكانت القاذفات التي طورت في أثناء ، بإدخال تعديالت جوهرية في تصميم القاذفات والمقاتالت

  .مولة، وتقطع ضعف المسافة دون إعادة التزود بالوقودعلى حمل ضعف الح الحرب تقدر

م، 9,000ساعة، وترتفع نحو /كم480كانت السرعة القصوى للمقاتالت تصل إلى  وكما
ساعة، وأصبحت تعلو الرتفاعات تزيد على  /كم 640وصلت سرعة الطائرات إلى أكثر من و

  2.)1-9(شكل رقم  ، كما هو موضح فيم12,000

                                                             
الزيارة بتاريخ  /http://www.hagaza.com/vb/hagaza2779 شبكة ومنتديات حجازي، تاريخ وتطور الطيران، -1

  .مساءاً 6.15الساعة  25/11/2013
2- Introduction to the Aerodynamics of Flight ' http://history.nasa.gov/SP-367/chapt1.htm . 

  صباحاً 6.50الساعة 26/11/2013الزيارة بتاريخ 
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  المصدر - .P-51Dيبين طائرة من طراز : ) 1-9(شكل رقم
http://en.wikipedia.org/wiki/North_American_P-51_Mustang  

عكف المهندسون خالل األربعينيات من القرن العشرين على تحسين  :عصر النفاثات 1-2-1
 المحركات، التي أنتجت خالل الحرب العالمية الثانية وكانت تتصف بالبدائية، وظهر احتياج
 ،القوات الجوية األمريكية لهذه المحركات النفاثة لزيادة قدرة قاذفاتها ومقاتالتها، وزيادة سرعتها

كانت هناك بالفعل طائرات نفاثة ذات ) م1953- م1950(وعند بداية الحرب الكورية بين عامي
ف " :وحدث أن التقت طائرتان شهيرتان في معركة فوق كوريا، والطائرتان هما، فعالية مرتفعة

  1. )سابقًا(السوفييتية "15الميج ـ "التابعة للقوات الجوية األمريكية، و" سابر 86 ـ

النفاثة وعدد المحركات ووزن الطائرة وعدد الركاب  تويبين الشكل التالي أنواع الطائرا
  .)1-10(شكل رقم  التي تحملها، كما هو موضح في

                                                             
الزيارة  http://www.flyingway.com/airlecture/fl-history.html و منتديات خط الطيران، مرجع سابق شبكة -1

  مساءاً 7.5الساعة  25/11/2013بتاريخ 
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  المصدر  -عدة أنواع من الطائرات النفاثة) 1-01(شكل رقم
http://www.yakamar.com/vb/t37170.html  

وهي طائرات تستطيع الطيران بسرعات تزيد على سرعة : الطائرات فوق الصوتية 1-2-2
 ق صوتية عسكرية في بداية األمر إلى أن قام طيارو االختباروالصوت وكل الطائرات الف

توبولوف تي "م، بالطيران في أول طائرة نقل فوق صوتية، وهي الطائرة 1968الروس، عام 
، "كونكورد"واشتركت بريطانيا وفرنسا في صنع طائرة نقل فوق صوتية هي الطائرة " 144-يو

سنة  عن النقل انتهت خدمتهاو ، كمام1969التي قامت بأول رحلة اختبار جوي لها عام 
  1.بسبب الضجيج م2000

   :تنقسم الطائرات الحديثة إلى خمس مجموعات رئيسية: الطائرات الحديثة 1-2-3
  طائرات نقل تجاري  -
  طائرات خفيفة -
  طائرات عسكرية  -
  2.طائرات أغراض خاصة، طائرات بحرية -

                                                             
  .5بحث تخرج ، بعنوان الدراسة التصميمية للمطار، صفحةبصل منذر وآخرون ،  -1
الزيارة بتاريخ   /http://www.hagaza.com/vb/hagaza2781،شبكة و منتديات خط الطيران، مرجع سابق -2

 .مساءاً 8الساعة   02/12/2014
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  )بصل منذر وآخرون(المصدر  –يبين  أنواع الطائرات الحديثة :  )1- 11(شكل رقم 

حرّمت معاهدة السالم، التي أنهت الحرب  :الحربية بألمانيا إنهاء صنع الطائرات  1-2-4
ومع ذلك فقد ُأنشئت عدة مصانع ألمانية في ، العالمية األولى صناعة الطائرات الحربية في ألمانيا

  . عشرينيات القرن العشرين، كان من بينها شركتا هاينكل، ومسرزشميت

، وبعض "مسرزشميت"شركة ، و"هاينكل"وفي منتصف الثالثينيات، أنتجت شركة 
الشركات األلمانية القديمة، أمثال فوكر ويونكرز، اآلالف من قاذفات القنابل، والمقاتالت سرا 

  . لحساب القوات الجوية األلمانية
طائرة حربية، حيث كان  2,100م، أنتجت الواليات المتحدة نحو 1939في عام ولكن 

وقد أنتجت شركة ميتسوبيشي اليابانية طائرات ، جمالكل من ألمانيا واليابان قوات جوية أكبر ح
م، 1941الشهيرة وبعد دخول الواليات المتحدة الحرب في ديسمبر  حربية، منها المقاتلة زيرو

شركة في محاولة ضخمة  40ازداد إنتاج الطائرات األمريكية كثيرا، فقد اشتركت أكثر من 
وقد وسّعت كثير من الشركات مصانعها  ،الحربيةإلمداد الواليات المتحدة وحلفائها بالطائرات 

، طائرة 100,000م، وصل اإلنتاج إلى حوالي 1944وبحلول عام  ووظفت عماالً إضافيين
طائرة، كذلك  300,000وبانتهاء الحرب، كانت مصانع الواليات المتحدة قد أنتجت أكثر من 

قد أنتجت اآلالف من ) سابقًا(يتي كانت دول مثل ألمانيا وبريطانيا واليابان واالتحاد السوفي
كما ، هي الصناعة الرائدة في العالم الحربية فخالل الحرب كانت صناعة الطائرات ،الطائرات

   1.)1-11(شكل رقم  هو موضح في

                                                             
1-ttp://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:Avindustry1.jpg   بتاريخ الزيارة

صباحا 8الساعة   20/11/2013   

 الطائرات الحديثة

طائرات 
أغراض 

طائرات خفيفة
   

طائرات نقل 
 تجارية

طائرات 
 عسكرية

طائرات 
 بحرية
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  المصدر -يبين أول مصنع لصناعة عدة أنواع من الطائرات خالل الحرب األولى) 1-12(شكل رقم
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:Avindustry1.jpg  

  

 :ثالثة أنواع رئيسية من الطائرات في العالم نتج مصانع الطائراتوت

 .االستخدام العسكريطائرات ، طائرات النقل التجاري، العام النقل طائرات طيران -

  

  )بصل منذر وآخرون( المصدر – أنواع الطائرات الحديثة يبين :  )1- 13(شكل رقم 
وتتراوح أنشطة الطيران العام بين الطيران الشخصي والطيران الترويحي وخدمات 

ومعظم طائرات الطيران العام صغيرة الحجم وذات محرك واحد أو محركين، وبعضها ، اإلنقاذ
  . )1-13(شكل رقم  كما هو موضح في، مزود بمحركات نفاثة لكن الغالبية منها تُدار بالمراوح
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  المصدر - يبين طائرة ذات عدة محركات) 1-14(شكل رقم
http://www.gzl-alro7.com/vb/showthread.php?t=12377  

تقوم شركات  ، أما طائرات النقل التجاري فكبيرة وتتسع لنقل الركاب والبضائع أو البضائع فقط
راكب على  100و  20خطوط الطيران بتشغيل هذه الطائرات، ويتسع أصغرها لما يتراوح بين 

ومعظم طائرات النقل التجاري طائرات نفاثة ذات محركين أو  ،حين يتسع أكبرها لعدة مئات
   1.)1-14(شكل رقم  كما هو موضح فيمحركات،  ثالثة محركات أو أربعة

  

-http://www.abunawaf.com/post   المصدر –يبين طائرات الشحن) 1-15(شكل رقم
10629.html  

شمل قاذفات القنابل والمقاتالت والناقالت الحربية التي أما الطائرات الحربية فهي ت
  ).1-15(شكل رقم  كما هو موضح في ،تمتلكها حكومات الدول وتديرها قواتها المسلحة

                                                             
 . مساءاً 6الساعة   18/11/2013الزيارة بتاريخ  ،منتديات خط الطيران، مرجع سابق -1
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 المصدر - )المقاتالت(يبين طائرة االستخدام العسكري) 1-16(شكل رقم
http://www.fadaeyat.net/vb/showthread.php?t=54505  

  :الطائرات أنواع  1-3

هي إما بالونات أو مناطيد، يمكن أن يحملها الهواء،  :ألنواع األخف من الهواءا 1- 1-3
     .ويهيئ لها البقاء معلقة في الفضاء، معتمدة على خفة وزنها، وقلة كثافتها

لكي يحلق جسم أثقل من الهواء، فال بد أن يعتمد على : األنواع األثقل من الهواء 2- 1-3
اتجة من رد فعل الهواء على أجزاء ملحقة بهذا الجسم، لها قطاعات انسيابية  قوة رافعة، ن

خاصة، وقدرة على إيجاد قوى تساوي وزن الجسم، على األقل، وفي اتجاه مضاد، عندما 
  . تخترق الهواء بسرعة نسبية معينة

 عند ارتفاعات تتراوح بين على متن الطائرة المريح ويمكن للمسافرين التمتع بالسفر
   1.م فوق سطح األرض13,000و 9,000

كبر طائرة ركاب أ A380رباص ائرات اإليتعد ط: اكبر الطائرات لنقل الركاب  1-3-2-1
  .األوروبية  شركة اإليرباص راكب وهي منتج 800حيث يبلغ عدد ركابها تقريبا  في العالم

ابقين، وهي طائرة ذات طابقين وتعمل على أربع محركات نفاثة والتي تتكون من ط
الطائرة في أول طيران فعلي لها  وأقلعت، "إيرباص"شركة صناعة الطائرات األوروبية  أنتجتها

رحلة  من مطار مدينة تولوز إحدى مدن جنوب فرنسا، وقامت الطائرة بأول 2005أبريل  27 في

                                                             
 20/11/2013الزيارة بتاريخ  http://www.qalqilia.edu.ps/plane.htmتاريخ الطيران وأنواع الطائرات،  -1

 .صباحا  8الساعة  
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 - سنغافورة  مع الخطوط الجوية السنغافورية وكان خط الرحلة 2007أكتوبر 25تجارية لها في 
  . مدنية حديثة كونها أكبر طائرة ركاب" سوبر جامبو"سيدني، وأطلق على الطائرة فيما بعد لقب 

الشحن، إذ تعتبر هذه الطائرة  لطائرات نموذج إف 800- 380تعتبر اإليرباص إيه و
أكبر طائرات الشحن الجوي الموجودة في العالم، وتفوق حمولتها حمولة طائرة  واحدة من

   225.1- تونوف إيه إنالروسية أن الشحن

على الطيران مسافة تقدر  القدرة للطائرة 800-380يوفر تصميم اإليرباص إيه كما 
هونج كونج في الصين إلى  أي أنها تستطيع الطيران من) ميل بحري 8200(كيلومتراً  15200

  .بوسطن بالواليات المتحدة األمريكية

، وتعتبر اإليرباص )ساعة/كم 900 أي ما يقارب(ماخ  0.85من  وتبدأ سرعتها الفعلية
  2.)1- 16(شكل رقم  ، كما هو فيباستخدام الغاز المسال أول طائرة تجارية تعمل 380

  

  المصدر - يبين صورة ألكبر طائرة لنقل الركاب في عصرنا) 1-17(شكل رقم
http://www.tt5.com/pictures/photos-of-airbus-a380.html  

اكبر طائرة نقل عسكرية في ) أنتينوف(تعتبر طائرة : عسكريةاكبر الطائرات ال 1-3-2-2
أشخاص، وهي مزودة بستة  6طاقمها مكون من والروسية، ) أنتينوف(صنعتها مؤسسة  العالم،

وكلما  يمكنها اإلقالع من ممر قصير ال يزيد طوله عن ألف متر ، وعليهة ضخمةثمحركات نفا

                                                             
الساعة  15/11/2013الزيارة بتاريخ   http://www.traidnt.net/vb/traidnt2147360 منتديات ترايدنت، -1

 .صباحا11ً
موقع شركة اإليرباص، الموقع االلكتروني للشركة،  -2

http://www.airbus.com/aircraftfamilies/passengeraircraft/a380family/                    
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طنا، وقد قامت بحمل مكوك  250حمولتها ان ، وازداد طول الممر لإلقالع زادت الحمولة
 850سرعتها المتوسطة ، وطنا 64يزن   فوق سطحها الذي" بوران"  الفضاء الروسي اآللي

 12.5 إلىيمكنها االرتفاع ، وكيلومترا قبل التزود بالوقود 2500كيلومترا في الساعة لمسافة 
  1).1-17(شكل رقم ، كما هو موضح فيكيلومتر

  

  المصدر -يبين طائرة لالستخدام العسكري والشحن) 1-18(شكل رقم
http://www.traidnt.net/vb/traidnt2147360  

  :نشأة و تطور المطارات  1-4

كانت عملية اإلقالع والهبوط تتم في مناطق مفتوحة وفي الحقول الزراعية وكانت تتم 
هذه العمليات إال في  والهبوط في أي زاوية وذلك حسب اتجاه الرياح وال تتم اإلقالععملية 

وتطورت حتى أصبحت تستخدم أسطح مستوية من الخرسانة تصلح في جميع ، األجواء الجافة
  : األوقات وقد مرت بعدة مراحل وهى

بنيت المطارات في الفترة األولى للترفية  كانت تضم حظيرة  :المرحلة األولى 1-4-1
فتوحة وهناك جدل حول أول مطار الطائرة و خدماتها و مكان للزوار وكانت في أراضى م

الذي أنشئ في والية ميرالند في   College Park Airportأنشئ في العالم،  و يعتبر مطار 
من أقدم المطارات في العام،  1909سنة   Wilbur Wrightالواليات المتحدة األمريكية بواسطة 

  2.)1-18(شكل رقم  كما هو موضح في

                                                             
  .صباحاً 11الساعة  15/11/2013الزيارة بتاريخ  مرجع سابق،  ،منتديات ترايدنت -1
 8الساعة  19/11/2013الزيارة بتاريخ    http://www.collegeparkairport.orgموقع مطار كوليدج بارك، -2

 .مساءاً
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  المصدر  - College Park Airportة أول مطار يبين صور) : 1- 19(شكل رقم 
http://www.collegeparkairport.org  

ازدياد حركة الطيران في الحرب العالمية األولى  : مرحلة الحرب العالمية األولى  1-4-2
وبعد انتهاء الحرب ، أدى إلى تطور نظام الهبوط واإلقالع وبناء العديد من المطارات العسكرية

ه المطارات إلى مطارات مدنية وتجارية وفى هذه الفترة أنشئ موقف الطائرات حولت بعض هذ
(Apron)  وأول هذه المطارات المحولة مطار(Croydor Airport) في مدينة Croydor  جنوب

أنشئت اإلضاءة الليلية في المطارات  1930إلى  1920وفى هذه الفترة ما بين  1922لندن سنة 
سنة   (ICAO)حاء العالم بعد إنشاء المنظمة الدولية للطيران المدنيوأصبحت موحدة في جميع أن

  1.م 1945

بعد انتهاء الحرب وضع عدداً كبيراً من  :مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية  1-4-3
وكانت بذلك انطالقة النقل التجاري المدني القادر على ، الطيارين والطائرات خارج الخدمة

مما دفع بالطيران العسكري إلى تطوير ، واستعمال الطيران بدون رؤيةخرق الظروف المناخية 
وأدت البحوث المدنية إلى تطوير ، المحركات النفاثة وإلى إطالق الطائرات األسرع من الصوت

أولى طائرات الخطوط الرباعية المحركات لهذا أصبح النقل الجوي متاحاً للجميع حتى في 
كما أكثر تعقيدا وازدادت صاالت الركاب وعدد المدرجات،  الدول النامية وأصبحت المطارات

  . )1-19(شكل رقم  هو موضح في

                                                             
  .مساءاً 8الساعة  19/11/2013موقع مطار كوليدج بارك، مرجع سابق، الزيارة بتاريخ   -1
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يبين صورة المطارات والطائرات المستخدمة في الحرب العالمية الثانية ) : 1- 20( شكل رقم 
  http://www.almrsal.com/post/1840/world-war-ii-9 المصدر

في وقتنا الحاضر تطور النقل الجوي حتى أن :  نبداية القرن الواحد و العشري 1-4-4
بعض المناطق أصبحت ال تسع المزيد من الرحالت وأصبح التطور مرتبطاً أكثر بالمراقبة 

  .الجوية وإدارة الحركة المالحية 

 :تصميم المطارات 1-5
  .أساسيتين مرحلتين إلىتصميم المطارات  ينقسم

 اتسمتوقد  العشرين حتى خمسينيات القرن بدايات عصر الطيران : المرحلة األولى  1-5-1
أخرى و كان النزول  جهةواإلنسان والبيئة من  جهةبالتوافق العام بين الطائرات والمطارات من 

  . يستغرق سوى بضع دقائق ال من الطائرة والخروج من المطار
  ال تحتاج  والتيئرات الصغيرة اكانت المطارات صغيرة المساحة تتناسب مع حجم الط 

  . )1-20(شكل رقم  كما هو موضح في، إلى مدرج طائرات طويل للهبوط

  

  المصدر  –صورة للمطارات في القرن الماضي ) 1- 21( شكل رقم
 http://www.awfa-1.com/wordpress/?p=2631  



28 
 

الطائرات وظهور الطائرات النفاثة بإحجامها  تبدأ بعد تطور:  المرحلة الثانية 1-5-2
العالية وكان البد من وجود مفاهيم جديدة لتصميم المطارات تحقق التوازن  الضخمة و سرعاتها

   .البيئية والظروف النقل مجالفي  التوسعاحتياجات بين 

  تستقبل أالف التيبرز مفهوم إنشاء المطارات الضخمة ذات المدارج المتعددة و ومن هنا
الحديث بالطائرات  الجويل النقل وهذا جع ،المناطق البعيدة عن المدن فيالركاب يومياً وذلك  

مدارج الطائرات وهذه  واتجاهالنفاثة له عدة متطلبات خاصة بمساحة المطارات و طول 
  . الطقس وحاالت المتطلبات تختلف بإختالف موقع وواجهة المطار والرياح السائدة

وجي والتطور التكنولأعداد الطائرات وتزايدت أحجامها  ازدادتالعقدين الماضيين  فيو
 فيبين دول العالم أدى إلى ظهور مشكلة معقدة  الجويحركة النقل  يادوإزد الهائل والمتزايد

هذه  الحتواء ومبانيتصميم المطارات وذلك لترجمة تلك األرقام المتزايدة إلى مسطحات 
 .)1-21(شكل رقم  كما هو موضح في، األعداد

  

  المصدر   -لدولي مطار دبي ا صور للمطارات الحديثة) 1-22(شكل رقم
http://www.albayan.ae/economy/local-market/2012-07-13-1.1687314  

   :المطارات حول العالم 1-6
مطارا تنطلق منه واليه الرحالت التجارية  3846بلغ عدد المطارات حول العالم 

مطارا ألغراض أخرى بين عسكرية وصغيرة في الوقت  43382المنتظمة فيما هناك أكثر من 
ألف وجهة مخدومة من خالل  35الذي تسير فيه شركات الطيران رحالت منتظمة إلى نحو 

   1.مليون ساعة طيران 42شركة طيران تقطع سنويا أكثر من  1568
                                                             

 ، الموقع االلكتروني3201يناير  31التاريخصحيفة البيان، مؤتمر توسعة المطارات يبحث التحديات المستقبلية،  -1
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  :أول وأكبر وأعجب واخطر المطارات 1-7

مشترك بين المدني  مطار دوليمطار تشارلوت دوغالس الدولي هو  :لمطارات أول ا 1-7-1
  .األمريكية كاروالينا الشماليةبوالية  تشارلوتوالعسكري يقع في مدينة 

تم تغيير اسم المطار  1954تحت اسم مطار تشارلوت المحلي، في عام  1935أنشئ في عام 
  . بن إلبرت دوغالس إلى مطار دوغالس المحلي نسبة إلى عمدة مدينة تشارلوت السابق

  . 1982واكتسب اسمه الحالي في عام 

، مع وجهات خطوط الواليات المتحدة الجويةتبر حاليا أكبر مركز ومحور لعمليات يع
كان المطار في  2009، وفي العام 2008وجهة محلية ودولية اعتبارا من عام  135طيران إلى 

وفي المرتبة الرابعة   الواليات المتحدةالمرتبة الثامنة بين المطارات األكثر ازدحاما في 
  1.)1-22(شكل رقم  كما هو موضح فيوالعشرون عالميا من حيث حركة نقل الركاب، 

    

                                                                                                                                                                                   
http://www.albayan.ae/economy/local-market/2013-01-31-1.1813641  

 
 
  .مساءاً 8الساعة  20/11/2013الزيارة بتاريخ  ،تشارلوت دوغالس الدوليالموقع االلكتروني، مطار  -1

http://charmeck.org/city/charlotte/airport/Pages/default.aspx 
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 المصدر  - مثل مطار تشارلوت دوغالس الدولي صور للمطارات الحديثة) 1-23(شكل رقم

http://charmeck.org/city/charlotte/airport/Pages/default.aspx  

  :تنقسم المطارات من حيث الحجم إلى عدة أقسام هي  :اكبر المطارات  1-7-2

الدولي الجديد أكبر مطار في عد مطار بكين ي :المساحة والقدرة اإلستعابية -
العالم ويقع في منطقة داشينغ جنوبي العاصمة الصينية بكين، كما يعد المطار األكبر من 

كم مربع، واألضخم، حيث يستوعب أكبر  40على مساحة تضاهي  حيث المساحة إذ يقام
 4ويعد المطار األطول من حيث طول المدرج الذي يبلغ ، عدد من الرحالت في العالم

ويستوعب مطار بكين الجديد ، مليارات دوالر 4كيلومترات، وتبلغ تكلفته ما يقارب 
في  بالمرحلة النهائية مدارج، وينتهي العمل 9مليون مسافر سنويا الحتوائه على  130

ألف عامل وموظف ومهندس ومتوقع أن  50ويعمل فيه اآلن . 2017عام   مطار بكين
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كما ، الع وهبوط يوميا وربع مليون مسافر يومياًرحلة إق 1600المطار الجديد   يشهد
 1.)1- 23(شكل رقم  هو في

 
  

  المصدر – ر تبين مطار بكين الجديد األكبر عالمياصو) 1-24(شكل رقم

http://www.adp-i.com/en/new -Beijing-international-airport-Beijing-
development-)plan-terminal-zone  

ة على مستوى العالم هناك مطارات دولية غريبة وعجيب: أعجب وأخطر المطارات 1-7-3
  .من حيث موقع المطار متقاطعا مع سكة قطار أو طريق رئيسي أو جسر للمواصالت

 .)1-24(شكل رقم  كما هو موضح في  ،فرنسا -مطار نيس كوت دازور -

                                                             
 13567: العدد - 2013ديسمبر  5 - 1435من صفر   2الخميس  -نباء الكويتية  يومية سياسية شاملة صحيفة األ - 1

 /http://www.alanba.com.kw/weekly/world-news/tourism-and-travel/354851الموقع الكتروني 
 . 2014-01-19الزيارة بتاريخ 
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 المصدر -  فرنسا، نيس كوت دازورصور تبين اخطر المطارات عالميا، مطار ) 1-25(شكل رقم
http://www.jeerannet.com/?p=11606  

 .)1-25(شكل رقم  ، كما هو موضح فيألمانيا -مطار اليبزغ  -

  

 المصدر – ألمانيابمطار اليبزغ  صور تبين اخطر المطارات عالميا، ) 1-26(شكل رقم
http://www.jeerannet.com/?p=11606  
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 .)1- 26(شكل رقم  كما هو موضح في، هولندا -مطار األميرة جوليانا الدولي -

  

 – مطار األميرة جوليانا الدولي، هولندا صور تبين اخطر المطارات عالميا،) 1-27(شكل رقم
   http://www.jeerannet.com/?p=11606-المصدر

  :الخالصة
من أهم عناصر مقومات الدول السيادية، كما وأصبحت  أصبحت المطارات واآلن   

الطائرة هي أفضل وأسرع وسيلة في عصرنا لنقل الركاب وللشحن وبالتالي تبين أن تاريخ 
  :ران والمطارات احتاج في هذا الفصل إلى دراسة التاليونشأة وتطور الطي

نشأة وتطور الطيران منذ البداية وحتى عصرنا هذا مرورا بالحقبات التاريخية المختلفة  -
 .  التي مرت بها

 .التحسينات الهندسية والتطور التكنولوجي الهائل في الطائرات والتنافس في صناعتها -

ط وتطوير المطارات للدول والذي بدأت هذه التنافس المتسارع في تصميم وتخطي -
المطارات مجرد مساحات فارغة على ما كانت عليه حتى وصلت اليوم إلى مدينة 

 .صغيرة الستقبال أعداد كبيرة من الطائرات التجارية ونقل الركاب في آن واحد

والشحن وكل هذا أدى إلى اهتمام الدول بمطاراتها لما فيها مردود اقتصادي من خالل النقل 
  .وخلق فرص العمل وتطور السياحة في الدول
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  :مقدمة

لقد أصبحت المطارات من أهم المنشآت التي يجب أن تتواجد في كل مدينة كبيرة في 
وبذلك أصبح  ويكون معلم من معالم الدولة، العالم تطمح في أن يزيد اتصالها بالعالم الخارجي

مهما بلغ ضعفها وفقرها بدون مطار دولي واحد على األقل من الصعب وجود دولة في العالم 
وقد يصل الحد إلى وجود مطار  ،يستقبل الطائرات والرحالت القادمة من معظم أنحاء العالم

  .دولي لكل مدينة

  : تعريف المطار 2-1
على أنه عبارة عن سطح  :تعريفاً للمطار أعطت المنظمة الدولية للطيران المدني 2-1-1

 لكياألرض أو على الماء يحتوى على كافة األبنية والتجهيزات والتمديدات الالزمة  محدد على
 .يكون معد ليستعمل كلياً أو جزئياً لهبوط وإقالع الطائرات بأنواعها المختلفة

يستخدم مصطلح مطار للتعبير عن السطح المعد إلستقبال الطائرات اإلعتيادية في حين 
مطارات مخصصة بالهبوط على ( الجو مائيةأو مرسى الطائرات  يستخدم تعبير القاعدة البحرية

 1 . الجو مائيةللتعبير عن األحواض المائية المعدة إلستقبال الطائرات  )الماء

تعتبر المطارات منفذا جويا ومحطة للماليين من المسافرين، يتكون : مفهوم المطار 2-1-2
مبنى (وهي المدرج ومبنى المطار من ثالث مركبات أساسيه  أي مطار في يومنا الحاضر

المراقبة حيث أنه ال يمكن أن يقوم مطار من غير هذه األجزاء المهمة وبذلك  وبرج) الركاب
  : يمكن تقسيم المطار بشكل رئيسي إلى

    وهى جميع المرافق المحيطة بالمطار والطرق المؤدية إليه ومنه مثل: الجانب األرضي  -
 ).الخاصة بالجزء الخارجي من المطاروالعامة مواقف السيارات والخدمات ( 

وحركتها  وهو ينقسم إلى قسمين هما المجال الجوي المتمثل في الطائرة :الجانب الجوي  -
ومجال حركتها في  على المدرج واستقبالها من برج المراقبة والمحطات المالحية

  .الهواء

       الجوي ويتقسم إلى  وهو حلقة الوصل بين الجانب األرضي والجانب : مبنى الركاب -
 .)2-1(كما هو في شكل رقم  1 ).مواقف الالرصيف و المحطة وعنصر الربط و( 

                                                             
  . ttp://www.icao.int/Pages/default.aspx، الموقع االلكتروني،   (ICAO) المنظمة الدولية للطيران المدني -1
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  )خلوصي - المصدر(يبين مخطط ربط المجال الجوي واألرضي بمحطة الركاب ) : 2-1(شكل رقم 

  :تصنيفات المطارات  2-2

 اع الطائرات التي تهبطتختلف المطارات في التخطيط والحجم اعتمادا على وظيفتها وأنو
وضعت كما فيها، وبالتالي يمكن تصنيف المطارات تبعا لطبيعة الطائرات والعمليات منها 

المنظمة الدولية للطيران المدني أسس مختلفة لتصنيف المطارات الدولية والمحلية ويتم تقسيم 
ياً بأنواعها، حسب عدد الطائرات التي يستخدمها المطار يوم ،المطارات إلى أنواع مختلفة

  .للطيران المطار والخدمات التي يؤديها

وتعتمد المساحة الكلية للمطار على كثافة الحركة الجوية ويجب أن يكون المطار له 
عالقة تكاملية مع المحيط وهناك تصنيفات أخرى للمطارات حسب حجم ونوع الخدمات الذي 

  :يقدمها المطار وهي صنفت كالتالي

تستعمل من قبل شركات الطيران وهذه المطارات قد تكون  : اريةالمطارات التج 2-2-1
صغيرة أو كبيرة تبعاً لنوعية الطائرات التي يستقبلها وحيوية المطار كما تحتوي المطارات 

 2400إلى  1800التجارية الصغيرة على مدرج واحد أو أثنين للطائرات طول كل مدرج من 
مدن العالم ويكون فيها عدة مدارج يتراوح طول كل والمطارات التجارية الكبيرة تخدم ، متر

                                                                                                                                                                                   
، الموسوعة المعمارية السابعة ، دار قابس ، ) تصميم المطارات ومباني الركاب(خلوصي، محمد ماجد عباس ،  -1

  . 19م، ص 1998

 المطار

 الجانب األرضي مبنى الركاب الجانب الجوي

مواقف السيارات   -الطرق
الخدمات العامة والخاصة 
 بالجزء الخارجي للمطار

ومحط الركاب  –الرصيف 
مواقف  –الربط وعنصر 

 الطائرات

المحطات المالحية   –المدارج 
  برج المراقبة 

وحركة الطائرة في الهواء 
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متر ومثال على المطارات التجارية والركاب مطار الملك عبد  3700إلى  3000من  منها
  1.)2-2(شكل رقم  كما هو موضح في ،العزيز بمدينة جده

  

لمصدر ا - يبين صورة مخطط لمطار الملك عبد العزيز الدولي ): 2-2(شكل رقم 
http://www.jedairport.com/media_rel.php  

يكون لها مدرج واحد أو مدرجين ويتراوح طول كل منها من  : المطارات العسكرية 2-2-2
   متر وتستخدم المطارات فقط للخدمات العسكرية  والقتالية و التدريبية 4600إلى  3000

كما هو ، بومثال على المطارات العسكرية والركاب مطار المنارة بمدينة مراكش بالمغر
  . )2-3(شكل رقم  موضح في

  
  

 Google - المصدر(المغرب  –يبين صورة جوية لمطار المنارة بمراكش : )2-3(شكل رقم 

earth(  

                                                             
  . 2، صل منذر وآخرون ، بحث تخرج ، بعنوان الدراسة التصميمية للمطاربص -1
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المطارات التي تخدم الطائرات المدنية الصغيرة وهى  هي :مطارات المالحة العامة 2-2-3
 900مدرجين طول كل منها من أصغر من المطارات التجارية ولهذه المطارات مدرج واحد أو 

 .متر 1500إلى 

المطارات التي توجد على هيئة أحواض مائية التي تخدم  هي: مائية المطارات الجو 2-2-4
نهاية األقنية  فيوالبد أن يوجد هناك أحواض مناورة  المياه الطائرات التي تهبط على أنواع

مطارات من قبل المنظمة الدولية لتسمح بدوران الطائرات وتحدد أقطارها من حيث تصنيف ال
  1.)2- 4(شكل رقم  كما هو موضح في، للطيران المدني

  

  

  المصدر–يبين صورة لألحواض المخصصة للطائرات المائية :  )2-4(شكل رقم 
http://wikimapia.org/showphoto  

 :وهناك تصنيفان أساسيان لمطارات الهيلوكوبتر هما  :مطارات الهيلوكوبتر 2-2-5

 ). عمليات اإلنقاذ والعالج/التكسى الجوي /نقل بريد (  :لمطارات المعدة لألعمال الجويةا -

 . وهذه المطارات تستقبل الطائرات الثقيلة نسبياً :المطارات المعدة لنقل المسافرين -

  - : النموذجية لمهابط الطائرات الهيلوكبتر هي األبعاد

متراً والطول يساوى أربع  60العرض يساوى على األقل ضعف طول المروحة أي 
متراً أمام مهبط الطائرة  84متراً وترك مسافة  120مرات من أجنحة الطائرات الهيلوكبتر أي 

  2. مرة عرض الطائرة 1.5تكون المسافة بين الطائرتين تساوى  خالية للحماية الجوية للمجال

                                                             
  .3بصل منذر وآخرون، مرجع سابق، ص  -1
  .3بصل منذر وآخرون، مرجع سابق، ص -2
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  المصدر –رات حسب نوع الخدمةأنواع المطا يبين:  )2-5(شكل رقم 

http://wikimapia.org/showphoto  

  1:ومما سبق تبين أن للمطارات تصنيفات ممكن تلخص حسب الجدول التالي

المنظمة الدولية  –المصدر (  حسب المهام  يبين جدول تصنيف  المطارات) : 2-1(جدول رقم 
  )ران المدنيللطي

  مثال  طول المهابط بالمتر  المهام  نوع المطار

تقوم بنقل البضائع والركاب   مطارات تجارية
منها مطارات صغيرة 

  وكبيرة

مطار الملك عبد العزيز   2400إلى  1800من 
  .بالمملكة العربية السعودية

تقوم بمهام عسكرية فقط   المطارات العسكرية
  وتوجد مطارات مشتركة

مطار المنارة بالمملكة   4000إلى  3000من 
  .المغربية

تقوم لخدمة المالحة المدنية   مطارات المالحة العامة
  والتدريب

  في كثير من المطارات  1500إلى  900من 

استقبال الطائرات   الجو مائيةالمطارات 
المخصصة في المناطق 

  .المائية

تحدد حسب قوانين المنظمة 
  للطيران المدني

-  

نقل البريد والمصابين ،    وكبترمطارات الهيل
  المجال العسكري

العرض يساوي على األقل 
 ضعف طول المروحة

  الطول يساوي أربع مرات 

تكون مطارات خاصة 
لألشخاص، لإلسعافات، 
  .لألمور العسكرية وأخرى

                                                             
  .3بصل منذر وآخرون، مرجع سابق، ص -1

أنواع المطارات حسب نوع 
 الخدمة

مطارات 
 الهيلوكبتر

مطارات 
 جومائية

مطارات 
 مالحة عامة

مطارات 
 عسكرية

مطارات 
 تجارية
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 ):(ICAOتصنف المطارات حسب المنظمة الدولية للطيران المدني  2-2-6

، فقد قامت منظمة الطيران المدني الدولية بإحصاء ني أمنقل جو إلىفمن أجل الوصول  
المطارات بصورة موضوعية بحيث أن العناصر األساسية المعتبرة في هذا التصنيف هي 
العناصر التي تميز سلوك الطائرات في ابتداء ونهاية اإلقالع و الهبوط وفي الحقيقة إن شروط 

أن يتوافر في المهبط و يزداد هذا الطول مع اإلقالع هي الشروط التي تعين الطول الذي يجب 
  1).2-2(كما هو موضح في الجدول رقم  ،زيادة وزن الطائرة

  )المنظمة الدولية للطيران المدني –المصدر ( يبين جدول تصنيف  المطارات ) : 2-2(جدول رقم 
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متر
 بال

حة
ألجن

ل ا
طو

  

ل ال
طو

متر
 بال

ئرة
طا

متر  
 بال

ئرة
لطا

ع ا
تفا

ار
ب   

والي
 الد

بين
فة 

سا
الم

متر
بال

  

ب 
والي

 الد
غط

ض
K

g/
cm

2
ن  
وز

ال
ى 

ظم
الع

ا
طن

بال
اد   

جه
اإل

K
g/

cm
2

ي   
صغر

اال
الي

الح
ي   

صغر
اال

وب
مطل

ال
ي   

مثال
ال

وب
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A 

نقل 
للمسافات 
  الطويلة

<135  300~ 
400  2100  2500  3000  70  50  15  12  10  

B 

نقل 
 للمسافات
الوسطى 
  والقصيرة

< 60  200~ 
300  1500  1800  2100  50  35  10  9  7  

C 100  20  نقل خاص~ 
200  800  1800  1500  30  20  6  6  5  

D 

طائرات 
سياحية 
  وتدريب

5  100  450  600  800  15  12  4  4  3  

 Cأما المطارات مـن الصـنف    ،يوحد فيها أكثر من مدرج للهبوط A,Bالمطارات من الصنف 
ال يوحد فيها مـدرج بـالمعنى    Dبط واحد، في حين أن المطارات من الصنف فقد يوجد فيها مه

   الصحيح
                                                             

 .، مرجع سابق(ICAO)المنظمة الدولية للطيران المدني  -1



42 
 

وتوضيحا للجدول السابق فانه يبين طول المهابط وأنواع الطائرات وأوزانها التي تهبط 
  .  في كل صنف من أصناف المطارات

جال التي وضعتها بعض الدول والهيئات العاملة في م :المطارات حسب التقسيمات 2-2-7
  .الطيران المدني وبناء المطارات

معينة أو مفاهيم لتحديد أنواع  تضع بعض الدول مقاييس: مقاييس بعض الدول  2-2-8
تخضع لسيطرتها طبقا لمصالحها الخاصة وتقسم هذه  أوالمطارات التي توجد داخل حدودها 

  :قسمين هما إلىالمطارات 

لمطارات طبقا لقيامها بأداء وظائف الخدمة العامة يقوم بترتيب هذه ا :مطارات طبقاً لوظائفها  -
  :بمستوياتها المختلفة وتنقسم إلى ثالثة أقسام هي 

 .مطارات أساسية تعتبر دولية طويلة المدى  -

 .مطارات ثانوية تعتبر بديلة متوسطة المدى  -

 .مطارات فرعية وهي المطارات المحلية تعتبر قصيرة المدى -

وهي مطارات لوصف وتحديد أنواع العمليات ومداها التي : العملياتمطارات طبقاً ألداء  -
يقوم بها المطار لخدمة الطائرات المستخدمة للمطار ويتميز بأنه أكثر دقه عن التقسيم السابق له 

أن أنواع المطارات يتم تحديدها طبقا ألنواع الطائرات التي تتعامل معه ومدى كل مجموعة  أي
    1) .قصيرة المدى  -متوسطة المدى  –طويلة المدى ( منها 

  :اتؤديها المطارتالوظيفة التي  2-3
يؤدى المطار عدة وظائف هامة هي الوظيفة األساسية وهي هبوط  :وظائف المطار  2-3-1

وهناك وظائف أخرى يجب أن يؤديها المطار حتى تسهل على  وإقالع الطائرات من المطار
 :وهي المستخدمين للمطار استخدامه

 . لمسافرين والبضائع من خاللهنقل ا -

 . عمل الصيانة الدورية الالزمة للطائرات -

 .المسافرين والمغادرين من ذويهم ، انتظارتخزين وتشوين البضائع -

                                                             
  .6بصل منذر وآخرون، مرجع سابق، ص -1
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  )الباحث - وظائف المطارات المصدر  يبين:  )2-6(شكل رقم 

/ لطعام تناول ا( العمل على راحة المسافرين و توفير خدمات  :راحة المسافرين  2-3-2
توفير األمن للمطار والمسافرين / خدمة عالجية للطوارئ / إنتظار مواعيد الرحالت / التسوق 

  ).2- 7(شكل رقم  كما هو موضح في )حجز تذاكر الطائرات/ 

  

  

  

  

  

  

  المصدر – والشحن فائدة الطائرات في نقل المسافرين) : 2-7(شكل رقم 
http://www.4asdqaa.com/101.html  

انتظار 
المسافرين 

استقبال 
 الطائرات

 الشحن الجوي
 خاللهمن 

تخزين 
 البضائع

نقل 
المسافرين 
 من خالله

وظائف 
 المطار
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  :الطيران والمطارات في أرقام  2-3-3

 2.1حيث تسهم بأكثر من  دوراً هاماً تلعب صناعة الطيران المدني في اقتصاديات العالم
ويسهم ، كما من االقتصاد العالمي% 35تريليون دوالر في الناتج اإلجمالي العالمي أي نحو 

ر مباشر ويتوقع مليون وظيفة بشكل مباشر أو غي 52أيضا قطاع الطيران في خلق أكثر من 
 50.6مقارنة مع  2030مليون فرصة عمل في العام  82.2أن ترتفع هذه المساهمة لتصل إلى 

  2010.1مليون فرصة عمل في العام 

مليار مسافر في  1.2وشهد نموا كبيرا في أعداد المسافرين الذين ارتفعت أعدادهم من 
مليارات  6أعداد الركاب إلى  ويتوقع أن يصل 2010مليار في العام  2.2إلى  1990العام 

ويدفع نمو أساطيل شركات الطيران ، % 7.9مدفوعا بنمو يصل إلى  2030مسافر في العام 
طائرة  45273لتصل إلى  2010طائرة في العام  23844إلى  1990في  ةطائر 17307من 

 26إلى  1990مليون حركة في  14.8، وفيما ارتفعت حركة الطائرات من 2030في العام 
  2030.2مليون حركة جوية في العام  48.7تقفز إلى ومن المتوقع أن  2010مليونا في 

العالم تنطلق منه واليه الرحالت التجارية المنتظمة فيما  فيمطارا  3846يوجد كما و
مطارا ألغراض أخرى بين عسكرية وصغيرة في الوقت الذي تسير  43382هناك أكثر من 

شركة  1568ألف وجهة مخدومة من خالل  35مة إلى نحو فيه شركات الطيران رحالت منتظ
  3.مليون ساعة طيران 42طيران تقطع سنويا أكثر من 

ومما سبق يتبين أن مجال الطيران في العالم أصبح من أهم المجاالت في نمو االقتصاد 
  .وتسريع حركة النقل التجاري والسياحي بين الدول

م مطاراتها الرئيسية وتحديث أسطول لذلك أصبحت الدول والحكومات تهتم بتصمي
الطائرات المدنية بطائرات عابرة للقارات وتحديث منشآتها وتطويرها المستمر لمواكبة التطور 
التكنولوجي  الهائل والسريع إما على صعيد الطائرات أو المطارات، ألن المطار يعتبر هو 

االقتصادية والسياسية واجهة الدولة الحضارية وهو المعبر األول عن ظروف الدولة 
  .واالجتماعية

                                                             
 صفحة االقتصاد، الموقع االلكتروني، 2013-11-19 –مجلة البيان األسبوعية تاريخ الزيارة  -1

www.albayan.ae/economy/local-market/2013-01-31-1.1813641  
  .نفس المصدر السابق -2
  .نفس المصدر السابق  -3
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 :اتقع المطارامو  2-4

  :التالية األموريتوقف على  اتقع المطارامو 2-4-1

 ).نوعه( الغرض من المطار  -

 . جم الحركة الجوية التي سيستوعبها المطار في المستقبلح -

 . تحديد أنواع الطائرات التي سوف تستخدمه -

 . ي حركة الركاب والشحن الجوييراد إستخدامها ف النظم التي -

وبذلك يمكن تقدير شكل ومساحة المنطقة التي سوف يحتاجها المطار وبذلك يمكن تحديد عدد 
 . واتجاهاتهاالمدارج وأطوالها 

وتعد عملية إختيار الموقع المناسب للمطار في المدينة المرحلة األولى في عملية إنشاء المطارات 
 : من ربط الموقع به منه هذه العمليةوهى األكثر تعقيداً لما تتض

 . توزيع طرق المواصالت المحلية عند الموقع -

  .دراسة دقيقة لشبكات الصرف الصحي والمياه واإلمدادات الخاصة بالطاقة -

   1.ربط الموقع بالمرافق -

 .اتقع المطاراعلى إختيار مو العوامل المؤثرة 2-4-2

إن أحد العوامل المهمة في   :وثقل الهواء الظروف الجوية و نظام الرياح 2-4-2-1
انتقاء موقع المطار هو الشروط الجوية المحيطة بالمنطقة من حيث  وجود الضباب ، والدخان و 
األبخرة المختلفة، ذلك ألن هذه العناصر جميعها تؤثر على الرؤية أمام ربان الطائرة و 

، كما أن نظام الرياح وشروط خصوصا إذا كانت على مستوى منخفض وملتصقة بأرض المطار
الرؤية السيئة لهما تأثير فعال في انتقاء موقع المطار، فكلما كانت كثافة الهواء عالية جداً زادت 

  . مقاومة الهواء وبالتالي تكون المدارج صغيرة ومختصرة

 مكاناإل يكون الموقع أكثر قرباً من المدينة وبجوار محطات وسائل النقل العامة بقدر

  1. وقع يجب أن يكون في مكان نادر حدوث الضباب فيه والرياح ثابتة قدر اإلمكانوالم 

                                                             
عة المعمارية السابعة ، دار قابس ، ، الموسو)تصميم المطارات ومباني الركاب(خلوصي ، محمد ماجد عباس،  -1

 .52ص م1998
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إن هذا العامل مهم جداً من حيث  :البعد عن التوسع العمراني المحيط بالمطار  2-4-2-2
نشاط المطار وخصوصا على األراضي المجاورة  وهذا يتطلب دراسة جيدة للموقع في الحاضر 

 عناالبتعاد ما أمكن  عليه لمحيطة بالموقع المراد إنشاء المطاروفي المستقبل لألراضي ا
ألن األصوات الناتجة عن مرور الطائرات  المناطق اآلهلة بالسكان وخصوصا المدارس

وخصوصا الطائرات النفاثة هي عامل مهم في هذا الموضوع  وبالرغم من وجود القوانين التي 
منه في مثل هذا النوع من المطارات فتبقى وصول الطائرات إلى المطار وإقالعها  تحدد

شكل رقم  كما هو موضح في ،األصوات هي العامل المزعج الذي يؤثر في انتقاء موقع المطار
)8 -2(.2  

 :وهي رئيسية بيئية أهداف ثالثة ، 2004 عام في )إيكاو (منظمة الطيران المدني تبنتكما    

 .الطائرات جيجبض األشخاص المتأثرين تقليص عدد أو من الحد -أ

  .المحلي الهواء جودة على الطيران انبعاثات تأثير تقليل أو من الحد - ب

  3.المناخ العالمي على الجوية المالحة عن الناتجة الدفيئة غاز انبعاثات تأثير تقليل أو من الحد - ت

  

  )بصل منذر وآخرون  -المصدر(يبين مناطق تأثير الضجيج  ) :2-8(شكل رقم 

                                                                                                                                                                                   
  .نفس المصدر السابق -1
  .5نفس المصدر السابق، ص  -2
 العربية اإلمارات أبو ظبي، - 2011 مارس 24 األوسط، الشرق منطقة في المدني الطيران لمدراء األول االجتماع -3

  .المتحدة
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فمساحة المطار الكبير قد تصل  :تأثير المطارات على استخدام األراضي المحيطة  2-4-2-3
هكتار حيث يبلغ عدد العاملين فيه حتى عشرات األلوف مع دخل سنوي يقدر بمئات  8100إلى 

ولكن بالمقابل فإن الدخل الناتج عن بيع المنتجات المحلية باإلضافة إلى ، الماليين من الدوالرات
ي تقدمها شركات الطيران قد يفوق هذه المبالغ، أضف إلى ذلك أن هناك أرباحاً الخدمات الت

صافية ناتجة عن بيع البضائع ونقلها، وخدمات سياحية متنوعة باإلضافة للمؤسسات التي تستخدم 
  .المطار ألغراض صناعية

مطار ومن صالحيات السلطة المحلية التأثير في مواقع وارتفاعات األبنية القريبة من ال 
بحيث نضمن تحسين الشكل الخارجي للمنطقة، والمحافظة على المناظر الطبيعية الجميلة الواقعة 

كذلك يمكن تجميل منظر الدخول إلى المطار عن طريق تخطيط وتصميم سليمين ، بالقرب منه
 المؤدية إلى المطار ولمواقف السيارات، باإلضافة إلى الحدائق والغطاء العشبي المحيط، للطرق
  .بالمطار

يعد الضجيج واحداً من أصعب التأثيرات الضارة بالبيئة، والتي ال نستطيع التحكم كما  
لم تلق مسائل الضجيج االهتمام الكافي في الكتب المدرسية والمؤسسات  1960بها، فحتى عام 

ولكن بدخول الطائرات النفاثة حيز االستثمار حصلت تغيرات  ،المختصة بتصميم المطارات
حيث وضعت المنظمة الدولية  ،ية في زيادة االهتمام بمشاكل الضجيج في المطاراتجذر

  1.للطيران المدني قواعد الضجيج من أجل الترخيص للطيران المدني

وهي مشكلة تؤرق األشخاص الذين يعيشون ) ضوضاء الجو(ضوضاء الطائرات ويعتبر 
بدرجة كبيرة ألن صناعة بجوار المطارات، ولكن الضوضاء المنبعثة قلت عن الماضي 

 المتعلقة البيئية الرقابة تدابير تتضمن أن ، يجبالطائرات تشهد كل ما هو جديد ومبتكر يومياً

 :أجل من تدابير بالمطارات

 .الضوضاء من الحد  -

 .الهواء تلوث ضبط  -

 .المياه تلوث ضبط - 

 .الطاقة إدارة النفايات، إدارة  -

                                                             
  . 12/2/2006ة في تخطيط المطارات، قُبل للنشر في ديب، عادل ، تأثير بعض العوامل البيئية والتقني  -1
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 .البيئية الطوارئ حاالت -

  1 .المطارات تطوير لمشاريع البيئي األثر قييمت -

  .يوضح مناطق الضجيج حول المطار) 2-9(والشكل 

  

  )عادل ديب(المصدر  تأثير الضجيج حول المطاريبين  : )2-9(شكل رقم 

حيث تحولت محركات الطائرات الكبيرة من محركات نفاثة إلى محركات نفاثة ذات مراوح،   
صوات المنبعثة عند قيامها إلى جانب تقنيات أخرى عديدة، وعلى وهذا ساعد على تقليل األ

الرغم من أن الطائرات أصبحت أقل إزعاجاً عما كانت عليه من قبل لكن ازداد عددها وأصبح 
يوجد العديد من المطارات، لكي تستوعب هذه الطائرات األمر الذي يؤدي إلى وجود ضوضاء 

  آلخذ في التزايد، وإذا كان البعض ال يتأثر فمازال يوجد القليلوعدم اختفائها تماماً مع هذا العدد ا
  2.الذي يتأثر بها وخاصة أثناء أوقات الليل، حيث الهدوء

  
                                                             

  .مرجع سابق األوسط، الشرق منطقة في المدني الطيران لمدراء األول االجتماع -1

  . 2008/03/04في  الفضلى، أحمد، الضوضاء تلوث سمعي يضاعف ضغوط الحياة، جريد القبس الكويتية، تم النشر -2
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المصدر  –يبين مستويات تأثير الضجيج ) 2- 3( جدول رقم 
http://dc136.4shared.com/doc/y715qvYq/preview.html  

مناطق اإلرشاد 
  الستخدام األرض

ض درجة التعر
  للضجيج

متوسط مستوى 
نهار  –الصوت ليل 

 LDN) ديسبيل(
  ضبط الضجيج المقترح  دالئل تقييم الضجيج

A ال تتطلب اعتبارات خاصة  مقبول بوضوح  55-0  تعرض منخفض  

B أثناء استخدام األرض يجب   مقبول طبيعياً  65-55  تعرض متوسط
  أن يؤخذ بعين االعتبار

C ياًغير مقبول طبيع  75-65  تعرض واضح  
تسهيالت للسيطرة على 
الضجيج أثناء استخدام 

  األرض

D غير مقبول بوضوح  75>  تعرض شديد  
سيطرة متناسقة ايجابية 
الضجيج ضمن حدود 

  المطار

مليون أمريكي حيث يخلق ) 6 -7(ما ال يقل عن  يعرضفعلى سبيل المثال، فإن الضجيج 
يكون سبباً النخفاض أسعار األراضي  شعوراً بعدم االرتياح للقاطنين حول المطار، ويمكن أن

  1.الزراعية، وسبباً لتضايق السكان، ويحرمهم من الهدوء في أماكن الراحة

إن كثيراً من األخصائيين في الوقت الحاضر يتناولون مشكلة الضجيج كتهديد حقيقي 
لصحة الناس، حيث يتعرضون لمستوى عال من الضجيج، مما يسبب توتراً عصبياً قوياً، 

  .اع إمكانية ومقدرة الناس على التركيز وتنفيذ المهام العاديةوضي

ويعرف الضجيج بأنه صوت غير مرغوب به، ألنه يسبب إزعاج الناس، حيث يقطع 
  .يشكل خطراً على الصحة العامة مما، ويقلل النوم، المحادثة

المطار  يجب أن تكون المساحة المحيطة بموقع :قابلية المطار للتوسع المستقبلي 2-4-2-4
كافيه بحيث تستوعب األبنية المساعدة التي يتوجب إنشاؤها في المستقبل بسبب التوسعات 

  .الملحوظة أو الطارئة في المطار

                                                             
1- Aviation Noise Abatement Policy, U. S. Department of Transportation November 18,1986 , 
PP. 40-55 
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في حالة انتقاء موقع المطار يجب األخذ بعين االعتبار  :طبوغرافية موقع المطار 2-4-2-5
تعيق ذلك التوسع  و إذا وجد إمكانية توسعه بشكل مفاجئ و سريع بحيث ال توجد أية حواجز 

مثل تلك الحواجز يجب تنويرها أو اإلشارة إليها بصورة سهلة و سريعة كي يكون الطيران في 
  1)2-10(شكل رقم  كما هو موضح في، مأمن من المخاطر

  

  )بصل منذر وآخرون( يبين زاوية االنحدار للمهبط المصدر  ):2- 10(شكل رقم 

يجب تحقيق النواحي االقتصادية بعد أن تكون قد  :لمطاراقتصادية إنشاء ا  2-4-2-6
تحققت النواحي الفنية في الحل المفضل لموقع المطار و أنه البد من اإلعادة إلى األذهان أن 

  .األراضي المتعرجة تكلف أكثر من األراضي السهلة
من المعروف أن كل مطار من المطارات  :المرافق العامة الالزمة للمطار 2-4-2-7
طلب كميات كبيرة من الماء والغاز الطبيعي والزيوت وكذلك االستطاعة الكهربائية كما تي

طلب أيضا الوقود الالزم للطائرات، فعند انتقاء موقع المطار يجب أن تؤخذ العناصر توي
المذكورة أعاله بعين االعتبار وإن كثيرا من هذه العناصر قد تنقل إلى المطار بواسطة السيارات 

الحديدية والبحر أو األنابيب كما يجب أيضا االهتمام بمجاري المياه الخاصة بالمطار أو  والسكك
الحدائق والمزروعات، كما انه يجب أن يحتوي المطار على مجموعة من المولدات الكهربائية 

  2.الستعمالها في الحاالت الطارئة

                                                             
  .6بصل منذر وآخرون، مرجع سابق ص -1
  .85خلوصي، محمد ماجد عباس، مرجع سابق، ص -2
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اء موقع المطار يجب عند انتق :الحاجة الملحة الستعمال المطار في المنطقة  2-4-2-8
التعرف فيما إذا كان من الضروري إنشاء مثل هذا المطار أم ال، وما هي المساحات التي يقوم 
المطار بخدمتها وما هي السهولة أو الصعوبة في الوصول إلى المطار بدءا من مركز المدينة 

وإن هذه األمور  نوحتى الصعود إلى الطائرة وبالعكس وإقالل الصعوبات إلى الحد األدنى الممك
جميعها يجب أن يجعلها المهندس نصب عينيه عندما يطلب إليه التحري عن أصلح موقع إلنشاء 

  1.المطار

  

  )محمد -خلوصي(  العوامل المؤثرة على اختيار مواقع المطاراتيبين  ):2- 11(شكل رقم 

 : هيقع المطارات امراحل اختيار مو 2-4-3

 : األسس التاليةاختيار مواقع عامة من الخرائط على  2-4-3-1
 تقنية اعتبارات -

 جغرافية اعتبارات -

 :الموقع ويتم على خطوتين الختيار استطالع 2-4-3-2

                                                             
  .9بصل منذر وآخرون، مرجع سابق، ص -1

التوسع 
العمراني 
 المحيط

تأثير المطارات 
على استخدام 
األراضي 

قابلية المطار 
للتوسع 
طبوغرافية  المستقبلي

 موقع المطار

اقتصادية 
 إنشاء المطار

المرافق العامة 
الالزمة 
 للمطارات

 الحاجة الملحة
الستعمال المطار 

 المنطقةفي 

الظروف الجوية 
 والرياح 

العوامل 
المؤثرة على 
اختيار مواقع 
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  جوى استطالع -

  أرضى استطالع -

 1.عمل رفع مساحي إنشائي 2-4-3-3

 : االعتبارات التصميمية للمطارات 2-4-4

 :المعايير الواجب مراعاتها عند تصميم المطارات 2-4-4-1

 ) مترو/ سكك حديدية ( غيرها من وسائل النقل سهولة الوصول إلى مواقف السيارات و -

  .الفصل المبكر بين الراكب وأمتعته -

  .تقصير المسافة التي يمشيها الراكب من صالة المغادرة إلى بوابة الصعود للطائرة  والعكس -

  .تنظيم نقل ومناولة الحقائب -

  .مراعاة وجود أفراد معوقين بين الركاب -

 ).إمكانية التوسع المستقبلي( بية وتعديل المرافق القائمة إمكانية توسيع الطاقة اإلستعا -

 . إنشاء المطارات بطريقة غير تقليدية -

تعد المساقط األفقية األكثر  :البعد البيئي المؤثر على تصميم المطارات   2-4-4-2
اإلعتبار من مجموعة العوامل البيئية  فيصالحية إلنشاء المطارات وتصميم منشآته التي تأخذ 

 : ىوه

 . مستوى الضوضاء على المناطق المحيطة فيالتغيرات  -

 . هجرة عدد كبير من السكان من األماكن المجاورة لموقع المطار -

 . التعدي على النواحي الجمالية -

 . إنفصال التجمعات السكانية -

 . التأثير على مناطق اللعب واللهو -

 . التأثير على السلوكيات العامة -

 . المياه والهواء فيلتلوث نسبة ا فيالتأثير الكبير  -

 : هيوبذلك تعد المشكلة األساسية التي تواجه إنشاء المطارات 

                                                             
  .57، مرجع سابق، صخلوصي، محمد ماجد عباس - 1
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المباني المحيطة بالمطارات  فيالضوضاء العالية التي تؤدى إلى تهشيم النوافذ الزجاجية  -
  . )2-12(شكل رقم  كما هو موضح في. وذلك نتيجة المجال الجوي للطائرات

  

 المصدر -  الكتل العمرانيةمطار شيكاغو وقربه من  يبين): 2- 12(شكل رقم 
http://chicago247limo.com/chicago_midway_international_airport.asp  

  :الفراغات التي يحتويها المطار  2-5

 :رئيسية وهي أقسامثالث  إلىا المطار تنقسم الفراغات التي يحتويه

مدارج الطائرات، برج  صالة الوصول والمغادرة للمسافرين، :الفراغات اإلنتفاعية  2-5-1
  .المراقبة للطائرات، قرية البضائع، ورشة صيانة الطائرات

  .)2-13(شكل رقم  كما هو موضح في
  

  المصدر  -يبين الفراغات االنتقالية):2-13(شكل رقم 
)http://akhbaar24.argaam.com/article/galleryimages/126718(  
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  :  عناصر الحركة واالتصال وتتمثل في  2-5-2
صالة المدخل الرئيسية ( وهي عبارة عن صالة اإلستقبال للمسافرين   األفقيةالعناصر  -

 . لطرقات األفقية التي تصل بين الفراغات، ا)للمطار

 منحدرات خروج مصاعد ، ساللم متحركة، ساللم ثابت، العناصر الرأسية وهى عبارة عن، -
  .للطوارئ

صالة  وهي عبارة عن مباني الخدمات للطائرات والمسافرين مثل: عناصر الخدمات  2-5-3
قرية البضائع، رشة صيانة،  اقبة،برج المر الوصول والمغادرة للمسافرين، مدارج الطائرات،

، حمامات عامة، مطاعم، سوق كافيترياتوهي الخدمات المقدمة المسافرين والموظفين مثل، 
منطقة  أماكن إنتظار للسيارات، صالة كبار الزوار، مستشفى صغير مجهز، مركز إطفاء، حرة،

  1.مكاتب لشركات الطيران الجوازات والجمارك والمكاتب اإلدارية،
في وقتنا الحاضر تطور النقل الجوي حتى أن بعض  : بداية القرن الواحد و العشرين 2-6

المناطق أصبحت ال تسع المزيد من الرحالت، وأصبح التطور مرتبطاً أكثر بالمراقبة الجوية 
  2.وإدارة الحركة المالحية من ناحية المطار وارتباطاً من الناحية االقتصادية 

  :الخالصة

المطارات الدولية والمحلية لما فيها عوائد وأصبحت تعمل على تطوير  إن الدول أنشئت
  :المطارات القائمة لذلك نحتاج في هذا الفصل أن نبين التالي

تعريف المطارات حسب المنظمة الدولية للطيران المدني وتصنيف المطارات حسب الدول  -
 .  ةوأيضا حسب نوع الخدمة والوظيفة وحجمه وحسب استخدامه في كل دول

كيفية التعامل مع المعايير التخطيطية لمواقع المطارات وما هي المعايير المناسبة عند اختيار  -
 .موقع المطار من حيث مساحة الموقع والتوسعات المستقبلية للمطار

وتناول أيضاً الفراغات التي يحتويها المطار مثل محطات الركاب والمهابط الرئيسية  -
 .يرها من الفراغات التي تحتاج إليها المطاراتوالفرعية وبرج المراقبة وغ

                                                             
  .87،صخلوصي، محمد ماجد عباس، مرجع سابق -1
الزيارة في  http://3marh.mam9.com/t4709-topic2منتديات الهندسة المعمارية، جامعة أسيوط،  -2

  صباحا 8.23الساعة  27/12/2013
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وعليه فإن المنظمة الدولية للطيران المدني عملت على تنظيم ووضع قوانين لتحكم مجال 
  .الطيران وإنشاء المطارات وترخيصها لالستقبال الطائرات
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  الفصل الثالث
  للمطارات ومواقعها في فلسطينليلية دراسة تح  .3
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  مقدمة
تصنف المطارات حسب استخدامها وتخطيطها وحسب أنواع الطائرات التي تهبط فيها 
وتأتي هذا التصنيفات من قبل المنظمات الدولية، ومنذ االنتداب البريطاني على فلسطين عام 

م تم إنشاء أول مطار فلسطيني في مدينة القدس، وهو مطار القدس الدولي وبعد احتالل 1920
م توقف العمل فيه من قبل الشركة العربية، وبعدها استخدم المطار  1967في عام مدينة القدس

  .من قبل االحتالل كمطار داخلي إلى وقت قريب جدا

وبعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية تم تشكيل سلطة الطيران المدني الفلسطيني عام  
من ) بمطار غزة الدولي(م واصدر قرارا بإنشاء مطار ياسر عرفات الدولي المعروف 1994

نفس العام، واليوم أصبحت السلطة الوطنية الفلسطينية بدون ميناء جوي مما دفعها في 
  . المفوضات القائمة بطرح مقترح إلنشاء مطار فلسطين الدولي في أريحا بالضفة الغربية

  :فلسطين  3-1

في الجزء تقع فلسطين في جنوب غرب قارة آسيا  :الموقع الجغرافي لفلسطين 3-1-1
المتوسط، وهي بذلك تقع في قلب العالم القديم مما يجعلها  األبيضالجنوبي للساحل الشرقي للبحر 

  1.األحمروبين البحر المتوسط والبحر  وأفريقيا جسراً برياً يربط بين آسيا

شرقاً وبين دائرتي  35.40ْْ و  34.15تقع بين خطي طول  :الموقع الفلكي لفلسطين 3-1-2
وقد انعكس هذا الموقع على التفاوت المناخي المحلي بين  شماالً 33.15ْو  29.30ْعرض 
  .الشمالية لها واألجزاءفلسطين  الجنوبية من األجزاء

كيلومتر،  224يحد فلسطين من الغرب البحر األبيض المتوسط بساحل طوله  :الحدود 3-1-3
 79والشمال لبنان وحدودها  كيلومتر، ومن 70ويحدها من الشمال الشرقي سوريا بحدود طوله 

كيلومتر، أما  10.5كيلومتر، وفي أقصى الجنوب على رأس الخليج العربي بحدود طولها 
كيلومتر، ما بين خليج  240حدودها من الجنوب الغربي فتحدها جمهورية مصر العربية بطول 

الهاشمية بحدود العقبة ورفح على البحر األبيض المتوسط، أما الشرق فيحدها المملكة األردنية 
      2.كيلومتر وتعتبر أطول الحدود لفلسطين 361طولها 

                                                             
الساعة  27/12/2013الزيارة في    http://www.alburayj.com/geo%20almwqe3.htmموقع فلسطين،  -1

 مساءاً 7.10
 . 67حة، جامعة القدس المفتوحة، صف0205فلسطين والقضية الفلسطينية، مقرر دراسي رقم  -2
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كيلومتر مربع احتلت منها عام  27027تبلغ مساحة فلسطين  :مساحة فلسطين 3-1-4
كيلومتر مربع، وتم إعادة احتالل ما تبقى منها والمتمثل في الضفة العربية  21000م 1948

  1967.1كيلومتر مربع في العام  365 كيلومتر مربع وقطاع غزة 5600ومساحتها 

 

المصدر –يبين خارطة فلسطين بعض أقاليمها) :  3-1(شكل رقم  
http://www.palestinehistory.com/arabic/sights/images/maps_pal1.jpg 

يقع قطاع غزة في الجزء الجنوبي من فلسطين على ساحل البحر األبيض  :قطاع غزة 3-1-5
كيلو متراً مربعاً، وهو عبارة عن شريط ساحلي يمتد من  365حته حوالي المتوسط، وتبلغ مسا

الشمال إلى الجنوب، ويبلغ طوله حوالي واحداً وأربعين كيلو متراً، وعرضه يتراوح بين سبعة 
كيلومترات واثني عشرة كيلو متر، ويحده الخط األخضر من الشرق والشمال، ومن الغرب 

                                                                                                                                                                                   
  
  .  64فلسطين والقضية الفلسطينية، مرجع سابق، صفحة  -1
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نوب مصر، ويتمتع القطاع بمناخ شرقي البحر األبيض البحر األبيض المتوسط، ومن الج
 المتوسط . 1 

خالل السنوات الالحقة بشكل كبير، وبلغ حوالي  في قطاع غزة تطور عدد السكانولقد 
وارتفع إلى  ،2005نسمة سنة  1.519.624، وارتفع إلى 1997نسمة في سنة  1.017.552
   2024.3نسمة عام  2.967.226إلى  ومن المتوقع أن يصل 2، 2013نسمة سنة  1.793.000

2024.3   
 

المصدر –يبين خارطة قطاع غزة والتقسيم اإلداري ) :  3-2(شكل رقم  
http://www.palqa.com/index.php?module=gaza 

                                                             
 .14-13، ص 1997المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، ومؤسسة الحق السكن في قطاع غزة  -1
  .،  كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 2013المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  -2
  .189فلسطين، ص -رام اهللا".  4" لسابق رقم،  نفس المرجع ا2003المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  -3
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تصنف ملكيات األراضي في محافظات غزة ضمن : ملكيات األراضي في قطاع غزة  3-1-6
ي بئر السبع، وأراضي حكومية، فإن أراضي خاصة، أراضي أوقاف، أراض: أربع فئات رئيسية

  .معظم األراضي في قطاع غزة هي ملكية خاصة

ومعظم األراضي الحكومية موجودة خارج التجمعات السكانية، األمر الذي يجعل من 
جهات الرسمية المركزية منها والمحلية تخصيص الصعب والمكلف في ذات الوقت على ال

األراضي الالزمة للقيام بتنفيذ المشاريع العامة والمهمة مثل، إنشاء المدن الصناعية والمناطق 
الحرة، محطات تنقية المياه والمياه العادمة، محطات توليد الطاقة، مكبات النفايات الصلبة، بناء 

ة من عيادات ومستشفيات، وبناء األبنية العامة المدارس، إنشاء مراكز الخدمات الصحي
  1.والمتنزهات وأماكن الترفيه، الخ

تصنف ملكيات األراضي المقام عليها مطار ياسر  :ملكية األراضي المقام عليها المطار 3-1-7
عرفات الدولي أراضي بئر السبع، وقامت السلطة الوطنية الفلسطينية بنزع تلك األراضي بقرار 

تنزع مطلقاً ملكية األراضي الواقعة "والذي نص على التالي  1995نة لس 182رئاسي رقم 
ضمن منطقة شوكة الصوفي برفح وذلك من أجل إقامة مطار، ويتم وضع يد السلطة الوطنية 

  ). 4(نص القرار في المالحق، ملحق رقم  2".الفلسطينية على هذه األرض

المنزوعة من أمالك بئر السبع وتعويض  وقامت السلطة الوطنية الفلسطينية بتقييم أسعار األرض
م للمتر 1999وحتى  1995المتضررين من هذا القرار، وتم تثمين سعر األرض بين عامي 

دنانير، وتم التعويض ودفع المبالغ على أربعة أقساط وبهذا تكون ثمن األرض  5المربع الواحد 
اب من مكتب الوزير في الخط 3.دينار أردني 10500000= 2100*5000المقام عليها المطار 
  ) .6(المالحق، ملحق رقم 

 ).قلنديا( مطار القدس  3-2
مطار القدس الدولي أو كما هو متداول تسميته مطار قلنديا، يقع على  :نشأت المطار 3-2-1

و يعتبر المطار   رام اهللا -القدسعلى طريق   قلندياتحديداً في بلدة  محافظة القدسأراضي 
  . أقرب إلى رام اهللا منه إلى مدينة القدس

                                                             
  . 2015 -2005المخطط اإلقليمي للمحافظات الجنوبية، وزارة التخطيط، لألعوام  -1
  ).4(بشأن استمالك أراضٍ للمنفعة العامة بمنطقة شوكة الصوفي برفح ملحق  1995لسنة ] 182[قرار رقم  -2
  ).6(وزارة المالية ، مكتب الوزير ملحق رقم  –3
  



62 
 

ثم في أوائل الخمسينات وضع  االنتداب البريطانيتحت إدارة  م 1920أنشئ المطار عام 
إال أنه وقع بيد  المملكة األردنية الهاشمية،إلى  الضفة الغربيةتحت اإلدارة األردنية بعد انضمام 

والتي سرعان ما غيرت اسمه إلى مطار عطاروت  ،م 1967حرباالحتالل اإلسرائيلية في 
  1.االحتالل اإلسرائيليوالمطار مهمل بالرغم من أنه تحت سيطرة  انتفاضة األقصىومنذ 

  
   Tamari Family, 1961المصدر –ألردني يبين رئيس بلدية القدس ووزير الدفاع ا) :  3- 3(شكل رقم

 القدسبلدة فلسطينية تقع إلى الشمال من مدينة وهي قلنديا يقع في  :موقع المطار 3-2-2
كم ويصل إليها طريق  4وتبعد عنها مسافة  اهللا رامكم وجنوب مدينة  11وتبعد عنها مسافة 

، ترتفع عن سطح البحر  كم 105لقدس ـ رام اهللا طوله لفرعي يربطها بالطريق الرئيسي 
أهلها  محافظة القدسحيث تحتل موقع استراتيجي في  دونم، 3948م وتبلغ مساحة أراضيها 750

ويمر من أراضيها طريق رام اهللا ـ القدس، يحدها من  ،على أراضيها مطار القدسإلنشاء 
بير ومن الجنوب بلدة  الجديرةويحدها من الغرب قرية  رافاتوقرية  قرية كفر عقبالشمال 

  .الرامومن الشرق بلدة  بيت حنيناوقرية  نباال

                                                             
 الموقع االلكتروني، فلسطين، –اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية  -1

http://www.pacu.org.ps/wp/?page_id=1182  



63 
 

رية نشطة شهد المطار حركة سياحية وتجا  المطار في ظل الحكم العربي طوكما نش 
وقد استخدم من قبل الكثير من المسافرين وأصحاب الشخصيات ، في الخمسينات والستينات

  .)3-5(كما هو موضح بالشكل رقم  ،الهامة ، وذلك ألهمية القدس الدينية والسياحية
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   Google Earthالمصدر  -يبين صورة جوية للموقع العام لمطار القدس ) : 3-4(شكل رقم 
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المصدر   -يبين المخطط العام لمطار القدس ) : 3-5(ل رقم شك
http://en.wikipedia.org/wiki/File:JerusalemAerodrome.jpg  
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م إغالقه إلى معسكر للجيش مع انطالق انتفاضة األقصى، ث تحويله تم :وضع المطار 3-2-3
  . 2000بالكامل عام 

حالياً في تحويله إلى منطقة صناعية لربطها بالمصانع  االحتالل اإلسرائيلي فكّريو
  . الكبرى المجاورة بعدما حولت ملكية األرض التي يقام عليها إلى بلدية القدس

اإلسرائيلي االحتالل جرى كذلك طرحه كورقة تفاوضية بين الطرفين كما و
بتحويله إلى مطار مدني خاضع  ةالوطنية الفلسطيني حيث كانت تطالب السلطة ،نوالفلسطينيي

  .لسيطرتها كشرط للدخول في المفاوضات

من قبل االحتالل شهد مطار قلنديا حركة مكثفة آلليات وطواقم عسكرية ومدنية و كما
دة تأهيله الستقبال يعتقد أنها عملية صيانة تقوم بها قوات االحتالل للمطار، بغية إعااإلسرائيلي، و

كما هو موضح بالشكل رقم ، الطائرات المدنية والعسكرية، في ظل الحديث عن حرب إقليمية
)7 -3(.1  
  
  

  المصدر –يبين لقوات االحتالل في مطار القدس ) 3-6(شكل رقم 
   http://manar.com/page-10523-ar.html  

  :سلطة الطيران المدني الفلسطينية والخطوط الجوية الفلسطينية  3-3
اصدر  1994من سبتمبر  األولفي : تأسيس سلطة الطيران المدني الفلسطينية 3-3-1

 87/94الرئيس ياسر عرفات ، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية مرسوماً رئاسياً يحمل الرقم 
                                                             

  http://manar.com/page-10523-ar.htmlمن خالل الموقع االلكتروني  30/8/2013صحيفة المنار بتاريخ  -1
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لفلسطيني وتعيين السيد المهندس طيار فايز زيدان رئيساً يقضي بتأسيس سلطة الطيران المدني ا
لهذه السلطة مكلفاً ببناء البنية التحتية والتنظيمية للطيران المدني في فلسطين بما يشمل تشكيل 

  .)3-7(شكل رقم  كما هو في 1. الهيكلية والتنفيذية لسلطة الطيران وبناء المطارات اإلدارات

  

 المصدر( 1997هزية المطار لإلقالع والهبوط  يبين جا) :  3-7(شكل رقم
http://www.syriaroze.com/showthread.php?t=8892  

م تم إصدار مرسوم رئاسي 1996في أكتوبر  :تأسيس شركة الخطوط الفلسطينية  3-3-2
بتأسيس شركة الخطوط الجوية الفلسطينية للنقل الجوي، وبسرعة فاقت كل التوقعات أنهت 

نواة  "50الفوكر"ة من طيارين ومهندسين مهمة التدريبات التخصصية على طائرات الطواقم الفني
أسطول النقل الجوي المدني والطواقم اإلدارية في مهمات الحجز والمبيعات والدوائر التجارية 

   2. والمالية

  :انجازات سلطة الطيران المدني والخطوط الجوية الفلسطينية 3-3-3
للخطوط الجوية الفلسطينية حاملة  141أقلعت الرحلة رقم  1997يوم العاشر من يناير  -

فلسطين من مطار بورسعيد في جمهورية مصر العربية إلى مطار جدة في المملكة  حجاج
  3.العربية السعودية

                                                             
  . م1995كانون الثاني  8الوقائع الفلسطينية ، العدد الثاني،  -1
  .نفس المصدر السابق -2
وفا، الموقع االلكتروني،  -وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية -3

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2795  



68 
 

 1996في العشرين من يناير عام  "مطار غزة الدولي"مطار ياسر عرفات الدولي بدأ بناء  -
 .)3-8(، كما هو موضح بالشكل 1رح الوطني الشامخحجر األساس لهذا الص وضععندما 

من أجل  واألجنبيةالعمل على عقد اتفاقيات النقل الجوي الثنائية مع المزيد من الدول العربية  -
تفعيل حركة النقل الجوي مع فلسطين والعالم الخارجي من خالل الشركات الوطنية 

 .والخطوط الجوية الفلسطينية

مع شركات طيران موازية لتنظيم النقل الجوي ، مثل  من االتفاقياتالعديد  الفلسطينيةعقدت  -
 .واليمنية والملكية المغربية ومصر للطيران  األردنيةالخطوط القطرية والملكية 

وفي موازاة ذلك عقدت سلطة الطيران المدني الفلسطيني اتفاقيات رسمية مع المؤسسات  -
 .ومصر وتونس واألردنالموازية في كل من قطر والمغرب 

  .مطار ياسر عرفات الدوليتنفيذ إنشاء الجناح المشترك في  -
 .مطار ياسر عرفات الدوليتنفيذ إنشاء مبنى الشحن في  -

  .البدء في تنفيذ إنشاء المهبط في منطقة أريحا -
 .لمطار ياسر عرفات الدولي اإلداريمشروع تطوير النظام  -

 2.مشروع خصخصة الخطوط الجوية الفلسطينية   -

  

  المصدر-يبين الطائرات الفلسطينية في المطار) :  3-8(قمشكل ر
 http://abtsmfantfygaza.blogspot.com  

                                                             
مستقبل المطار الفلسطيني، جامعة بيرزيت، سنة شعت،على، أثار العدوان اإلسرائيلي متطلبات إعادة البناء، ندوة ل -1

2009. 
  .نفس المصدر السابق -2
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  ):مطار غزة ( مطار ياسر عرفات الدولي  3-4

ة م أصدر الرئيس ياسر عرفات رئيس دول1994في األول من سبتمبر  :نشأة المطار 3-4-1
القاضي بتأسيس سلطة الطيران المدني الفلسطيني كهيئة   87/94فلسطين المرسوم الرئاسي رقم 

مستقلة تتضمن البنية التحتية والتنظيمية للطيران المدني في فلسطين بما يشمل تشكيل اإلدارات 
فات ياسر عر الهيكلية والتنفيذية لسلطة الطيران، وبناء المطارات، وإصدار قرار بإنشاء مطار

  .)غزة الدوليمطار (الدولي

م أصدر الرئيس ياسر عرفات المرسوم الرئاسي بتأسيس شركة 1996في أكتوبر 
وبسرعة فاقت كل التوقعات أنهت الطواقم الفنية من  1الخطوط الجوية الفلسطينية للنقل الجوي،

قل نواة أسطول الن 50طيارين ومهندسين مهمة التدريبات التخصصية على طائرات الفوكر
الجوي المدني و الطواقم اإلدارية في مهمات الحجز والمبيعات والدوائر التجارية والمالية، 

لتجتاز  االنطالقةوأصبحت الخطوط الجوية الفلسطينية جاهزة لالنطالق وكانت على موعد 
  2.الطائرات الفلسطينية السحاب وناقلة ألفواج المعتمرين الفلسطينيين إلى الديار الحجازية 

حجر األساس لمشروع  م1996ياسر عرفات في يناير  الراحل الرئيس الفلسطيني ضعو
مصمم وفقا  علما بان جميع منشآت المطار )مطار غزة الدولي(مطار ياسر عرفات الدولي 

، وتم تثبيت ICAO"االيكاو" المدنيلطيران ل الدولية منظمةالللمواصفات الدولية التي وضعتها 
مما  ”LVGZ“برمز دولي مستقل  ”ACI“مطارات العالمية في مجلس الالمطار عضوية 

يعكس استقاللية المطار والمطارات المستقبلية في فلسطين وتعود ملكية وإدارة المطار إلى 
السلطة الوطنية الفلسطينية وتدير المطار سلطة الطيران المدني الفلسطيني، وله توأمة مع مطار 

  .بالمغربمحمد الخامس الدولي في الدار البيضاء 

م بدأت الخطة التشغيلية الكبرى للخطوط الجوية الفلسطينية 1998وفي مطلع العام 
في رحالتها األسبوعية المنتظمة إلى " الفلسطينية"طائرات الانطالقا من أرض الوطن وانطلقت 

مطارات عمان باألردن والقاهرة بمصر وجدة بالسعودية والدوحة بقطر وأبو ظبي ودبي بدولة 
ات العربية والرانكا بقبرص واسطنبول بتركيا وتنفيذا التفاقيات التبادل الثنائي مع شركات اإلمار

   .الطيران العربية واألجنبية
                                                             

  .، مرجع سابق87/94الوقائع الفلسطينية، قرار رقم  -1
  .وفا، مرجع سابق -وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية -2



70 
 

رحالت أسبوعية منتظمة للخطوط الجوية الملكية  ياسر عرفات الدولياستقبل مطار 
  .)3-9(شكل رقم  ، كما هو موضح فيالمغربية والخطوط الرومانية والخطوط الروسية

  

  المصدر – 1998يبين افتتاح المطار عام ) :  3-9(شكل رقم
 http://abtsmfantfygaza.blogspot.com  

تملك الخطوط الجوية الفلسطينية أسطوال يتكون من ثالث طائرات، طائرتين طراز كما و
بوينج (راكبا باإلضافة إلى طائرة  48مة الهولندية بسعة منحة مقدمة من الحكو) 50فوكر(

    1.راكبا 140هدية من سمو األمير السعودي الوليد بن طالل بسعة ) 200-727

مليون  18وتم العمل في تدشين المطار، بتمويل من البنك العقاري المصري بقيمة 
شراف المكتب الوطني دوالر تسدد من إيرادات المطار، بتنفيذ شركة المقاولون العرب وإ

مليون دوالر  70للمطارات المغربية ولقد بلغت التكلفة اإلجمالية إلنشاء وتجهيز المطار حوالي 
موزعة ما بين مباني ومعدات، حيث تم تجهيز المطار بأحدث األجهزة والمعدات الالزمة 

   2.اللتشغيل طبقا للمعايير الدولية بواسطة منح وقروض ميسرة من أسبانيا وألماني

 ساعة يومياً على   24مسافر سنوياً، وكان يعمل  750,000كان المطار قادراً على نقل 

  .وهو المطار الوحيد في األراضي التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، يوم في السنة 354
متراً  3080 دونم ويبلغ طول المدرج الرئيسي   2100تبلغ مساحة المطار حيث

مبنى، ومصمم وفق العمارة اإلسالمية، ومزخرف   21في المطار مترا، يوجد   60وعرضه 

                                                             
  . وفا، مرجع سابق - وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية -1
 .بقشعت، على ، مرجع سا  -2
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  .بالفسيفساء المغربي
الراحل ياسر   م في احتفال حضره الرئيس الفلسطيني  1998نوفمبر 24 تم افتتاحه في 

  عرفات والرئيس األمريكي

عتبر افتتاح ُأ، وقد اإلسرائيلي السابق بيل كلينتون بعد مفاوضات طويلة مع االحتالل 
  1.المطار في ذلك الوقت دليالً على التقدم نحو تجسيد الدولة الفلسطينية 

المطار في أقصى الجنوب الشرقي لقطاع غزة شرق محافظة رفح يقع : موقع المطار 3-4-2
كيلو  36 في قرية الشوكة بالقرب من الحدود المصرية الفلسطينية ويبعد عن مدينة غزة حوالي

مترا عن سطح البحر وعرف سابقاً باسم مطار غزة  93.02 رج مترا ويرتفع منسوب سطح المد
 46وأقرب المطارات له مطار العريش الدولي في جمهورية مصر العربية ويبعد عنه ، الدولي

    2.كيلو متر
مطار "تم استبدال اسم  م2004لسنة  52في اجتماع مجلس الوزراء في جلسته رقم  و

  3. )5(ملحق رقم  "لدوليمطار ياسر عرفات ا"باسم " غزة الدولي

، واتخذت 2000منذ انطالقة انتفاضة األقصى في سبتمبر من عام  :وضع المطار 3-4-3
قوات االحتالل خطوات تصعيديه لتلحق الضرر والخسائر البشرية واالقتصادية للشعب 
الفلسطيني ولمؤسساته، فقد امتد عدوانها لمطار ياسر عرفات الدولي، والذي هو أحد أهم 

شاريع اإلستراتيجية ذات السيادة، حيث قامت الدبابات وجرافات االحتالل اإلسرائيلية بتاريخ الم
  .بأعمال تدمير على مدرج المطار 4/12/2001

قامت طائرات االحتالل اإلسرائيلية بقصف وتدمير مبنى  12/12/2001وفي يوم 
ة بالمبنى ومنطقة أجهزة الرادار بشكل كامل إضافة إلى ما أصاب منطقة محطة الكهرباء الخاص

المراقبة وهوائي الرادار وشبكة الكهرباء وإنذار الحريق وعدد من أجهزة التكييف ومكتب 
األرصاد الجوية من تدمير كامل، هذا وقد تدمير مبنى الهيئة العامة للبترول ومبنى الخطوط 

 .الجوية الذي هو قيد اإلنجاز، وهنجر الصيانة 

                                                             
  .2013-11-23 –دنيا الوطن، تاريخ النشر  -رام اهللا -1
 .دنيا الوطن، نفس المرجع سابق -رام اهللا -2
  .سلطة الطيران المدني الفلسطيني -3
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قام قوات االحتالل اإلسرائيلية بإعادة احتالل منشات  2006يونيو  26وفي تاريخ 
المطار واستخدامه كقاعدة عسكرية لعملياته في جنوب القطاع وخالل تواجده دمر ونهب جميع 

  1.األجهزة والمعدات وتدمير ما تبقى منه

قامت قوات االحتالل   2012-11- 19وفي الحرب األخيرة على قطاع غزة بتاريخ 
 مطار ياسر عرفات الدولي والى يومنا هذا أصبح ارض المطار فارغة ال بتدمير ما تبقى من

  ).3-10(يوجد بها إال مخلفات اإلسفلت والمباني، كما هو موضح في شكل رقم 

    

    

  2013-12-2الباحث بتاريخ  - المصدر(وضع المطار بعد التدمير ل صور  يبين):  3- 10(رقم  شكل

                                                             
  .شعت، على، مرجع سابق -1
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  وزارة الحكم المحلي –ع مطار ياسر عرفات الدولي المصدر يبين موق) 3- 11(شكل رقم 
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  ) وزارة الحكم المحلي - المصدر(يبين موقع مطار ياسر عرفات الدولي بالمحيط ):  3- 12(رقم  شكل
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   )سلطة الطيران المدني - المصدر(يبين المخطط العام لمطار ياسر عرفات الدولي ):  3- 13(رقم  شكل
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د الدمار الذي الحق به من الحروب واالجتياحات المتكررة من قبل قوات يعد المطار بع
االحتالل اإلسرائيلية غير قادر على تقديم أي خدمات في مجال الطيران وعليه أصبح موقع 

  .المطار شبه فارغ من المباني وساحات الطائرات

  :أريحا –مقترح لمطار فلسطين   3-5

عن  النقل والمواصالت في السلطة الفلسطينية، أعلن وزير :اإلعالن عن المطار 3-5-1
  1.جاهزية سلطة الطيران المدني الفلسطيني، للبدء بتنفيذ أعمال البناء في مطار فلسطين الدولي

فلسطين الدولي، وسيكون  مطار مصرون على المضي في تنفيذ مشروع"قال وأيضا 
 الدراسات الالزمة، وحسب متطلباتمطارا دوليا فلسطينيا تحت السيادة الفلسطينية، وأنجزنا كل 

  ".الدولية المدني منظمة الطيرانب والمعايير الخاصة

مليون دوالر، وسيتم إدراج  340أن أعمال البناء تكلف حوالي  الوزير بين: التمويل  3-5-2
  .سنوات 2-3هذا المبلغ ضمن ميزانية السلطة التطويرية على مدار 

مع  2مطار فلسطين الدولي هو جزء من االتفاقيةإنشاء  ويأتي: االتفاقية حول المطار 3-5-3
تسليمنا مطار قلنديا، أيضا  ، والقاضي بإنشاء مطار غزة ومطار فلسطين الدولي، سيتماالحتالل

الذي سيتحول لمركز لإلدارة المركزية للطيران، ألنه غير قادر على استقبال الطائرات بسبب 
  .قادرا فقط على استقبال طائرات الهيلكوبتراكتظاظ المباني السكنية حوله، وسيكون 

% 30في منطقة القدس، و فلسطين الدولي من مساحة مطار %70 يقع: موقع المطار 3-5-4
  .كلم عن قلب مدينة أريحا 6في العبيدية، ويبعد 

كلم، 3.2كلم عرضي، وسيقام فيه مدرجان بطول 2كلم طولي و 4سيقام على مساحة 
أن مطار فلسطين الدولي سيستخدم  الوزيروأوضح ، إلى جانبه إلى عدد من المنشآت إضافة

ألغراض تجارية، مؤكدا على أهمية المطار في عملية التنمية والتطوير االقتصادي وأغراض 
وسيكون له قدرة على استقبال عدد كبير من ، كلم3.2مدنية، وفيه مدرجان طول كل واحد منهما 

  نة الثانية بعد مطار جدة، أخذين بعين االعتبار الطائرات، وبأحجام مختلفة ويحتل المكا
                                                             

مساءاً،الموقع  8.40الساعة  30/1/2014، الزيارة 21/10/2010تلفزيون السالم، طولكرم، تاريخ النشر،  -1
  http://www.salam-tv.ps/ar/news/5072.htmlتروني،االلك

  .م، الجزء المتعلق بتنفيذ المطارات الفلسطينية1994اتفاق القاهرة في العام  -2
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حجم تدفق السياحة لفلسطين بعد قيام الدولة، التي يعتقد أنها ستكون األكبر في الشرق 
  1.األوسط

 

    
  المصدر -أريحا  -يبين مناظير مطار فلسطين ):  3- 14(رقم  شكل

http://www.bokra.net/Articles/1111181/Sections/1355/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8
%AC%D9%84%D8%A9.htm  

  .والشكل التالي يبين هيكلية سلطة الطيران المدني الفلسطيني 

  

  )الباحث(المصدر  –يبين هيكلية المطارات الفلسطينية ):  3- 15(رقم  شكل
                                                             

  .تلفزيون السالم، طولكرم، مصدر سابق -1
  

  سلطة الطيران المدني 

 مطار القدس الدولي مطار ياسر عرفات الدولي مطار فلسطين الدولي
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  )الباحث(المصدر  –يبين المطارات الفلسطينية ):  3-1(رقم  جدول

  المطار
تاريخ 
  إنشائه

  المساحة  اإلدارة  الموقع
الشركة 
  المشغلة

عدد 
  المدارج

  الحالة

  1920  مطار القدس
بين محافظتي 
القدس  ورام 
  اهللا قرية قلنديا

االنتداب 
البريطاني 
وبعدها 
اإلدارة 
  األردنية

-  

الشركة 
العربية 
للنقل 
  الجوي

محتل   1
  وال يعمل

مطار ياسر 
محافظة رفح   1996  عرفات الدولي

  قرية الشوكة
 اإلدارة

  الفلسطينية
2800 
  دونم

شركة 
الخطوط 
الجوية 
  الفلسطينية

  مدمر  2

مطار فلسطين 
  الدولي

2010  
بتن محافظتي 
القدس وأريحا 
  قرية العبيدية

اإلدارة 
  الفلسطينية

8000 
  2  -  دونم

تم عمل 
  الدراسات

  لم ينفذ

  الخالصة
ن المطارات المطارات الفلسطينية أصبحت غير قادرة على استقبال الطائرات مع العلم أ

م 1920في فلسطين بدأ إنشائها منذ االنتداب البريطاني على فلسطين وكان أول مطار عام 
  :وكانت تلك المطارات والمؤسسات الخاصة بالطيران المدني الفلسطيني على النحو التالي

م والذي كان تحت إدارة االنتداب البريطاني وكان تشغيله من 1920إنشاء مطار القدس عام  -
 .الشركة العربية للنقل الجوي خالل

م بقرار من رئيس السلطة 1994إنشاء مؤسسة سلطة الطيران المدني الفلسطيني في العام  -
 .الوطنية الفلسطينية إلنشاء المطارات الفلسطينية وأعداد الكوادر

م إلعداد الطواقم الفنية من طيارين 1996إنشاء شركة الخطوط الجوية الفلسطينية في العام  -
 .دسين وتدريبهم على العمل مع األسطول الجوي الفلسطينيومهن
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م على احدث الطرز 1996في العام ) مطار غزة(البدء بإنشاء مطار ياسر عرفات الدولي  -
 .المعمارية والتكنولوجية لمواكبة التطور الهائل الستقبال الزائرين

ا والذي كان جزء العمل على دراسة إنشاء مطار فلسطين الدولي بين مدينتي القدس وأريح -
  . من اتفاق القاهرة بين السلطة الوطنية الفلسطينية واالحتالل إلنشاء المطارات الفلسطينية
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  الفصل الخامس

 يهدراسة تحليل
 لموقع المطار

تحليل و الحالي
 االستبانه

 

  الفصل الرابع
 حاالت دراسية

  الفصل الثالث
دراسة 
تحليلية 
لمواقع 

المطارات في 
 فلسطين

  الفصل الثاني
بارات االعت

التخطيطية 
لمواقع 

 لمطاراتا

  الفصل األول
تاريخ نشأة 

وتطور 
الطيران 
 والمطارات

دراسة تحليلية لالعتبارات التخطيطية لموقع مطار ياسر عرفات الدولي 
  بقطاع غزة

 الخالصة الخالصة الخالصة الخالصة الخالصة

اإلطار العام 
 للبحث

  الفصل السادس
  النتائج

  التوصيات
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  مقدمة

الحركة الجوية ليس بالمستوى في الطائرات في تلك الفترة من ذات الحجم والسعة القليلة 
مليات الجوية خالل ساعات النهار وال توجد مشاكل سالبة من تشغيل تتم الع الكبير وعادة ما

ولكن مع نمو الحركة الجوية ودخول طائرات ذات الحجم والسعة الكبيرة ومع كثرة ، المطار
هذا من ناحية ومن ، حاجة المطار للتوسعة لمواكبة هذا التطور إلى أدي واإلقالعحركة الهبوط 

 األرضيتضارب في المصالح من حيث استخدامات  إلىاد تمددت المدن مما ق أخرىناحية 
الدولية  المدني قامت منظمة الطيران، وعليه والشكاوى المتمثلة من التلوث البيئي و الضوضاء

متمثلة في توفر المجال الجوي بغرض سالمة عمليات ، الختيار الموقع أوسعمفاهيم  بإدخال
، ووضع بيئة متوازنة تتماشى األرضيةالمطار منشآت  ألغراض، وارض كافية واإلقالعالهبوط 

  .واإلقالعحول المطار خاصة في مناطق االقتراب  األرضمع استخدامات 

، وذلك تحوطاً لمستجدات الصناعةّ ،تخطيط المطارات يحتاج لمساحات مستقبليةكما وان 
) ICAO(وذلك من حيث نوعية طائرات المستقبل ومتغيرات لوائح منظمة الطيران الدولية 

مواقع في إطار  الموقع المناسب من عدةيتم تحديد ، وبالتالي ةيالبيئ األمورمة ئوخاصة لموا
شمل متخصصين في مجال المطارات، تالمساحات المطلوبة وذلك بتكون لجنة فنية لها دراية 

  .وغيرها والسياحة االستثمارتخطيط المدن، 

  :أسباب اختيار الحاالت الدراسية

ت الدراسية لعدة أسباب ألخذ العبر والنتائج التي وصلت إليها تلك الدول تم اختيار الحاال
  :القائم فيها المطارات واألسباب هي

  :مصر -الحالة الدراسية األولى، مطار القاهرة الدولي 

أن مطار القاهرة الدولي  ومطار ياسر عرفات الدولي يلتقيان في خط طيران وحركة  -
 .ية للخطوط الطيرانجوية واحدة من التقسيمات الدول

أن طبوغرافية موقع مطار القاهرة الدولي مشابه بمطار ياسر عرفات الدولي من حيث  -
 .استوائية الموقع 
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  :في جزر المالديف) ماليه(الحالة الدراسية الثانية، مطار مالي 
 .مطار مالي بجزر المالديف يوجد في المحيط الهندي تم ردم جزء كبير في المياه  -

لدخل الفرد السنوي في  2007تظهر تقديرات العام ي الوضع االقتصادية حيث التشابه ف -
 1).دوالر 7200( جزر المالديف

) 338442(حسب تقديرات البنك الدولي بلغ  2013عدد السكان جزر المالديف عام  -
  2.نسمة

 3).كيلومتر مربع 302(مساحة مجموع جزر المالديف تبلغ  -

 .متر 2فع منسوب اليابس عن سطح المياه وجود المطار في المياه التي يرت -

  :السودان –الحالة الدراسية الثالثة، مطار الخرطوم الدولي الجديد 

 .إغالق مطار الخرطوم القديم مع العلم انه يعمل ويستقبل طائرة -

 .إغالق محيط المطار بالكتل العمرانية كان سبباً في طرح مواقع بديله للموقع القائم -
 

ارب في اختيار مواقع المطارات اللتزام بالمعايير الدولية كانت من أفضل التج -
والتخطيطية وذلك من خالل طرح بدائل ووضع معايير خاصة الختيار موقع المطار 

 .الجديد

  :قطر –الحالة الدراسية الرابعة، مطار الدوحة الدولي الجديد 

 .التوجه الجديد في الشرق األوسط إلى ردم جزء من الخليج العربي -

 .المطارات من خالل تقديم الخدمات لنقل المسافرين أو النقل التجاري احدث -

 .استخدام احدث التكنولوجيا، استقبال ألكبر وأضخم الطائرات، ربطة بالمطار القديم -

  
  

                                                             
  مساءاً، الموقع االلكتروني، 7.10الساعة  1/2/2014طريق العلوم، الزيارة في  -1

http://www.sciencesway.info/vb/showthread.php?t=2405#.UyRWNT9_t0I  
 مساءاً،الموقع االلكتروني، 9.00الساعة  1/2/2014البنك الدولي، عدد السكان، الزيارة في  -2

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL   
  . مساءاً 8.00الساعة  1/2/2014الزيارة في  طريق العلوم، مرجع سابق،  -3
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  :مصر –الحالة الدراسية األولى مطار القاهرة الدولي  4-1
القاهرة وقد  مدينةكز كم فقط من مر 15يقع مطار القاهرة الدولي على بعد  :الموقع 4-1-1

وقد تم إدخال  ،مليون مسافر 22ويمكنه اآلن استيعاب ما يزيد عن  ،افتتح حديثًا مبنى جديدا
 15نحو  القاهرة يبعد عن وسط مدينةالذي العديد من المرافق في المبنيين األصليين للمطار 

 ICAOمليون متر مربع وله رقم ترميزي  40وتبلغ مساحة أرض المطار حوالي  كيلومترا

:HECA  ATIA :HECA 20 '24 °031:اإلحداثيات"E    °30 07' 19"N ، كما هو
  .)4-1(شكل رقم  موضح في

  

  
  –المصدر (يبين موقع لمطار القاهرة الدولي ) : 4-1(شكل رقم 

http://www.madinaty.com/armasterplan.aspx 

القوات وذلك عندما شيدت  1942يرجع تاريخ إنشاء المطار إلى عام  :نشأة المطار 4-1-2
كيلو متر شمال  5مطاراً عسكرياً على بعد  الجيش البريطانيبالتعاون مع  الجوية األمريكية

المشاركة في الحرب العالمية الثانية، وسمي المطار  قوات التحالفمطار ألماظة وذلك لخدمة 

 ر القاهرة الدوليمطا
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الذي كان أول طيار " جون باين"نسبة إلى اسم الجندي الطيار األمريكي " مطار باين فيلد"باسم 
، وكان المطار كبيراً جداً إذا ما قورن بالمقاييس الحرب العالمية الثانيةأمريكي قتل في معارك 

وبرج للطائرات،  مدرجيندة في المطارات في ذلك الوقت إذ أنه كان يضم التي كانت سائ
  . ، والعديد من المبانيحظائر للطائراتوأربعة  للمراقبة الجوية

تم إنشاء مصلحة الطيران المدني المصرية بعد أن كانت إدارة  1945 إبريل 22وفي 
نتقل المطار وكافة المطارات صغيرة بوزارة الحربية، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ا

المصري  ومنشآت الطيران ومسئولياته إلى الجانب البريطانيةالمصرية التي كانت تحت اإلدارة 
 .1946 ديسمبر 15في 

ة فتم بدأت المصلحة الجديدة في تجهيز مطار مدني دولي يستوعب أكبر عدد من الحرك
توسعة صالتي السفر والوصول الستيعاب حركة الركاب القادمة والمغادرة لألراضي المصرية، 

  .فيما خصص مطار ألماظة للرحالت الداخلية

، وبلغ فاروق األولتم تغيير اسم المطار من مطار باين فيلد إلى مطار  1946وفي عام    
ثورة ألف راكب، وبعد قيام  200عدد الركاب المسافرين خالل المطار العام نفسه ما يقارب 

 1955، وفي عام "ميناء القاهرة الجوي"إلى " مطار فاروق األول"تم تغيير اسم المطار من  يوليو
جديد للركاب بدالً من المبنى القديم، وذلك لمواكبة حركة أجريت بعض الدراسات لبناء مبنى 

السفر المتزايدة، وتم اختيار موقع المبنى الجديد بين المدرجين الرئيسيين، وبدأت أعمال البناء 
، وبلغت القدرة االستيعابية لمطار 1963 مارس 18وقد افتتح المبنى رسمياً في  1957عام 

  1.ماليين مسافر سنوياً 5القاهرة في ذلك الوقت 

 2تم افتتاح مبنى الركاب رقم  1984في عام وتم إنشاء مدرج ثالث جديد للطائرات، و
، وبلغت القدرة االستيعابية للمبنى الجديد حوالي )1(والذي يقع في االتجاه الجنوبي من مبنى 

ا زاد من القدرة مليون مسافر سنوياً وأتبع ذلك عمليات توسعة وتطوير لصاالت الركاب مم 3.5
بدأ العمل على إنشاء مبنى  2005مليون راكب سنوياً، وفي عام  11االستيعابية للمطار إلي 

، وذلك لوصول المطار إلى أقصى قدرته التشغيلية،  2بجوار مبنى الركاب رقم   3الركاب رقم 
 18مليون مسافر سنوياً، وتم افتتاح المبنى رسمياً في  11االستيعابية للمبنى الجديد وتبلغ القدرة 

                                                             
صباحاً، الموقع االلكتروني،  08:20 - 2014مارس  18، تاريخ النشر، الثالثاء جريدة الرأىعادل، هند،  -1

http://www.arrai.org/pages.php?option=browse&id=128734  
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، وبذلك تصل القدرة االستيعابية لمطار 2009 إبريل 27، وتم تشغيله فعلياً في  2008 ديسمبر
  .)4-2(شكل رقم  كما هو موضح في 1،مليون مسافر سنويا 23القاهرة الدولي 

  
  -المصدر(صورة قديمة لمرسى الطائرات لمطار القاهرة الدولي ) : 4-2(شكل رقم 

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1070870&#.Ur5hDdJdV0I 

   .)4-3(شكل رقم  كما هو موضح في :المخطط العام للمطار 4-1-3

، وهو أقدم  مبنى قدرتها 1963يرجع تاريخ إنشاء المبنى إلى عام  :1المحطة رقم  -
يبلغ ارتفاعه سبع طوابق ويطلق عليه المواطنون  مليون مسافر سنويا 6.5 ةاالستيعابي

، وصالة السفر 1، يضم ثالثة صاالت هي الصالة الداخلية رقم "المطار القديم"المصريون اسم 
والتي كانت مخصصة لشركة مصر  4وصالة رقم  3ول الدولية رقم ، وصالة الوص2الدولية رقم

، باإلضافة إلى صالة للخدمات الجوية شرم الشيخو الغردقةللطيران في رحالتها إلى مدن 
سير لألمتعة لخدمة الركاب المغادرين  76الخاصة بتموين الطائرات، ويحتوي المبنى على 

، والقادمين، يضم المبنى أيضاً الكثير من المطاعم العالمية وخدمات عامة وترفيهية للمسافرين
غرفة فندقية للعابرين واستراحة عامة لهم، كما يوجد بجوار المبنى سوق تجاري كبير يسمى  40

                                                             
  عادل، هند، مرجع سابق -1
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"Air Mall" الخطوط الجوية ، ويستخدم المبنى حالياً بعض شركات الطيران األوروبية مثل
 .)4-4(شكل رقم  كما هو في، 1.الشرق األوسطوبعض شركات الطيران العاملة في  الفرنسية

  
  )وزارة الطيران المدني  القاهرة -المخطط العام لمطار القاهرة الدولي المصدر) 4-3(شكل رقم 

                                                             
  http://www.civilaviation.gov.eg لكتروني،وزارة الطيران المدني جمهورية مصر العربية، الموقع اال -1
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  –المصدر (بمطار القاهرة الدولي  1يبين صورة للمحطة رقم ) : 4-4(شكل رقم 
http://new.elfagr.org/Detail.aspx?nwsId=472832&secid=1&vid=2 

 
، كانت مليون مسافر سنويا 3.5 وقدرتها االستيعابية ،1984عام  افتتحت في : 2المحطة رقم  -

ن قابل للتوسع المستقبلي، الفكرة التصميمية قائمة على اختيار نظام لمبنى المحطة بحيث يكو
فكان الحل شبيه بحل مطار شارل ديجول في فرنسا من حيث استخدام الشكل الخطي بطريقة 

، هذا ولقد صممت المحطة الجديدة والقديمة كذلك satelliteمنحنية، مع دمجها في النظام التابع 
استجابة التجاهات بحيث تقع بين مهابط المطار الثالثة المتقاطعة والتي توضح أنها جاءت 

الرياح المختلفة ولكثافة الحركة في المطار، و تم ربط المشروع بشبكة الطرق الحالية بواسطة 
كباري جديدة لكي  4طريق صالح سالم، كما تتوفر شبكة مواصالت داخلية عن طريق إنشاء 

ح سالم، تسمح بانسياب حركة المرور بالطرق الرئيسية التي تخدم المشروع وبالذات طريق صال
سيارة، ومحطة للكهرباء، وخزان مياه  4000ويحتوي الموقع كذلك على مواقف للسيارات ل 

 5حوالي  2ارضي، ومحطة لتنقية مخلفات الطائرات ويخدم المشروع بالتوسعة على محطة رقم 
  .ماليين مسافر سنويا 

دروم، ويتكون مبنى المحطة الجديدة من دور ارضي، ودوار أول إضافة إلى جزء الب
  .لخدمة الطائرات  Telescopic jet waysممرات متحركة  satelliteويبرز من جزء أل 
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، بحيث يحتوي الجناح األول على satelliteويضم الدور األرضي جناحين وجزء أل 
خدمات المغادرين من مكاتب شركات خطوط الطيران ومكاتب مصلحة الجوازات وهيئة ميناء 

  .يم والمراجعة والجماركالقاهرة الجوي، وصالة تسل

أما الجناح الثاني فيحتوي على صاالت الوصول وصالة استالم األمتعة والعزل الصحي 
الممرات المؤدية إلى الطائرات وصاالت استقبال  satelliteوجمارك الوصول، ويضم جزء أل 

بعة تنظيم ومحالت تجارية وأماكن للعابرين وأفنية مفتوحة ونافورة مياه، إضافة إلى غرفة متا
  .ممرات الطيران وخدمات للطائرات 

أما الدور األول يحتوي إضافة إلى صاالت استقبال العائدين، مكاتب شركات الطيران، 
  .وهيئة المطار، ومطاعم عامة، ومقاهي، وبنوك وممرات تجارية وغرف الماكينات والكهرباء

ة ومصاعد وسيور لنقل الحقائب ولقد زود المطار بأحدث األساليب التقنية من ساللم كهربائي
وأجهزة النداء اآللي والدوائر التلفزيونية والمغلقة، أما بالنسبة لمدى تحقيق الشكل والفراغ 
للوظيفة المحددة لها، فان الشكل الخطي يسمح باالمتداد المستقبلي، إال أن المجال محدود، وقد 

كوحدة في مواقع تشكل معا ترابطا تتحدد عملية التوسعة عبر تكرار المبنى بأجزائه الثالث 
استغل يشكل جمالي من حيث استخدام الفراغ الوسطى كفراغ  satelliteمعيناً، كما إن جزء أل 

مشترك مغطى بتغطية زجاجية تعمل على إدخال اإلضاءة الطبيعية، إال أن تشكيله الفراغي أدى 
للمبنى يوضح تأثير المساحة  إلى وجود فراغات وسطية غير مستغلة، وكما أن االمتداد األفقي

المتوفرة للمطار، واشتركت المساحة الموجودة مع إختيار النظام الخطي المنحنى، وال 
satellite 4- 5(شكل رقم  كما هو موضح في، 1في إعطاء المبنى طابع مميز(. 

  

  )www.panorammio.comphoto4168615 -المصدر( 2يبين صورة جوية للمحطة رقم ) : 4-5(شكل رقم 

                                                             
  وزارة الطيران المدني جمهورية مصر العربية، مرجع سابق -1
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ثالثة مستويات  من كون يتالمبنى الرئيسي  2008في ديسمبر  هاافتتح تم : 3رقم المحطة  -
  4000متر مربع والمساحة المخصصة لتجارة التجزئة بمساحة 211.000ويبلغ مساحتها حوالي 

 . متر مربع

وسوق حرة ولها ومناولة األمتعة  والمغادرة،عات الوصول قايتضمن المبنى الرئيسي 
مرتبطة بالطريق الدائري المؤدي  3والمحطة رقم    A380بوابتين الستقبال الطائرات العمالقة 

 .مليون مسافر سنويا 22وبعد افتتاح المحطة أصبحت القدرة االستيعابية للمطار   إلى القاهرة

إلقالع وهبوط الطائرات، باإلضافة إلى مدرج رابع تحت  مهابطيضم المطار ثالثة : المهابط 
 L05/R23اإلنشاء ، ويتوقع االنتهاء منه في وقت الحق من هذا العام، المدرج األول وهو 

متراً، ويقع في االتجاه الشمالي للمطار، أما المدرج الثاني  60متر وعرضه  3,300ويبلغ طوله 
متراً، ويقع في االتجاه الجنوبي للمطار،  60وعرضه  متر 4000ويبلغ طوله  L05/R23فهو 

متراً، وهذا المدرج يعتبر  60وعرضه  3,178ويبلغ طوله  16/34المدرج الثالث بالمطار هو 
مدرج فرعي أو احتياطي وال يستخدم كثيراً ويقع في االتجاه الشرقي للمطار، أما المدرج الرابع 

L05/R23  متراً، بهذا المدرج أصبح المطار قادر على  65متراً وعرضه  4,000و يبلغ طوله
كما هو العمالقة، ويقع هذا المدرج في االتجاه الجنوبي للمطار،  380إيرباص استيعاب طائرات 

 .)4-6(شكل رقم  موضح في

    

  )www.egyptcities.info -المصدر( 3يبين صورة جوية للمحطة رقم ) : 4-6(شكل رقم 

ويتضح مما سبق بان التطور العمراني للقاهرة هو باتجاه مطار القاهرة الدولي والذي 
أصبح يتوسط الكتل العمرانية لمدينة القاهرة الكبرى وان أي توسعة للقدرة اإلستعابية للمطار ال 
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تكون من فوق الكتل تكون إال داخل حدود حرم المطار القائم وان عمليات اإلقالع والهبوط س
العمرانية مما يؤدي زيادة في نسبة الضجيج  وبذالك تحتاج الكتل العمرانية إلى تصميمات خاص 

 .الحركة الجوية  من ضجيجلتتماشى مع األمور الطارئة 

وعليه يتم إخضاع مطار القاهرة الدولي للمعايير الدولية المؤثرة على اختيار مواقع 
م  يطبق بعض المعايير 1942طار الحالي الذي تم اختياره في العام المطار فتبين أن موقع الم

  :مثل
يبعد مطار القاهرة عن مركز مدينة القاهرة : البعد عن التوسع العمراني المحيط بالمطار -

 .كيلو متر  22

اغلب األراضي المحيطة للمطار تشغل : تأثير المطار على استخدام األراضي الزراعية -
 .تثماريالجذب السياحي واالس

 40مساحة مطار كافية للتوسعة المستقبلية حيث بلغت مساحته: قابلية التوسع المستقبلي -
متر مربع وبذالك طرأ عليه توسعات في األعوام السابقة حتى أصبحت القدرة  مليون

 .مليون مسافر سنويا ويعد المطار الثاني على مستوي أفريقيا 22االستيعابية للمطار 

 .مستوية سهلة لتنفيذ التوسعات: ار القاهرةطبوغرافية موقع مط -

يعد مطار القاهرة محورا اقتصاديا وسياحيا بين الشرق والغرب : اقتصاديات المطار -
 .ويعد أيضا المطار الثاني على مستوي أفريقيا
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 :الحالة الدراسية الثانية مطار مالي لجزر المالديف 4-2

جزيرة  90جزيرة مأهولة و 200جزيرة منها  1190تحتوي على  :جزر المالديف 4-2-1
متر فقط، وكل جزيرة يقع  2يبلغ معدل ارتفاع سطح الجزيرة عن الماء ، ويجري اآلن استيطانها
  .عليها فندق أو منتجع

 زر المرجانيةوزارة الج الجزر فقد أنشئت وزارة خاصة بها أطلق عليها وألهمية

عدد  إقليما 20مجموعة من الجزر ولكنها منقسمة إداريا إلى  26و تنقسم المالديف طبيعيا إلى 
  1."مالي"يعيشون في العاصمة  80000نسمة منهم   285066 :السكان

  

  -المصدر(خارطة تبين جزر المالديف ) : 4-7(شكل رقم 
http://travel.maktoob.com/vb/travel53899/ 

                                                             
الساعة  15/1/2014، الزيارة في /http://travel.maktoob.com/vb/travel53899 منتديات العرب المسافر، -1

 .مساءاً 8.00
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  المصدر(خارطة تبين جزر المالديف ) : 4-8(شكل رقم 
http:// travel.maktoob.com/vb/travel53899/  
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- المصدر(صورة تبين جزيرة ماليه ) : 4-9(شكل رقم 

http://therainsong.wordpress.com/2012/05/14/triptomaldives1stpart  

 جزر والوحيد في الرئيسي الدولي المطار هو مالي الدولي مطار :مطار مالي 4-2-2
 الرحالت تقدم طيران شركة 25 من أكثر وهناك حاليا، يةالدول الرحالت يتلقى المالديف، و

 روما و وبرلين لندن ذلك في بما ، العالم حول مدينة 27 من أكثر من مالي مطار إلى المباشرة
 و واإلمارات، بانكوك الدوحة، و وسنغافورة ودلهي كولومبو، و وأمستردام فيينا و وباريس

   1.حصرال ال المثال سبيل هذا على كوااللمبور،

 في مطار باسم 1966 عام في افتتح الدولي المالديف جزر مطار :نشا ة المطار  4-2-3
Hulhule، إلى رسميا االسم تغيير تم عندما 1981 عام حتى االسم هذا تحت وتعمل 

 مما أخرى، إلى الصغيرة الجزيرة من واحدة نهاية من تمتد الدولي مالي مطار في ،المدرجمالي
  .)4-7(شكل رقم  كما هو في . العالم في إثارة األكثر المطارات نم واحدة يجعلها

                                                             
  .مساءاً 10.00الساعة  15/1/2014، الزيارة في سابق مرجع منتديات العرب المسافر، -1
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-المصدر(يبين صورة عامة لمطار مالي ) : 4- 10(شكل رقم   
http:// www.maldivesdivetravel.com/flights-to-maldives/male-international-

airport.html   

 كما هو موضح في مائية والتنقل بين الجزر تكون من خالل القوارب أو الطائرات الجو
  .)4-7(شكل رقم 

  

  

-المصدر(مائية  يبين مرسى الطائرات الجو) : 4- 11(شكل رقم   
http://www.maldivesdivetravel.com/flights-to-maldives/male-international-

airport.html   
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 :الحالة الدراسية الثالثة مطار الخرطوم الدولي الجديد 4-3

 دولي يقع في وسط مطار مطار الخرطوم الدولي هو :موقع المطار الجديد 4-3-1

، وهو أكبر مطار دولي فيها ويعتبر المطار المقر الرئيسي ومركز الخرطوم السودانية العاصمة 
ونظراً لتجاوز النمو العمراني للموقع الحالي للمطار  ،الخطوط الجوية السودانية عمليات شركة

الذي أصبح يشكل عائقاً في تكامل أجزاء المنطقة المحيطة بالمطار بعضها مع بعض، وأن 
  .رانيالموقع الحالي للمطار يشكل خطراً على مقاييس السالمة الجوية واألمن العم

مطار الخرطوم  وقررت الحكومة السودانية إغالق المطار الحالي بعد االنتهاء من إنشاء   
كم من وسط مدينة الخرطوم كما وتبعد حدود المطار  40الذي تم بناءه على بعد   الدولي الجديد

  .)4-11(كما هو في شكل رقم ، 1حدود والية النيل األبيض الشمالية كلم من 2الجنوبية حوالي 

  
  -المصدر(الخرطوم الجديد  صورة جوية لمطار) : 4- 12(شكل رقم 

http://www.sudacon.net/2012/03/blog-post_9153.html  

                                                             
الزيارة في   http://www.sudanradio.info/bank، الموقع االلكتروني،السودانية باإلذاعة المعلومات مركز -1

  . مساءاً 8.00الساعة  17/1/2014
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  - المصدر(صورة جوية لمطار الخرطوم القديم والكثافة العمرانية ) : 4- 13(شكل رقم 
http://www.flyingway.com/vb/showthread.php?t=60193 

الذي تم  مطار الخرطوم الدولي الجديد قررت الحكومة السودانية إنشاء :نشأة المطار 4-3-2
على احدث الطرز ليواكب التطور التكنولوجي  كم من وسط مدينة الخرطوم 40بناءه على بعد 

عمراني للمناطق المحيطة بالمطار القديم الذي الهائل في صناعة الطيران ولمعالجة الزحف ال
  .)4-12(شكل رقم  كما هو موضح في 1أصبح يشكل خطرا على السالمة الجوية واألمن،

 وتبلغ مساحته كلم مربع 79مساحة المطار الخارجية تبلغ  :المخطط العام للمطار  4-3-3
    . كلم مربع 22الداخلية 

 عن بعضها مدرج وتباعد متر لكل 60ض متر وعر 4000بطول  مدرج  2عدد يوجد 
وطول  رحلة في العام  78000ويقدم  الطائرة مباشرة إليممرات إليصال الركاب   10،  كلم 2

  .متر   56.1ارتفاع برج المراقبة 
                                                             

  . مساءاً 8.00الساعة  17/1/2014سابق، الزيارة في ، مرجع السودانية باإلذاعة المعلومات مركز -1
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المطارات العالمية التي تستوعب  تصميم المدرجات والمطار علي احدث متطلباتتم 
  . العمالقة الطائرات

، أنظمة أمن الطيران ،أنظمة العفش :مثل المطار علي أحدث طرازأنظمة تصميمات 
   .أنظمة المالحة الجوية

مليون راكب في  10 إليليصل  مليون راكب في السنة ويتدرج 7.5مطار لل القدرة اإلستعابية
  :كما وهناك بعض المالحق من المباني مثل   السنة
  . مزدوجة غرفة 300ملحق بالمطار فندق عالمي بسعة  -

  . ملحق بالمطار مركز متطور للمؤتمرات -

غرفة  15متر مربع ويسع  ألف13  بمساحة األعمالملحق بالمطار مركز لرجال  -
  .متر مربع  100 – 50مساحة الواحدة

  .متر مربع 8000مركز تجاري بمساحة  -

ويعتبر ، عامل 450اليوم وتشغيل  وجبه في 9300بمعدل  مركز التموين -
 في اإلستراتيجيةالعمرانية  األبعادذات  الجديد من المشروعات الحيويةمشروع المطار 

  .للجمهورية السودانية السياسات التنموية القومية والمحلية إطار

مطار جديد وفق  إلنشاءتمثل دافعاً قوياً  التحوالت االقتصادية والعمرانية المرتقبةكما وان 
التمويل التشغيلية يكون ذا جدوى اقتصادية وفنية  ر الدولية في التصميم والتنفيذ ونظمييالمعا

  .)4- 13(شكل رقم  كما هو موضح في، 1للمستقبل

                                                             
، تاريخ  http://www.startimes.com/f.aspx?t=20500020منتديات ستارتايمز، الموقع االلكتروني،  -1
  .مساءاً 8.00الساعة  17/1/2014زيارة، ال
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  - المصدر(يبين صورة للمخطط العام لمطار الخرطوم الجديد ) : 4- 14(شكل رقم 
http://al-khartoum.blogspot.com/ 



100 
 

مواقع المقترحة  تم اختيار الموقع بالمفاضلة بين الثالثة :ار موقع المطار الجديداختي 4-3-4
 واألوزانوفقا للمعايير  )أمدرمانجنوب  - جنوب الخرطوم - شرق النيل( للمطار الجديد

والتي نصت عليها منظمة الطيران العالمية والعوامل المؤثرة على اختيار  عليها دوليا المتعارف
   : هي موقع المطار

شبكة  التوسع، قابلية والمساحة المتاحة،األرض، استخدامات : العوامل التخطيطية -
  . للمدينة المستقبليعلى التخطيط  األثر الطرق،البعد عن مركز المدينة،

وضوح الرؤية، العوائق  المجال الجوى، فيالتداخل  وتشمل: العوامل الفنية والتشغيلية -
  . يورالط حول المطار، عامل التامين،

 ، طبيعة التربة ، توفر مواد التشييد ، األرض وتشمل طبوغرافية: العوامل الطبيعية -

  . للمياه الطبيعيالتصريف 

على تركيبة  التأثير، البيئيوتشمل التلوث : العوامل البيئية واالجتماعية والسياحية -
  . كانبالس مأهولةالطبيعية ، الطيران فوق مساحات  السكان، المقومات السياحية

  1.وتشمل شبكات الخدمات، الفنادق ، مراكز التسوق: الخدمات المرافقة -

  :كما يبين الجدول التالي نسب المعايير التي تم اختيار الموقع عليها
  

 باإلذاعة المعلومات مركز -المصدر(يبين المعايير التي تم اختيار موقع المطار ) 4- 1(الجدول رقم 
  )السودانية

  النسبه  المعايير
 %07  إستخدامات األرض حول المطار  1  %)28(العوامل التخطيطية 

 %07 قابلية التوسع  2
 %05 البعد عن مركز المدينة  3
 %04 األثر على التخطيط المستقبلي للمدينة  4
 %05 وأخرى رق واالتصالشبكة الط  5

 %08 التداخل في المجال الجوي  1  %)25(العوامل الفنية والتشغيلية 
 %07 )دخان، ضباب، أتربة(وضوح الرؤية   2
 %07 العوائق حول المطار  3
 %02 عامل التأمين  4
 %01 تواجد الطيور  5

 %05 طبوغرافية األرض  1  %)25(العوامل الطبيعية 
 %10 طبيعة األرض  2
 %5 توفر مواد التشييد  3

                                                             
1 - Aerodrome Planning manual (Doc 9184) - Part 1 Master plan 



101 
 

 %05 التصريف الطبيعي للمياه  4
والسياحية  االجتماعية  و العوامل البيئية

)15(%  
 %06 التلوث البيئي  1
 %02 التأثير على السكان  2
 %02 المقومات السياحية الطبيعية  3
 %05 الطيران فوق مساحات مأهولة بالسكان  4

 %03مياه، كهرباء، صرف صحي (شبكات الخدمات   1  %)7(المرافقة والخدمات 
 %02 الفنادق  2
 %02 التسوقمراكز   3

 
 واستعانتعلى هذه المعايير قامت اللجنة بزيارة المواقع المختلفة بغرض التقييم  ءبنا

اللجنة بجهات فنية أخرى مثل المالحة الجوية مطار الخرطوم ألغراض المجال الجوي و 
أيضاً وسالح الطيران والدفاع الجوي لتحديد وضع الموقع األمني ، عمليات اإلقتراب والهبوط

تخطيط العمراني بخصوص مفهوم الخارطة الموجهة لوالية الخرطوم ونوعية إستخدام األرض ال
  1:األتيحسب الجدول وبعد جلسات توصلت اللجنة للتقييم 

  )السودانية باإلذاعة المعلومات مركز -المصدر( يبين ترتيب المواقع المقترحة )4- 2(الجدول رقم 
  النسبة  اسم الموقع  الترتيب
  %84  درمان أم جنوب عموق  األول

  الثاني
شرق (  موقع الحاج يوسف

  %79  )النيل

  %74   الخرطومجنوب موقع   الثالث

 -شرق النيل(ويبين المخطط التالي والجدول السابق المواقع المقترحة من اللجنة وهي 
ويتضح أن موقع جنوب أم درمان اخذ أعلى النسب وبهذا ) جنوب أم درمان –جنوب الخرطوم 

   .)4-14(شكل رقم  كما هو موضح في لموقع المقترح لمطار الخرطوم الجديد،يكون ا

وبناءا على ما سبق فان الحكومة السودانية قامت بإنشاء المطار الجديد للخروج من 
  .األزمة التي تواجه المطار والكتل العمرانية المحيطة بالمطار القديم

شكل خطراً تلكتل العمرانية الذي كانت لذلك تم اختيار موقع للمطار الجديد بعيدا عن ا   
وكان االختيار على موقع أم درمان بالمفاضلة عن  على مقاييس السالمة الجوية واألمن العمراني

   %.84باقي المواقع وبنسبة 
                                                             

  .، مرجع سابقالسودانية باإلذاعة المعلومات مركز -1
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وعليه يطبق موقع مطار الخرطوم الجديد كثير من المعايير المخصصة الختيار مواقع المطارات 
مطار هو خروج لالزمة القائمة لموقع المطار القديم من حيث الكثافة ويعتبر الموقع الجديد لل

  .السكانية  والعمرانية المحيطة بالموقع

   

  - المصدر(يبين مخطط لربط المواقع المقترح مع العاصمة الخرطوم ) : 4- 15(شكل رقم 
  )اإلعالمي كومون مركز
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 :الحالة الدراسية الرابعة مطار الدوحة الدولي الجديد 4-4
كيلومترات شرقا،  4 القديم حوالي المطار عن الجديد الدوحة مطار يبعد :موقع المطار  4-4-1
 يمثل وهو يعد مطار الدوحة الدولي مشروع رئيسي في سياسة التطوير القطري الوطنيو

والعالم وما  المنطقة مستوى على ومرافقه المميزة بحداثته رائعة تحفة الرائع بتصميمه الهندسي
بموقعه في قلب الخليج العربي مما يضفي إطالله بحرية  الجديد الدولي الدوحةمطار به ز يتمي

  1.)4- 15(شكل رقم  كما هو في ،متميزة على بنائه المعماري المتميز الذي يتخذ هيئة األمواج

  

 - المصدر(يبين مخطط لموقع المطار الجديد والقديم لمطار الدوحة ) : 4- 16(شكل رقم 
http://www.dohaairport.com/ar/home.html  

 المشاريع قائمة رأس على الجديد الدولي الدوحة مطار مشروع يأتي :نشأة المطار 4-4-2

 الطاقة تصل أن المتوقع من حيث قطر، إلى المونديال2022 مونديال ستخدم التي الضخمة

 لتلبية الدولية المعايير من مستوى عالي سنوياً، ويعد على مسافر مليون 50 إلى لمطارل االستيعابية
                                                             

 ، بتاريخ قمة طيران الدوحة، تحديات قطاع النقل الجوي بمنطقة الشرق األوسط  فتح األجواء للحد من التلوث البيئي، -1
 ،26-10-2009.  
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 يعتبر ريال، كما مليار 45 إلى 40 بين بما يتراوح بالكامل النهائية تكلفته وتصل قطر، احتياجات

 ، 2030 الوطنية قطر رؤية تواكب والتي قطر، في العمالقة التنموية المشاريع من المطار مشروع
 حركة تعزيز في الجديد المطار يسهم وسوف والغرب، الشرق لتكون ملتقى الحثيث قطر وسعي

  1.الوطني االقتصاد خدمة في محورياً دوراً ويلعب التجارة

يحتوي المطار على مدرجي طائرات يعتبران األطول في العالم و بمواصفات عالمية، 
في العالم، ومبنى إعداد الوجبات الذي يمكنه ومبنى صيانة للطائرات يتميز بأكبر مساحة مفتوحة 

وبرج مراقبة ذو تصميم فني خالب ومبنى مسافرين تم تصميمه  ،وجبة يومياً 90,000إعداد 
ألف متر مربع من المحالت التجارية  25مليون مسافر خالل السنة، وأكثر من  30الستيعاب 

شكل  كما هو موضح في 2،عهوالمطاعم باإلضافة إلى مسجد ذو تصميم معماري فريد من نو
  .)4-16(رقم 

  

  -المصدر(يبين منظر عام لمطار الدوحة الدولي الجديد ) : 4- 17(شكل رقم 
http://www.dohaairport.com/images/ar/Aerial-View-of-the-HIA.jpg  

أكبر طائرة الستقبال وسيكون بذلك أول مطار في العالم صمم خصيصاً وعلى وجه التحديد 
  .ذات الطابقين حتى اآلن A380بالعالم وهي طائرة اإليرباص 

                                                             
  http://pbf.org.ps/site/?q=pages/view/1168، 2010-16-16منتدى األعمال الفلسطيني، بتاريخ،  -1

   مساءاً 6.00الساعة  15/12/2013الزيارة في 
  .نفس المصدر السابق -2
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تبلغ مساحة وكما  ،ة المعمارية وأحدث األنظمة المتطورة تقنياًويجمع المطار بين المهار
 أقصى إلىو المتوقع وصوله  ،هكتار استصلح نصفها من الخليج العربي 22,000موقع المطار 

  .المشروع على مراحل بتنفيذ ويكون العمل فصاعدا، 2015تنمية بداية من 

من المخطط أن تنتهي بحلول  في المرحلة األولي التي 2005وقد بدأ العمل في يناير 
مليون مسافر عند  50مليون مسافر سنوياً تتضاعف إلي  24بسعة مبدئية قدرها  2012عام 

  2015.1التشغيل الكامل للمطار في 

تشمل منطقة تسوق مساحتها ، بوابة متصلة 80سيتضمن مطار الدوحة الدولي الجديد 
تعدد الطوابق بنظام الفترات الطويلة و و مواقف سيارات م، مربع، صاالت مريحة متر 25,000
  .)4-17(شكل رقم  كما هو موضح في، 2القصيرة

  

  -المصدر(يبين المخطط العام لمطار الدوحة الدولي الجديد ) : 4- 18(شكل رقم 
http://www.dohaairport.com/ar/home.html  

والتي ستستضيفه قطر قامت  2022ألعداد المسافرين والمشجعين المتوقعة في مونديال ونظرا ل
الحكومة القطرية بإقامة بعض المشاريع اإلستراتجية ومنها مطار الدوحة الدولي الجديد والذي له 

هكتار تم استصالح نصف المساحة في مياه  22000مليون مسافر وبمساحة  50طاقة استيعابية 
كيلوا متر إلى  4مليار دوالر وال يبعد عن المطار القديم سوى  14ربي  وبتكلفة تقدر الخليج الع

                                                             
-http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/1391dd4f-fc03-46d1-9c25الجزيرة نت،  -18

8c95f91885be  صباحاً 9.00الساعة  15/12/2013، الزيارة في  . 
  .نفس المصدر السابق -2
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جهة الشرق وبهذا االنجاز تكون أي توسعة لمساحة المطار سهلة وقلة الخطر على الكتل 
  .العمرانية بسب الموقع الجديد

يث ما يميز موقع مطار الدوحة الجديد بأنه اخذ توجه جديد في إنشاء المطارات ح
التكنولوجيا في ربط المطار القديم مع الجديد ويطبق أهم المعايير الختيار مواقع المطارات حيث 

  :يراعي األتي

 .التوسع المستقبلي للمطار يكون باتجاه الخليج العربي -

يبعد موقع مطار الدوحة الجديد عن الكتل العمرانية وأيضا ال يؤثر على المناطق  -
 .الزراعية

الدوحة الجديد الهدف المرجو منه من الناحية االقتصادية من خالل يراعي موقع مطار  -
  .الذي سوف يقام في قطر 2022مونديال 

  :االستفادة من الحاالت الدراسية 4-5
بعد دراسة الحاالت الدراسية المشابهة والمشتركة جميعها في النقل الجوي والتجاري 

  :اليةالمدني إذا نستفيد من دراستنا للحاالت المحاور الت

  :الحالة الدراسية األولي، مطار القاهرة الدولي 4-5-1
 : التخطيط  -1

 التخطيط للمطار يواكب الزيادات المستقبلية من أعداد المسافرين والطائرات. 

  مليون متر مربع مما جعله قادر  40المساحة المخصصة لمطار القاهرة حوالي
 .م1942للتطوير منذ العام 

 كيلومتر، ويبعد عن وسط  5ب مطار ألماظة حوالي يبعد مطار القاهرة عن اقر
 . كيلومتر 22مدينة القاهرة 

 .الخدمات والبنية التحتية -2

  تمديد شبكات الصرف، والكهرباء، والمياه، والغاز، والتلفونات، في باطن
 .األرض وعمل مخططات كاملة وربطها باألقمار الصناعية

  ساعة 24حتى يعمل على مدارتطوير الهبوط اآللي حسب الواقع ألحد المهابط. 
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  سيؤدى بدوره الزدهار الجماعي خدمات ووسائل النقل  فيالتطوير والتوسع
 .أساسيتعتمد على النقل كجزء  التيحركة التجارة 

 :السياحة -3

 نشاط سياحي في مصر من خالل مطار القاهرة وباقي المطارات. 

 :االقتصاد -4

  ن المشروعات الواعدة ذات المشروع االستثماري حول مطار القاهرة يعد مإن
 .الجدوى االقتصادية والعائد السريع في خدمة المجتمع المصري

 محل  25حتوى على تمربع  متر 7500 امساحته ةكبير أن هناك مناطق حرة
 .في المطار لذي نحتاج إلى األسواق الحرة حرة ومطعم وسوق

 االستيعابية للشحن الجوي الطاقة زيادة. 

 في التوسعات المستقبلية ثر االجتماعي واالقتصاديتقييم األ. 

  إنشاء المناطق الصناعية. 

 مجموعة من المباني تشمل مخزن البضائع إنشاء وتطوير قرية للبضائع، هي 
باإلضافة الساحات   ،ومبنى البريد السريع) الوارد( البضائع مخزنو) الصادر(

  .للشاحنات ومواقف

  :، مطار مالي في جزر المالديفالحالة الدراسية الثانية 4-5-2

 : التخطيط  -1

  متر عن سطح المحيط الهندي 2منسوب اليابس في جزر المالديف. 

 مائية ربط الجزر مع بعضها البعض من خالل طائرات الجو. 

  نسمة  285066عدد سكان الجزر مجتمعه. 

  كيلومتر مربع 302مساحة جزر المالديف مجتمعة. 

 :السياحة واالقتصاد -2

 ر المالديف على السياحة والزراعةتعتمد جز. 

 تعتمد جزر المالديف على المساعدات كمنح وقروض . 
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  دوالراً سنوياً) 7200(متوسط دخل الفرد السنوي. 

  :الحالة الدراسية الثالثة، مطار الخرطوم الجديد، السودان 4-5-3

 : التخطيط  -1

 ية للمنظمة تم اختيار موقع مطار الخرطوم الجديد على أسس المعايير التخطيط
 .الدولية للطيران المدني 

  نتيجة لزحف الكتل العمرانية المحيطة على المطار قررت الحكومة على إنشاء
 . مطار الخرطوم الجديد

 تم طرح عدة مواقع لالختيار بالمفاضلة الموقع الجديد للمطار. 

  كيلو متر مربع 79تبلغ المساحة الكلية لمطار الخرطوم الجديد  . 

 : القتصادالسياحة وا -2

 تم إنشاء الفنادق ومناطق الجدب السياحي بالمطار والمحيط. 

 : متر مربع 13000إنشاء مراكز لرجال اإلعمال بمساحة. 

  متر مربع 8000إنشاء المراكز التجارية بمساحة. 

  وجبه في اليوم 9300إنشاء مركز للتموين يوزع. 

  : طرالحالة الدراسية الرابعة، مطار الدوحة الجديد، ق 4-5-4

 : التخطيط  -1

 جمع تخطيط وتصميم المطار بين العمارة واحدث األنظمة المتطورة تقنيا. 

  هكتار 22000تبلغ مساحة مطار الدوحة الجديد. 

  هكتار 11000استصالح وردم جزء من الخليج العربي تقدر بمساحة. 

 تم تخطيطية وتصميمه الستقبال اكبر وأضخم الطائرات في عصرنا. 

 :صادالسياحة واالقت -2

  إنشاء المطار الجديد وملحقاته هو للجدب السياحي وخاصة لمشجعي مونديال
 .م2022

  متر مربع 25000إنشاء المحالت التجارية والمطاعم بمساحة. 

 سيساهم المطار الجديد في تعزيز الحركة التجارية. 
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 سيلعب دوراً محورياً في االقتصاد الوطني القطري. 

  متر مربع للترفيه 25000إنشاء صاالت مريحة بمساحة. 

  :الخالصة
مما سبق تبين أن جميع المطارات في الحاالت الدراسية تحتاج إلى التوسع المستقبلي 
للمطارات ونالحظ أن مطار الخرطوم تم إنشاء مطاراً جديدا تجنباً لوقوع الحوادث وذلك بسبب 

ار القاهرة ومطار التمدد للكتل العمرانية بمحيط المطار، وأن مساحة األرض المخصصة لمط
محمد الخامس منذ إنشائهما كبيرة جدا مما أدى إلى استيعاب الزيادة المتوقعة في القدرة 

  .اإلستعابية والتطور التكنولوجي الهائل على صعيد الطائرات أو المعدات في الفترات السابقة

ر سنويا لم مليون مساف 18أما مطار الدوحة الدولي القديم والذي تقدر قدرته اإلستعابية 
مما دفع الحكومة القطرية إلى إنشاء  2022يكن بمقدوره استيعاب أعداد المشجعين لمونديال 

  2020.1مليون مسافر سنويا بحلول عام   60المطار الجديد وتقدر قدرته اإلستعابية 

بالتالي فان بعض المطارات التي تم دراستها وخاصة مطار الخرطوم فان اكبر تأثير 
كانت الكتل العمرانية، أما مطار الدوحة  فيحتاج إلى توسعة لزيادة القدرة اإلستعابية على المطار 

  .2020المتوقع الوصول في مونديال

وهناك ما تم االستفادة من الحاالت الدراسية من عدة نواحي منها التخطيطية   
من حيث  واالقتصادية والسياحية، وبالتالي فإن اختيار المواقع للمطارات مهم جداً وذلك

  .المساحات المخصصة للمطارات وربطها بالمدن الرئيسية والتطورات التكنولوجية المتزايدة
   
  

  

  

  

                                                             
-http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/1391dd4f-fc03-46d1-9c25نت،  الجزيرة-1

8c95f91885be   صباحا 9.00الساعة  15/12/2013، الزيارة في. 
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  :مقدمة

دراسة تحليلية للموقع الحالي لمطار ياسر عرفات الدولي وتقييم تناول هذا الفصل سي
  .لحالي بالنسبة للمعايير الدوليةموقع المطار ا

وكذلك أداة ، الدراسة وعينة ومجتمع متبعنهج الللموصفا وأيضا تطرق هذا الفصل 
  .ومدى صدقها وثباتها، إعدادها وكيفية بنائها وتطويرهاالدراسة المستخدمة وطريقة 

تعتبر منهجية الدراسة وإجراءاتها محورا رئيسا يتم من خالله انجاز الجانب كما 
وعن طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل ، التطبيقي من الدراسة

اإلحصائي للتوصل إلى النتائج التي يتم تفسيرها في ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضوع 
  . وبالتالي تحقق األهداف التي تسعى إلى تحقيقها، الدراسة

أسئلة  لى، وذلك من خالل اإلجابة عالدراسةتحليل البيانات واختبار فرضيات عرضاً لو
، الدراسة واستعراض أبرز نتائج اإلستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها

، المسمى الوظيفي، التخصص العلمي(التي اشتملت على  المعلومات الشخصيةوالوقوف على 
لذا تم إجراء ، )مجال العمل، ملمكان الع، عدد سنوات الخبرة في المسمى الوظيفي، جهة العمل

إذ تم استخدام برنامج الرزم  ،الدراسة إستبانةالمعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من 
للحصول على نتائج الدراسة التي سيتم عرضها  (SPSS)اإلحصائية للدراسات االجتماعية 

  .وتحليلها في هذا الفصل
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  :ي لمطار ياسر عرفات الدوليدراسة تحليلية للموقع الحال  5-1

تم الحصول على المعايير التخطيطية إلختيار موقع المطار من خالل دراسة الحاالت 
الدراسية واالستفادة منها، حيث تم تحصيل تلك المعايير من المنظمة الدولية للطيران المدني 

  .ية التخطيطيةوعليه قامت الدراسة بتحليل تلك المعايير بالنسبة لموقع المطار من الناح

تشمل هذه العوامل األمور المتعلقة بالتخطيط بالدرجة  :%)28(العوامل التخطيطية  5-1-1
األولى وهي كالتالي، حيث إن نشاط المطار وخصوصاً على األراضي المجاورة عامل مهم جدا 

ولة ويتطلب دراسة للموقع حاضراً ومستقبالً، ولهذا تم االبتعاد ما أمكن عن المناطق المأه
بالسكان لتجنبهم التلوث واألصوات المزعجة والضوضاء والتي يسببها تشغيل المطار وحاالت 

  .اإلقالع والهبوط والمناورة

وتم اختيار الموقع بحيث تكون األراضي في هذه المنطقة اقل خصوبة للزراعة من    
موقع المطار  مناطق أخرى وتم مراعاة بعدها عن التوسع العمراني للمدينة، وتضمنت دراسة

المخطط الهيكل المستقبلي للمطار، والمساحة اإلجمالية للمخطط العام للمطار، بحيث يستوعب 
  .  جميع المنشآت ومراعاة الزيادة في عدد المسافرين المقدرة في التصميم

 األراضي المحيطة بموقع المطار الحالي هي أراضي :إستخدامات األرض حول المطار
ك أراضي السبع وكانت أراضي زراعية قبل إعداد المخطط ملك خاص وتسمي بأمال

م أصبحت 1998الهيكلي لقطاع غزة وبعد إعداد المخطط الهيكلي لقطاع غزة في العام 
    1.األراضي المحيطة من الجهة الشرقية مناطق صناعية وتجارية

 لقدرة مساحة الموقع الحالي يخدم القدرة اإلستعابية القصوى المخصصة  :قابلية التوسع
المطار عند تصميمه وخالل تشغيله على مدار الساعة، وبالتالي أصبحت المساحة ال تفي 

  .إلى التطورات التكنولوجية الهائلة للطيران والنقل الجوي
 يبعد موقع مطار ياسر عرفات الدولي بالنسبة لبعده عن مركز  :البعد عن مركز المدينة

  .كيلومتر 5.5تر، وكخط مستقيمكيلو م 8المدينة وهي مدينة رفح بالسيارة 
 يوجد تأثير على التخطيط المستقبلي لمدينة  ال :األثر على التخطيط المستقبلي للمدينة

رفح الن هناك فاصل بين تطور التخطيط للمدينة والمطار وهو شارع صالح الدين الذي 
لموقع  يربط جنوب القطاع بشماله، ولكن هناك تأثير على بلدة الشوكة المحاذية مباشراً

                                                             
  .2015-2005المخطط اإلقليمي للمحافظات الجنوبية، وزارة التخطيط، لألعوام  -1
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المطار والتي تم تشكيل المجلس البلدي للبلدية بعد إنشاء المطار مع العلم أن تلك المنطقة 
مخصصة للمنطقة الصناعية والتجارية اإلقليمية لقطاع غزة حسب المخطط اإلقليمي عام 

1998. 

 متر متفرعة من شارع صالح الدين  53تربط طريق بعرض  :شبكة الطرق واالتصال
ة الشوكة المطار بالطريق اإلقليمي لقطاع غزة، وهناك طريق التفافي داخلي من وسط بلد

 .  متر 25متر وخارج حرم المطار مقترح بعرض  4بعرض 
  

  المصدر وزارة الحكم المحلي - خطوط المواصالت حول موقع المطار) : 5-1(شكل رقم 

من ناحية فنية مثل  وتشمل األمور التشغيلية: %)25(العوامل الفنية والتشغيلية  5-1-2
المجال الجوي والعوائق والظروف الجوية والبيئية، وتم مراعاة ذلك عند اختيار موقع المطار 
بحيث ال يحدث أي تداخل مع المطارات المجاورة لفلسطين وذلك لقرب المطار من الحدود مع 

جميع الموانع  جمهورية مصر من الناحية الجنوبية والخط األخضر من الناحية الشرقية، وتم حل
  .الطبيعية والتي كانت على الخط األخضر مباشراً
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وأيضا تم دراسة سرعة الرياح من خالل وردة الرياح بالقرب من مطار العريش حيث    
تم االستعانة بالمركز القومي لألرصاد بالقاهرة وتم تحديد اتجاه المدرج مع بعض التعديالت 

لك بسب االحتالل في تغيير االتجاه الصحيح للمهبط على االتجاه الصحيح، وذ1% 85والتي تطبق
  .الرئيسي للمطار مما أدى ذلك إلى تقليل حركة الهبوط واإلقالع على مدار العام 

 يوجد أي تداخل في خطوط الجوية وال في المجال الجوي  ال :التداخل في المجال الجوي
  2.مع المطارات المجاورة ولكن نشترك بخط طيران

  دخان، ضباب، أتربة(وضوح الرؤية( : 

 يوجد أي عوائق طبيعية أو صناعية حول المطار وخاصة أمام  ال :العوائق حول المطار
 .موقع المهبط الرئيسي

 اإلرهاب، الحيوانات الضالة، ( موقع المطار امن من جميع النواحي : عامل التأمين
 ). وغيرها

 المنطقة بطبيعتها نادرة الطيور الكبيرة :تواجد الطيور. 

وللعوامل الطبيعية دوراً هاماً في تحديد اختيار موقع : %)25(العوامل الطبيعية  5-1-3
المطار الحالي في ارض سهله بطبيعتها، بالتالي تحقق الشروط الفنية للطيران اآلمن حسب 

  .متطلبات وشروط الهيئات للطيران المدني

ع العلم أن موقع ومن حيث توفير مواد البناء كان جميع مواد البناء مستوردة م
المطار قريب من المعابر مع المناطق المحتلة والدول المجاورة، وتم عمل ميول طولي 

  .   وعرضي لتجميع المياه في برك خاصة

 وكذلك خلوها من المرتفعات ، مستوية ومنبسطةالمطار أرض  :طبوغرافية األرض
قالع وتوفر أكبر مدى للرؤية في حالة الهبوط واإل واالنسيابيةلتحقيق اكبر قدر من السهولة 

  .وهذا ما يجب توافره عند اختيار موقع للمطارالواضحة 
 جزء منها مخصص  زراعية األراضي المجاورة للمشروع أراضي  :طبيعة األرض

مناطق  اومن ثم تليه لطائراتاقالع إكحاجز لمنع التلوث السمعي الناتج عن الهبوط و

                                                             
الساعة  2/3/2014/ي، األحدمقابلة شخصية مع مالح جوي، فيصل محمد حمد، مدير عام مطار ياسر عرفات الدول -1

  .مساءاً 8.00
 . مساءاً 8.00الساعة  2/3/2014/مرجع سابق، األحد -2
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المعتمد لقطاع  اإلقليميله بناءا على المخطط وذلك ك، مخصصة كمناطق صناعية وتجارية
  .غزة
 مواد التشييد غير متوفرة في المنطقة خاصة وقطاع غزة عامة  :توفر مواد التشييد

  .وتحتاج إلى مواد التشييد من الدول المجاورة
 هناك انسيابية في تصريف المياه وذلك لطبيعة األرض السهلة :التصريف الطبيعي للمياه  

  :%)15(والسياحية  االجتماعية  ل البيئية والعوام 5-1-4
 هناك وجود التلوث البيئي بدرجات متفاوتة، حيث بدأت الشركات  :التلوث البيئي

المصنعة للطائرات العمل الجاد للحد من التلوث البيئي من خالل عمل مراوح داخل 
    1.المحركات النفاثة الخاصة بالطائرات

 يوجد بها كثافة سكانية، بدأ معالجة  يط الموقع الالمنطقة ومح :التأثير على السكان
 .الضجيج والتأثير على السكان من خالل شركات تصنيع الطائرات

 يوجد به أي معلم سياحي وال  موقع المطار الحالي ال: المقومات السياحية الطبيعية
  .جذب سياحي طبيعي وصناعي

 ع تتم فوق مناطق غير اغلب عمليات اإلقال :الطيران فوق مساحات مأهولة بالسكان
مأهولة بالسكان أما عمليات الهبوط اغلبها تكون من الناحية الجنوبية أي من األراضي 

 .المصرية وال يوجد سكان في تلك المنطقة

                                                             
  . 2008/03/04في  الفضلى، أحمد، الضوضاء تلوث سمعي يضاعف ضغوط الحياة، جريد القبس الكويتية، تم النشر -1
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  المصدر وزارة الحكم المحلي -خط الطيران فوق المناطق السكنية) : 5-2(شكل رقم 
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  :%)7(الخدمات المرافقة  5-1-5
 أصحبت جميع شبكات :)إلخ، مواصالت مياه، كهرباء، صرف صحي(مات شبكات الخد 

مطار ياسر  في موقع )الموصالت، الكهرباء، المياه( مثل  الخدمات العامة والبنية التحتية
 .مما تبقى منها واالستفادة إعادة تأهيلهاويمكن ، متوفرة عرفات الدولي

 واقرب فندق يوجد بمدينة غزة يبعد ال يوجد قبل أو بعد إنشاء المطار فنادق  :الفنادق
  .كيلومتر بالسيارة 39حوالي 

 ال يوجد قبل أو بعد إنشاء المطار مراكز للتسوق  :مراكز التسوق. 

 لمعاييروبعد الدراسة التحليلية للموقع الحالي لمطار ياسر عرفات الدولي يتم وزن ا
المعايير الدولية الختيار مواقع  موقع المطار الحالي حسبوباألوزان المحددة لتكون أساس لتقييم 

المطارات، وتم عرض تلك المعايير على كال من مدير عام المطار، مدير عام اإلدارة العامة 
للهندسة والصيانة، مدير دائرة الهندسة المدنية، مدير دائرة االتصاالت، وتم اخذ متوسط 

  1). 5 -1(لجدول رقم اإلجابات التي كانت متقاربة جداً ووضعها في  كما هو موضح في ا
  
  
  
  
  
  
  
  

  الختيار مواقع المطارات المصدر وباألوزان لمعاييريبين وزن ا) 5- 1(الجدول رقم 

النسبة المئوية   تفاصيل المعايير  العدد  المعايير
  للمعيار 

النسبة 
المئوية 

لموقع المطار 
  الحالي 

العوامل التخطيطية 
)28(%  

  5 07  إستخدامات األرض حول المطار  1
  4 07 قابلية التوسع  2
  5 05 البعد عن مركز المدينة  3
  4 04 األثر على التخطيط المستقبلي للمدينة  4
  3 05  طرق واالتصالشبكة ال  5

العوامل الفنية 
  %)25(والتشغيلية 

  8 08 التداخل في المجال الجوي  1
  6 07 )دخان، ضباب، أتربة(وضوح الرؤية   2
  7 07 المطارالعوائق حول   3
  1 02 عامل التأمين  4
  0.50 01 تواجد الطيور  5

  5 05 طبوغرافية األرض  1العوامل الطبيعية 

                                                             
دير عام المطار، مدير عام اإلدارة العامة مقابالت شخصية مع موظفين سلطة الطيران المدني الفلسطيني، كال من، م -1

  .للهندسة والصيانة، مدير دائرة الهندسة المدنية، مدير دائرة االتصاالت
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  10 10 طبيعة األرض  2  %)25(
  2 5 توفر مواد التشييد  3
  4 05 التصريف الطبيعي للمياه  4

 العوامل البيئية و
والسياحية  االجتماعية 

)15(%  

  4 06 التلوث البيئي  1
  1 02 التأثير على السكان  2
  0 02 المقومات السياحية الطبيعية  3
  4 05 الطيران فوق مساحات مأهولة بالسكان  4

المرافقة والخدمات 
)7(%  

مياه، كهرباء، صرف صحي (شبكات الخدمات   1
)إلخ

03 3  
  0 02 الفنادق  2
  0 02 مراكز التسوق  3

  % 76.5  %100  المجموع  100%

فإن الموقع الحالي لمطار ياسر عرفات الدولي يحصد )  5 -1(ويتضح من الجدول رقم 
بعد تقييمه حسب االعتبارات المنصوص عليها في المنظمات الدولية للطيران % 76ما نسبته 

  . المدني وتعتبر هذه النسبة ليس األمثل 
بتطبيقه بعض المعايير والقوانين الدولية الخاصة  أيضا تميز مطار ياسر عرفات الدوليكما 

 .بالطيران المدني من حيث

  من االتجاه الصحيح %  85اتجاه المهبط يطبق نسبة. 

  90تقديم الخدمات للطائرات يطبق.% 

  80التوسعات المستقبلية يطبق .% 

  من حيث األجهزة المالحية المستخدمة%  90التطور التكنولوجي يطبق. 

 1%. 95والسالمة يطبق  األمن 

  

  

  

  

                                                             
الساعة  2/3/2014/مقابلة شخصية مع مالح جوي، فيصل محمد حمد، مدير عام مطار ياسر عرفات الدولي، األحد -1

  .مساءاً 8.00
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  :تحليل االستبانه  2 -5

بناءا على طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها فقد  :أسلوب الدارسة 5-2-1
والذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي

كما ال يكتفي هذا المنهج عند جمع ، كيفيا وكميا ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها تعبيرا
بل يتعداه إلى ، المعلومات المتعلقة بالظاهرة من أجل استقصاء مظاهرها وعالقاتها المختلفة

التحليل والربط والتفسير للوصول إلى استنتاجات يبني عليها التصور المقترح بحيث يزيد بها 
  :حث مصدرين أساسين للمعلوماترصيد المعرفة عن الموضوع، وقد استخدم البا

حيث اتجه الباحث في معالجة اإلطار النظري إلي مصادر البيانات  :المصادر الثانوية -
الرئيسية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات 

سة، والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدار
  . والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة والمقابالت الشخصية مع المتخصصين

لمعالجة الجوانب التحليلية لجأ الباحث إلي جمع البيانات األولية من  :المصادر األولية -
  .خالل االستبانة كأداة رئيسة للدراسة، صممت خصيصاً لهذا الغرض

سة يعرف بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها مجتمع الدرا: مجتمع الدراسة 5-2-2
. وبذلك فان مجتمع الدراسة هو جميع األفراد الذين يكونون موضوع مشكلة الدراسة، الباحث

وبناءا على مشكلة الدراسة وأهدافها فان المجتمع المستهدف يتكون من مجموعة من 
ار الفلسطيني ومهندسي المتخصصين والخبراء في مجال التخطيط والطيران وأصحاب القر

 .سلطة الطيران المدني الفلسطيني

 120قام الباحث باستخدام طريقة العينة العشوائية، حيث تم توزيع : عينة الدراسة 5-2-3
   %.88.3إستبانة بنسبة  106إستبانة على مجتمع الدراسة وقد تم استرداد 

خطيطية لموقع مطار ياسر االعتبارات الت"تم إعداد إستبانة حول  :أداة الدراسة 5-2-4
  :تتكون إستبانة الدارسة من ثالث أقسام رئيسية" عرفات الدولي بقطاع غزة 

 التخصص العلمي(وهو عبارة عن المعلومات العامة عن المستجيب  :القسم األول ،
مجال ، مكان العمل، عدد سنوات الخبرة في المسمى الوظيفي، جهة العمل، المسمى الوظيفي

 ).العمل

 6موزع على ، فقرة 32ويتكون من ، مجاالت الدراسةوهو عبارة عن  :الثاني القسم 
  :مجاالت 
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o فقرات) 5(من  نويتكو، االحتياجات من وجود المطار :المجال األول.  
o فقرات) 7(ويتكون من ، االعتبارات المؤثرة في اختيار موقع المطار :المجال الثاني.  
o نويتكو، التخطيطية والتصميمية للمطاراتاختيار الموقع والمعايير  :المجال الثالث 

  .فقرات) 7(من 
o 5(من  نويتكو، االستفادة من التجارب المشابهة لحالة قطاع غزة :المجال الرابع (

  .فقرات
o فقرات) 5(من  نويتكو ،عالقة المطار باألوضاع السياسية :المجال الخامس.  
o فقرات) 4( من نويتكو، الحلول المتوقعة لموقع المطار :المجال السادس.  

دل على الموافقة  10بحيث كلما اقتربت الدرجة من  10 -1وقد تم استخدام المقياس 
  .العالية على ما ورد في العبارة والعكس صحيح

االعتبارات "لمعرفة قام الباحث بإعداد أداة الدراسة : خطوات بناء االستبانة 5-2-5
، واتبع الباحث الخطوات التالية "التخطيطية لموقع مطار ياسر عرفات الدولي بقطاع غزة

   -:لبناء االستبانة

  الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسةو الهندسياألدب اإلطالع على ،
 .وصياغة فقراتها االستبانةواالستفادة منها في بناء 

 المشرفين في وضع فقرات االستبانة وتحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها  ةتم استشار
  .انةاالستب

  استشار الباحث عدداً من أساتذة الجامعات الفلسطينية والمشرفين في تحديد أبعاد
 .وفقراتها االستبانة

 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال. 

  تم تصميم االستبانة في صورتها األولية وعرضت على المشرفين وتم الحذف واإلضافة
مجاالت و ) 6(ية وقد تكونت من والتدقيق لعدة مرات، حتى وصلت إلى الصورة األول

 .االستبانة قبل التحكيم) 1(فقرة كما هو موضح في ملحق رقم ) 30(

  من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ) 5(تم عرض االستبانة على
 . والجامعات األخرى، اإلسالمية
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  اإلضافة في ضوء أراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات االستبانة من حيث الحذف أو
االستبانة بعد ) 1( قملح، فقرة) 32(االستبانة في صورتها النهائية على  رلتستق، والتعديل
  .التحكيم

، كما 1" أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسه" صدق االستبانة يعني : صدق االستبيان 5-2-6
حية، شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من نا"يقصد بالصدق 

، وقد تم 2"ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها
  :التأكد من صدق االستبانة بطريقتين

 الباحث يختار أن هو"يقصد بصدق المحكمين  ":الصدق الظاهري"صدق المحكمين  5-2-6-1

حيث تم  3" الدراسة ضوعمو المشكلة أو الظاهرة مجال في المتخصصين المحكمين من عددا
محكمين متخصصين في التخطيط،  5عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من 

، وقد استجاب الباحث )5-2(اإلحصاء، التصميم المعماري،  وأسماء المحكمين بالجدول رقم 
لك آلراء المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذ

  .االستبانة بعد الحكم) 1(انظر الملحق رقم  - خرج االستبيان في صورته النهائية 

  يوضح أسماء وعمل المحكمين لالستبانة) 5- 2(جدول 

  التخصص وجهة العمل  االسم  م

  الجامعة اإلسالمية –أستاذ اإلحصاء المشارك   سمير خالد صافي. د.أ  1

  جامعة فلسطين –الهندسة المعمارية أستاذ مشارك في   م نهاد محمود المغني.د  2

  الجامعة اإلسالمية –أستاذ مشارك في الهندسة المعمارية   م احمد سالمه محيسن.د  3

  الجامعة اإلسالمية –أستاذ مساعد في الهندسة المعمارية   م رائد محمد العطل.د  4

  االنروا بغزة –أستاذ مشارك الهندسة المعمارية   م أسامة إبراهيم بدوي.د  5

  
                                                             

  .، مطبعة أبناء الجراح، فلسطين)2010(لبناء االستبيان، الطبعة الثانية القواعد المنهجية. الجرجاوي، زياد -1
مفهومه وأدواته وأساليبه، دار الفكر للنشر  -البحث العلمي. كايد، وعبد الحق، عبد الرحمن، عبيدات، ذوقان وعدس -2

 .عمان) 2001(والتوزيع،
  .107، مرجع سابق، ص2010الجرجاوي، -3
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  :صدق المقياس 5-2-6-2
  يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات  :االتساق الداخلي

االستبانة مع المجال الذي تنتمي إلية هذه الفقرة، وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي 
لالستبانة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت 

 .ستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسهاال

  االحتياجات من "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال: نتائج االتساق الداخلي
والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند " وجود المطار

كما هو في جدول ه، وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياس α= 0.05مستوي معنوية 
)3 - 5.( 

" االحتياجات من وجود المطار  "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ) 5 -3(جدول رقم 
  والدرجة الكلية للمجال

  الفقرة  م

ون
رس

 بي
مل

معا
  

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

)
Si

g
(.  

تحتاج فلسطين إلى مطار دولي لربطها مع باقي الدول لنقل الركاب   1
 0.004* 249.  .البضائعو

 0.000* 705.  .تحتاج فلسطين إلى مطار محلى لربط قطاع غزة مع الضفة الغربية  2

 0.000* 699.  .وجود المطار في أي إقليم من أقاليم السلطة الوطنية الفلسطينية  3

 0.000* 784.  .وسيلة النقل الجوي تحل من أزمات إغالق المعابر  4

 0.000* 619.  .لق فرص العملالمطار يساهم في دور خ  5

  . α=0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة  *
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االعتبارات "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ) 5 -4(جدول يوضح 
والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة ، والدرجة الكلية للمجال "المؤثرة في اختيار موقع المطار

  .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه α= 0.05معنوية  دالة عند مستوي
  

االعتبارات المؤثرة في اختيار موقع  "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ) 5 -4( جدول 
  والدرجة الكلية للمجال" المطار 

  الفقرة  م

ون
رس

 بي
مل

معا
  

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

)
Si

g
(.  

 0.004* 258.  .له دور كبير في اختيار موقع المطار الحاليالوضع السياسي كان   1

المساحة المتوفرة من األرض هي التي ساهمت في تحديد موقع   2
 0.000* 585.  .المطار الحالي

مدى مساهمة الظروف السياسية القائمة أثناء اختيار موقع المطار   3
 0.000* 580.  .الحالي

 0.000* 573.  .يار موقع المطار الحالياالقتصاد الفلسطيني له اثر في اخت  4

الحدود الفلسطينية لقطاع غزة لها تأثير في إختيار موقع المطار   5
 0.000* 574.  .الحالي

 0.000* 558.  .قرب موقع المطار الحالي من المعبر بين مصر وفلسطين  6

م ساهمت في 1996تأثير وجود المستوطنات في قطاع غزة في عام   7
 0.000* 466.  .مطار الحاليتحديد موقع ال

  . α=0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة  *
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اختيار الموقع  "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ) 5-5(جدول يوضح 
والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت  "والمعايير التخطيطية والتصميمية للمطارات 

  .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه α= 0.05الة عند مستوي معنوية االرتباط المبينة د
  

اختيار الموقع والمعايير التخطيطية  "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ) 5 -5( جدول 
  والدرجة الكلية للمجال" والتصميمية للمطارات 

  الفقرة  م

ون
رس

 بي
مل

معا
  

باط
الرت

ل
ية  

مال
الحت

ة ا
قيم

ال
)

Si
g

(.  

 0.000* 434.  .المطار الحالي مالئم من حيث موقعه   1

 0.000* 519.  .موقع المطار الحالي يوثر على المناطق الزراعية من حيث التهام األراضي  2

 0.000* 447.  .موقع المطار الحالي يوثر على المناطق العمرانية من ناحية الضجيج  3

 0.000* 455.  .طق قطاع غزةمدى خدمة موقع المطار الحالي لجميع منا  4

مساحة موقع المطار الحالي كافيه للتطوير والتوسعات المستقبلية لمواكبة   5
 0.000* 652.  .التكنولوجيا

مساهمة الخدمات العامة مثل شبكات المواصالت والكهرباء والمياه القائمة   6
 0.000* 697.  .في اختيار الموقع الحالي للمطار

 0.000* 390.  .ة لألراضي المقام عليها المطار الحاليرخص القيمة المالي  7

  . α=0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة   *
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االستفادة من  "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ) 5 -6(جدول يوضح 
االرتباط  والذي يبين أن معامالت، والدرجة الكلية للمجال "التجارب المشابهة لحالة قطاع غزة 

  .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه α= 0.05المبينة دالة عند مستوي معنوية 
  

االستفادة من التجارب المشابهة لحالة  "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ) 5 - 6(جدول 
  والدرجة الكلية للمجال" قطاع غزة 

  الفقرة  م

ون
رس

 بي
مل

معا
  

باط
الرت

ل
 

الح
ة ا

قيم
ال

ية 
مال

ت
)

Si
g

(.  

مدى إمكانية االستفادة من تجارب الدول المشابهة لحالة قطاع غزة من   1
 0.000* 659.  .ناحية اقتصادية

 0.000* 728.  .مدى إمكانية إنشاء مطار في البحر مثل مطار الدوحة الدولي الجديد  2

 0.000* 812.  .النقل الجوي في فلسطين سيصبح مزدهراً مثل الدول المتقدمة  3

في حال إعادة إنشاء المطار من الممكن يصبح محوراً تجارياً واقتصادي   4
 0.000* 660.  .بين الشرق والغرب مثل المطارات الدولية المشهورة

حالة فلسطين حالة نادرة ال شبيه لها بين الدول من حيث االحتالل إلنشاء   5
 0.002* 280.  .المطارات فيها

  . α=0.05مستوي داللة  االرتباط دال إحصائياً عند *
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عالقة المطار  "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ) 5 -7(جدول يوضح 
والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند ، والدرجة الكلية للمجال" باألوضاع السياسية 

  .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه α= 0.05مستوي معنوية 
  

" عالقة المطار باألوضاع السياسية  "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ) 5 - 7( جدول
  والدرجة الكلية للمجال

  الفقرة  م

ون
رس

 بي
مل

معا
  

باط
الرت

ل
ية  

مال
الحت

ة ا
قيم

ال
)

Si
g

(.  

 0.000* 775.  .إلى أي مدى توجد حرية سياسية في اختيار أي مواقع للمطارات الفلسطينية  1

 0.000* 726.  .انية إنشاء المطارات دون اعتراض في حال اتفاق سالممدى إمك  2

 0.000* 527.  .هناك أي اعتراضات سياسية أو دولية في حال ردم موقع للمطار في البحر  3

4  
األوضاع السياسية القائمة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية تفرض 

نشاء مطارات للسلطة وضع استئجار أراضي من دول الجوار العربي إل
  .الوطنية الفلسطينية

.708 *0.000 

مدى إمكانية إيجاد حلول إلنشاء المطارات في ظل الوضع السياسي القائم   5
 0.000* 645.  .في األراضي الفلسطينية

  . α=0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة  *
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  Structure Validity البنائيالصدق   5-2-9

لصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد يعتبر ا
األداة الوصول إليها، ويبين مدي ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات 

  .اإلستبانة

أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة ) 5- 8(يبين جدول 
وبذلك يعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقه لما وضع  α= 0.05وي معنوية عند مستإحصائياً 

  .لقياسه
  

معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية ) 5 - 8(جدول 
  لالستبانة

  المجال
  معامل بيرسون

  لالرتباط
القيمة 

 (.Sig)االحتمالية

 0.000* 524. .االحتياجات من وجود المطار

 0.000* 656. .االعتبارات المؤثرة في اختيار موقع المطار

 0.000* 727. .اختيار الموقع والمعايير التخطيطية والتصميمية للمطارات

 0.000* 680. .االستفادة من التجارب المشابهة لحالة قطاع غزة

 0.000* 743. .عالقة المطار باألوضاع السياسية

  . α=0.05صائياً عند مستوي داللة االرتباط دال إح*          
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  : Reliabilityثبات االستبانة  10- 2- 5 
 مرات عدة تطبيقه أعيد إذا النتائج نفساالستبيان  يعطي أن"يقصد بثبات االستبانة هو   

إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم "، ويقصد به أيضا 1"متتالية
  . 2عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفة  هجة اتساقه وانسجامه واستمرار يتأو ما هي در، فيها

 معامل ألفا كرونباخ  : وقد تحقق الباحث من ثبات إستبانة الدراسة من خالل

Cronbach's Alpha Coefficient:  واستخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات
  ).5 -9(جدول  االستبانة، وكانت النتائج كما هي مبينة في

  معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة) 5 -9(جدول 

عدد   المجال
  الفقرات

معامل ألفا 
  كرونباخ

الصدق 
  *الذاتي

 0.787 0.619 5 .االحتياجات من وجود المطار

 0.742 0.551 7 .االعتبارات المؤثرة في اختيار موقع المطار

 0.730 0.533 7 .تصميمية للمطاراتاختيار الموقع والمعايير التخطيطية وال

 0.799 0.639 5 .االستفادة من التجارب المشابهة لحالة قطاع غزة

 0.840 0.706 5 .عالقة المطار باألوضاع السياسية

 0.897 0.805 29  جميع المجاالت معا

  الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ= الصدق الذاتي*

أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل ) 5-9(في جدول واضح من النتائج الموضحة 
وكذلك ). 0.805(، بينما بلغت لجميع فقرات اإلستبانة )0.533،0.706(مجال حيث تتراوح بين 

، بينما بلغت لجميع فقرات )0.840 ،0.730(قيمة الصدق الذاتي مرتفعة لكل مجال حيث تتراوح 

                                                             
  .97ص ابق، مرجع س2010الجرجاوي،  1
أثر بيئة العمل الداخلية على الوالء التنظيمي، رسالة ماجستير غير ). 2002(القحطاني، محمد علي مانع  2

  .منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض
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وبذلك تكون اإلستبانة في صورتها  الذاتي مرتفعوهذا يعنى أن الصدق ) 0.897(اإلستبانة 
االستبانة بعد الحكم، ويكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات ) 1(النهائية كما هي في الملحق 

إستبانة الدراسة ، مما يجعله على ثقة تامة بصحة اإلستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة 
  .على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها

  :المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 5-2-11

 Statistical Package forتم تفريغ وتحليل اإلستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي 

the Social Sciences  (SPSS).  

  :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي    5-2-11-1
 K-S) (  Kolmogorov-Smirnovوفسمرن - اختبار كولمجوروف تم استخدام

Test وكانت النتائج كما هي مبينة الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه ،
  ).5-10(في جدول 

  

  التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار  )5 - 10(جدول 

القيمة االحتمالية   المجال
(Sig.) 

 0.201 .االحتياجات من وجود المطار

 0.197 .تبارات المؤثرة في اختيار موقع المطاراالع

 0.643 .اختيار الموقع والمعايير التخطيطية والتصميمية للمطارات

 0.546 .االستفادة من التجارب المشابهة لحالة قطاع غزة

 0.776 .عالقة المطار باألوضاع السياسية

 0.865  جميع مجاالت االستبانة

جميع ل (.Sig)أن القيمة االحتمالية ) 5 - 10(دول واضح من النتائج الموضحة في ج
0.05مستوى الداللة من  أكبرت الدراسة كانت مجاال  هذه وبذلك فإن توزيع البيانات ل

وبذلك سيتم استخدام االختبارات المعلمية لإلجابة على فرضيات المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي 
  . الدراسة
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  :استخدام األدوات اإلحصائية التاليةتم   5-2-11-2

  النسب المئوية والتكرارات)Frequencies & Percentages ( لوصف عينة
 .الدراسة

 المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي. 

  اختبار ألفا كرونباخ)Cronbach's Alpha (لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة. 

 سمرنوف - اختبار كولمجوروف K-S) (  Kolmogorov-Smirnov Test 
  .الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه

  معامل ارتباط بيرسون)Pearson Correlation Coefficient ( لقياس درجة
 .استخدمه الباحث لحساب االتساق الداخلي والصدق البنائي لالستبانة: االرتباط

  اختبارT في حالة عينة واحدة )T-Test (فة ما إذا كانت متوسط درجة لمعر
. أم زادت أو قلت عن ذلك 6االستجابة قد وصلت إلي الدرجة المتوسطة وهي 

 .ولقد استخدمه الباحث للتأكد من داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة 

 اختبار تحليل التباين األحاديOne Way Analysis of Variance - ANOVA 

روقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر لمعرفة ما إذا كان هناك ف
  .من البيانات

  .استخدمه الباحث للفروق التي تعزى للمتغير الذي يشتمل على ثالث مجموعات فأكثر
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  تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة  5-3

 وفيما يلي عرضالمعلومات الشخصية، الدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي 
  .المعلومات الشخصيةوفق  لخصائص عينة الدراسة

 :عينة الدراسة حسب التخصص العلميتوزيع   5-3-1

  عينة الدراسة حسب التخصص العلميتوزيع  ):5 - 11(جدول 

  العدد  التخصص العلمي

  41  مهندس معماري ، تخطيط

  GIS 33مهندس إنشائي، مساحة ، 

  2  مهندس كهربائية

  3  مهندس اتصاالت

  13  طيران هندسة وعلوم

  1  طيار هيلوكبتر

  5  إدارة أعمال ومحاسبة

  8  أخرى

  106  المجموع
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 :عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع   5-3-2

  عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع  ):5 - 12(جدول 

  العدد  المسمى الوظيفي

  1  وكيل وزارة

  2  رئيس بلدية

  12  رئيس قسم

  5  بةرئيس شع

  8  أستاذ جامعي

  2  محاضر جامعي

  17  ةمدير دائر

  2  نائب مدير

  1  طيار

  6  مدير عام

  1  نائب مدير عام

  42  مهندس

  7  أخري

  106  المجموع
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  :عينة الدراسة حسب جهة العملتوزيع   5-3-3

  عينة الدراسة حسب جهة العملتوزيع  ):5 - 13(جدول 

  العدد  جهة العمل

  27  مطار غزة –مطار ياسر عرفات –الطيران المدني سلطة

  3  الخطوط الجوية الفلسطينية

  12  وزارة الحكم المحلي

  11  بلدية رفح

  8  بلدية الشوكة

  3  وزارة البيئة

  3  وزارة السياحة واآلثار

  4  معبر رفح البري

  4  مديرية الدفاع المدني 

  3  سلطة األراضي

  3  المجلس الفلسطيني لإلسكان

  6  بلدية غزة

  8  الجامعة اإلسالمية

  3  جامعة فلسطين

  8  مهبط الرئاسة

  106  المجموع
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 :عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع   5-3-4

  عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع ): 5 - 14(جدول 

 %النسبة المئوية  العدد المسمى الوظيفي

 63.2 67  مهندس

 6.6 7 مدير إداري

 4.7 5 مدير فني

 4.7 5 مدير مشروع

 5.7 6 مدير عام

 15.1 16  أخرى

 100.0 106  المجموع

مسماهم الوظيفي عينة الدراسة من % 63.2أن ما نسبته ) 5-14(يتضح من جدول 
 بينما، مدير عام% 5.7، مدير فني و مدير مشروع% 4.7، مدير إداري% 6.6 ،مهندس
  .ذلك مسماهم الوظيفي غير% 15.1

  

  

  عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع ) : 5-3(شكل رقم 
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 :عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة في المسمى الوظيفيتوزيع   5-3-5
 

  في المسمى الوظيفي عينة الدراسة حسب سنوات الخبرةتوزيع  ):5 - 15(جدول 

 %النسبة المئوية  العدد سنوات الخبرة

 29.2 31 سنوات 5إلى أقل من  1من 

 28.3 30 سنوات 10إلى أقل من  5من 

 18.9 20  سنة 15إلى أقل من  10من 

 23.6 25  فأكثر 15من 

 100.0 106  المجموع

  

تتراوح سنوات  من عينة الدراسة% 29.2ما نسبته أن ) 5-15(يتضح من جدول 
 10إلى أقل من  5تتراوح سنوات خبرتهم من  %28.3، سنوات 5إلى أقل من  1خبرتهم من 

سنوات % 23.6بينما ، سنة 15إلى أقل من  10تتراوح سنوات خبرتهم من % 18.9، سنوات
   .فأكثر 15خبرتهم من 

  

  

  عينة الدراسة حسب سنوات الخبرةتوزيع ) : 5-4(شكل رقم 
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 :عينة الدراسة حسب مكان العملتوزيع   5-3-6
 

  عينة الدراسة حسب مكان العملتوزيع ): 5 - 16(جدول 

 %النسبة المئوية  لعددا مكان العمل

 63.2 67  حكومي

  6.6 7 قطاع خاص

 1.9 2 مؤسسة دولية

 18.9 20 بلدية

  6.6 7  جامعة

 2.8 3  أخرى

 100.0 106  المجموع

يعملون في عينة الدراسة من %  63.2أن ما نسبته ) 5- 16(يتضح من جدول 
، ي مؤسسة دوليةيعملون ف% 1.9، يعملون في قطاع خاص وفي الجامعة% 6.6 ،الحكومة

  . يعملون في أماكن أخرى% 2.8 بينما، يعملون في الجامعة% 18.9
  

  

  عينة الدراسة حسب مكان العملتوزيع ) : 5-5(شكل رقم 
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  : تحليل فقرات االستبانة 5-4

لمعرفة ما إذا كانت متوسط لعينة واحدة  Tتم استخدام اختبارلتحليل فقرات االستبانة 
   .أم ال 6لت إلي درجة الموافقة المتوسطة وهي درجة االستجابة قد وص

  .المتوسطة ةموافقالوهي تقابل  6متوسط درجة اإلجابة يساوي : الفرضية الصفرية

  . 6متوسط درجة اإلجابة ال يساوي  :الفرضية البديلة

الفرضية الصفرية فإنه ال يمكن رفض ) 0.05أكبر من  Sig > 0.05 )Sigإذا كانت 
ة متوسط آراء األفراد  حول الظاهرة موضع الدراسة ال يختلف جوهرياً ويكون في هذه الحال

فيتم ) 0.05أقل من  Sig < 0.05 )Sig، أما إذا كانت  6عن موافق بدرجة متوسطة وهى 
آراء األفراد  يختلف رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بأن متوسط 

وفي هذه الحالة يمكن تحديد ما إذا كان متوسط اإلجابة  ،رجة الموافقة المتوسطة عن دجوهرياً 
وذلك من خالل قيمة االختبار  .الموافقة المتوسطةيزيد أو ينقص بصورة جوهرية عن درجة 

موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عن درجة الموافقة قيمة االختبار فإذا كانت 
  .المتوسطة والعكس صحيح
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  " االحتياجات من وجود المطار  "قرات مجال تحليل ف 5-4-1
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة  Tتم استخدام اختبار 
  ).5- 17(النتائج موضحة في جدول  .أم ال 6الموافقة المتوسطة  وهي 

  

االحتياجات  "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  )5 - 17(جدول 
  " من وجود المطار

 الفقرة م
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1 
تحتاج فلسطين إلى مطار دولي لربطها مع باقي 

 1 0.000* 83.03 98.68 9.87  .الدول لنقل الركاب والبضائع

2 
ط قطاع غزة تحتاج فلسطين إلى مطار محلى لرب

 5 0.000* 7.34 79.53 7.95  .مع الضفة الغربية

3 
وجود المطار في أي إقليم من أقاليم السلطة 

 3 0.000* 11.86 82.67 8.27  .الوطنية الفلسطينية

4 
وسيلة النقل الجوي تحل من أزمات إغالق 

 4 0.000* 8.24 82.26 8.23  .المعابر

 2 0.000* 15.79 87.17 8.72  .المطار يساهم في دور خلق فرص العمل 5

  0.000* 20.15 86.02 8.60  جميع فقرات المجال معاً 

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة *  .  

  :يمكن استخالص ما يلي) 5 -17(من جدول 
مع باقي الدول لنقل  تحتاج فلسطين إلى مطار دولي لربطها" األولى للفقرة المتوسط الحسابي  -

 أي أن المتوسط الحسابي النسبي) 10الدرجة الكلية من ( 9.87يساوي " الركاب والبضائع 
وهذا يعني أن  0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  83.03، قيمة االختبار 98.68%

  . هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
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تحتاج فلسطين إلى مطار محلى لربط قطاع غزة مع الضفة  " الثانيةللفقرة المتوسط الحسابي  -
وأن  ،7.34، قيمة االختبار %79.53أي أن المتوسط الحسابي النسبي  7.95يساوي "  الغربية

وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على  0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية 
  . هذه الفقرة

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 8.60لقول بأن المتوسط الحسابي يساوي بشكل عام يمكن ا -
لذلك  0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  ،20.15، قيمة االختبار %86.02يساوي 

0.05إحصائياً عند مستوى داللة  ةدال"  االحتياجات من وجود المطار" يعتبر مجال  ، مما
يختلف جوهرياً عن درجة الموافقة  ن متوسط درجة االستجابة لهذا المجاليدل على أ

 . من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال المتوسطة وهذا يعني أن هناك موافقة

من %  86.02أن  "االحتياجات من وجود المطار "ويتضح من خالل تحليل فقرات مجال 
اج وجود مطار في فلسطين وخاصة قطاع غزة وذلك المبحوثين موافقين بدرجة كبيرة جدا الحتي

  .لمساهمة في توفير الوقت والجهد للمسافرين من والى فلسطين
  

  

االحتياجات " لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) : 5-6(شكل رقم 
  " من وجود المطار
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  "ي اختيار موقع المطار االعتبارات المؤثرة ف" تحليل فقرات مجال  5-4-2
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة  Tتم استخدام اختبار 

  ).5-18(النتائج موضحة في جدول  .أم ال 6وهي  الموافقة المتوسطة

االعتبارات  "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  )5 - 18(جدول 
  "في اختيار موقع المطار المؤثرة 
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1 
الوضع السياسي كان له دور كبير في اختيار موقع 

 1 0.000* 20.80 90.09 9.01  .المطار الحالي

2 
المساحة المتوفرة من األرض هي التي ساهمت في 

  .ديد موقع المطار الحاليتح
7.56 75.57 7.01 *0.000 6 

3 
مدى مساهمة الظروف السياسية القائمة أثناء اختيار 

 3 0.000* 10.37 79.71 7.97  .موقع المطار الحالي

4 
االقتصاد الفلسطيني له اثر في اختيار موقع المطار 

  .الحالي
5.95 59.52 -0.19 0.425 7 

5 
غزة لها تأثير في إختيار  الحدود الفلسطينية لقطاع

 2 0.000* 11.55 81.42 8.14  .موقع المطار الحالي

6 
قرب موقع المطار الحالي من المعبر بين مصر 

  .وفلسطين
7.76 77.62 8.39 *0.000 4 

7 
تأثير وجود المستوطنات في قطاع غزة في عام 

 5 0.000* 7.04 75.94 7.59  .م ساهمت في تحديد موقع المطار الحالي1996

  0.000* 15.97 77.12 7.71  جميع فقرات المجال معاً 

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة *  .  

  :يمكن استخالص ما يلي) 5 -18(من جدول 
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الوضع السياسي كان له دور كبير في اختيار موقع المطار " األولىللفقرة المتوسط الحسابي  -
، %90.09 أي أن المتوسط الحسابي النسبي) 10الدرجة الكلية من ( 9.01يساوي " الحالي 

وهذا يعني أن هناك  0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  ،20.80قيمة االختبار 
 . موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

ي اختيار موقع المطار الحالي االقتصاد الفلسطيني له اثر ف"  الرابعةللفقرة المتوسط الحسابي  -
، قيمة %59.52 أي أن المتوسط الحسابي النسبي) 10الدرجة الكلية من ( 5.95يساوي " 

 وهذا يعني أن هناك موافقة 0.425تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  ،0.19-االختبار 
  .من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة متوسطة

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 7.71متوسط الحسابي يساوي بشكل عام يمكن القول بأن ال -
لذلك  0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  ،15.97، قيمة االختبار %77.12يساوي 

دال إحصائياً عند مستوى داللة "  االعتبارات المؤثرة في اختيار موقع المطار" يعتبر مجال
0.05  ،ى أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهرياً عن درجة مما يدل عل

 . الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال

فإنه تبين أن هذا  "االعتبارات المؤثرة في اختيار موقع المطار " ومن تحليل فقرات مجال
ء المبحوثين وتبين أن للوضع السياسي دورا كبيرا في تحديد المجال حصد على موافقة من أرا

  .  موقع المطار وانه ليس لالقتصاد الفلسطيني دورا في تحديد موقع المطار

   

االعتبارات  "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) : 5-7(شكل رقم 
  المؤثرة في اختيار موقع المطار
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  " اختيار الموقع والمعايير التخطيطية والتصميمية للمطارات "ل فقرات مجال تحلي  5-4-3
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة  Tتم استخدام اختبار 

  ).5 - 19(النتائج موضحة في جدول . أم ال  6وهي  الموافقة المتوسطة

اختيار  "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  )5 -19 (جدول 
  "الموقع والمعايير التخطيطية والتصميمية للمطارات 

 الفقرة م

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ي  

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

بي
نس

ال
بار  
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

)
Si

g
تبة .)

الر
 

 2 0.000* 7.35 76.89 7.69  .المطار الحالي مالئم من حيث موقعه  1

2 
مطار الحالي يوثر على المناطق موقع ال

  .الزراعية من حيث التهام األراضي
6.21 62.08 0.88 0.190 7 

3 
موقع المطار الحالي يوثر على المناطق 

 6 0.158 1.01 62.26 6.23  .العمرانية من ناحية الضجيج

4 
مدى خدمة موقع المطار الحالي لجميع مناطق 

  .قطاع غزة
7.92 79.15 9.67 *0.000 1 

5 
مساحة موقع المطار الحالي كافيه للتطوير 

  .والتوسعات المستقبلية لمواكبة التكنولوجيا
6.90 68.95 4.13 *0.000 4 

6 

مساهمة الخدمات العامة مثل شبكات المواصالت 
والكهرباء والمياه القائمة في اختيار الموقع 

  .الحالي للمطار
6.30 63.05 1.30 0.098 5 

7 
ألراضي المقام عليها رخص القيمة المالية ل

 3 0.000* 7.81 74.43 7.44  .المطار الحالي

  0.000* 8.52 69.60 6.96  جميع فقرات المجال معاً 

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة *  .  

  :يمكن استخالص ما يلي) 5 -19(من جدول 
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" مدى خدمة موقع المطار الحالي لجميع مناطق قطاع غزة  "الرابعة للفقرة المتوسط الحسابي  -
، قيمة االختبار %79.15 أي أن المتوسط الحسابي النسبي) 10الدرجة الكلية من ( 7.92يساوي 

وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد  0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  ،9.67
  . العينة على هذه الفقرة

موقع المطار الحالي يوثر على المناطق الزراعية من حيث  " الثانيةللفقرة لحسابي المتوسط ا -
 ، قيمة االختبار%62.08أي أن المتوسط الحسابي النسبي  6.21يساوي " التهام األراضي 

من  متوسطة وهذا يعني أن هناك موافقة 0.190تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  ،0.88
  . ى هذه الفقرةقبل أفراد العينة عل

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 6.96بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
لذلك  0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  ،8.52 ، قيمة االختبار%69.60يساوي 

عند  إحصائياً دال"  اختيار الموقع والمعايير التخطيطية والتصميمية للمطارات "يعتبر مجال 
0.05مستوى داللة   ،المجال يختلف جوهرياً  مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا

 عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا
  . المجال

والمعايير التخطيطية  اختيار الموقع" ويتضح من نتائج االستبانة للمجال الثالث 
  . من قبل أفراد العينة% 69.6أن هناك موافقة بنسبة  "والتصميمية للمطارات 

  

  

اختيار " لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) : 5-8(شكل رقم 
  " الموقع والمعايير التخطيطية والتصميمية للمطارات
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  "االستفادة من التجارب المشابهة لحالة قطاع غزة  "  تحليل فقرات مجال  5-4-4

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة  Tتم استخدام اختبار 
  ).5- 20(النتائج موضحة في جدول  .أم ال 6وهي الموافقة المتوسطة  

االستفادة من " ات مجال لكل فقرة من فقر (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) 5 - 20(جدول 
  "التجارب المشابهة لحالة قطاع غزة 
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1 
مدى إمكانية االستفادة من تجارب الدول المشابهة 

  .لحالة قطاع غزة من ناحية اقتصادية
7.28 72.76 5.65 *0.000 3 

2 
مدى إمكانية إنشاء مطار في البحر مثل مطار 

  .الدوحة الدولي الجديد
5.28 52.83 -2.45 *0.008 5 

3 
النقل الجوي في فلسطين سيصبح مزدهراً مثل 

  .الدول المتقدمة
6.01 60.09 0.04 0.484 4 

4 

في حال إعادة إنشاء المطار من الممكن يصبح 
والغرب  محوراً تجارياً واقتصادي بين الشرق

  .مثل المطارات الدولية المشهورة
7.38 73.81 6.14 *0.000 2 

5 
حالة فلسطين حالة نادرة ال شبيه لها بين الدول 

  .من حيث االحتالل إلنشاء المطارات فيها
8.44 84.43 12.85 *0.000 1 

  0.000* 5.67 68.66 6.87  جميع فقرات المجال معاً 

0.05عند مستوي داللة  المتوسط الحسابي دال إحصائياً*  .  

  :يمكن استخالص ما يلي) 5-20(من جدول 
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حالة فلسطين حالة نادرة ال شبيه لها بين الدول من حيث  " الخامسةللفقرة المتوسط الحسابي  -
أي أن المتوسط الحسابي ) 10الدرجة الكلية من ( 8.44يساوي " االحتالل إلنشاء المطارات فيها 

وهذا  0.000 تساوي )Sig(.القيمة االحتمالية وأن 12.85 ، قيمة االختبار %84.43 لنسبيا
  .يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

مدى إمكانية إنشاء مطار في البحر مثل مطار الدوحة الدولي  " الثانيةللفقرة المتوسط الحسابي  -
وأن  2.45-، قيمة االختبار %52.83وسط الحسابي النسبي أي أن المت 5.28يساوي " الجديد 

من قبل أفراد بدرجة قليلة وهذا يعني أن هناك موافقة  0.008تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية 
  .العينة على هذه الفقرة

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 6.87 بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي -
لذلك يعتبر  0.000 تساوي )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  5.67قيمة االختبار ، %68.66يساوي 
إحصائياً عند مستوى داللة  ةدال"  االستفادة من التجارب المشابهة لحالة قطاع غزة "مجال 

0.05  مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهرياً عن درجة ،
   .وافقة المتوسطة وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجالالم

إن " االستفادة من التجارب المشابهة لحالة قطاع غزة  " تبين من تحليل فقرات مجال 
الموافقة الكبيرة من المبحوثين على بعض فقرات المجال، والفقرة الثانية  تأخذ موافقة بدرجة 

قبل أفراد العينة، ونستثمر هذا المجال في دراسة أوسع للمطارات في الدول المشابه في  قليلة من
  .  اختيار مواقع المطارات الفلسطينية

   

االستفادة " لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) : 5-9(شكل رقم 
  " من التجارب المشابهة لحالة قطاع غزة
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  "عالقة المطار باألوضاع السياسية " تحليل فقرات مجال   5- 4- 5 
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة  Tتم استخدام اختبار 

  ).5- 21(النتائج موضحة في جدول  .أم ال  6وهي  الموافقة المتوسطة

عالقة المطار "رات مجال لكل فقرة من فق (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) 5 - 21(جدول 
  " باألوضاع السياسية
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1 
إلى أي مدى توجد حرية سياسية في اختيار أي 

 5 0.000* 5.89- 44.15 4.42  .مواقع للمطارات الفلسطينية

2 
المطارات دون اعتراض في مدى إمكانية إنشاء 

  .حال اتفاق سالم
5.19 51.89 -3.21 *0.001 3 

3 
هناك أي اعتراضات سياسية أو دولية في حال ردم 

 1 0.019* 2.09 65.33 6.53  .موقع للمطار في البحر

4 

األوضاع السياسية القائمة التي تمر بها السلطة 
الوطنية الفلسطينية تفرض وضع استئجار أراضي 

الجوار العربي إلنشاء مطارات للسلطة من دول 
  .الوطنية الفلسطينية

5.66 56.60 -1.20 0.117 2 

5 
مدى إمكانية إيجاد حلول إلنشاء المطارات في ظل 

  .الوضع السياسي القائم في األراضي الفلسطينية
4.96 49.62 -4.14 *0.000 4 

  0.000* 3.67- 53.49 5.35 جميع فقرات المجال معاً 

0.05سط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة المتو*  .  
  :يمكن استخالص ما يلي) 5-21(من جدول 
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هناك أي اعتراضات سياسية أو دولية في حال ردم موقع  " الثالثةللفقرة المتوسط الحسابي  -
 سابي النسبيأي أن المتوسط الح) 10الدرجة الكلية من ( 6.53يساوي " للمطار في البحر 

وهذا يعني أن 0.019 تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  2.09، قيمة االختبار 65.33%
  .هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

إلى أي مدى توجد حرية سياسية في اختيار أي مواقع "  األولىللفقرة المتوسط الحسابي  -
، قيمة االختبار %44.15ي أن المتوسط الحسابي النسبي أ 4.42يساوي " للمطارات الفلسطينية 

من بدرجة قليلة وهذا يعني أن هناك موافقة  0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  5.89-
  .قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 5.35بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
لذلك  0.000 تساوي )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  3.67- ، قيمة االختبار%53.49 يساوي

0.05دال إحصائياً عند مستوى داللة "  عالقة المطار باألوضاع السياسية " يعتبر مجال  ،
 مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهرياً عن درجة الموافقة

  . موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجالغير المتوسطة وهذا يعني أن هناك 

فإن األوضاع  "عالقة المطار باألوضاع السياسية "ومن خالل تحليل فقرات مجال 
السياسية الفلسطينية الداخلية والخارجية غير مستقره مما يؤدي ذلك إلى صعوبة في اتخاذ القرار 

  . اختيار أي موقع جديد للمطارالفلسطيني في 
  

   

عالقة " لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) : 5- 10(شكل رقم 
  "المطار باألوضاع السياسية 
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  "الحلول المتوقعة لموقع المطار " تحليل فقرات  5-4-6

 هل موقع المطار الحالي مناسب؟

  طار الحالي مناسب؟هل موقع الم): 5 -22(جدول  

 %النسبة المئوية  العدد هل موقع المطار الحالي مناسب؟

 54.7 58  نعم

 45.3 48  ال

 100.0 106  المجموع

أجابوا أن موقع المطار عينة الدراسة من % 54.7أن ما نسبته ) 5-22(يتضح من جدول 
ر مناسب، وتم توزيع أن موقع المطار الحالي غي اأجابو% 45.3الباقي  بينما ،الحالي مناسب

منطقة المنطار شرق مدينة غزة ، القرارة على شاطئ البحرعلى ثالث مواقع هي موقع % 45.3
  . استئجار أراضي من الدول العربية المجاورة، على موقع مهبط المنطار

من المبحوثين من هم وافق على أن موقع المطار مناسب وبالتالي % 54.7ويتضح أن 
  . حالي موقع مناسبفإن موقع المطار ال

  

  

  هل موقع المطار الحالي مناسب؟) : 5- 11(شكل رقم 
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 موقع المطار الحالي مناسبالحلول المقترحة للذين يرون أن  5-4-7

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة  Tتم استخدام اختبار 
  ).5-23(جدول النتائج موضحة في  .أم ال 6وهي  الموافقة المتوسطة

  

الحلول المتوقعة  "لكل فقرة من فقرات  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  )5 - 23(جدول 
  "لموقع المطار

 الفقرة م
ابي

حس
ط ال

وس
لمت

ا
ي  

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

بي
لنس

ا
بار  
الخت

ة ا
قيم

ية   
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الحت
ة ا

قيم
ال

)
Si

g
تبة .)

الر
 

1 
ر إنشاء المطار في منطقة القرارة على شاطئ البح

  .كما كان مقترح ألحد مواقع المطار
7.83 78.33 3.63 *0.001 1 

2 
إنشاء المطار في منطقة المنطار شرق مدينة غزة 

على موقع مهبط المنطار الذي كان في حقبة 
  .االنتداب البريطاني

5.53 55.33 -1.14 0.132 2 

3 
مالئمة استئجار أراضي من الدول العربية المجاورة 

  . مثل المطار ستراتيجيةإإلقامة مشاريع 
4.07 40.67 -3.61 *0.001 3 

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة *  .  

  :يمكن استخالص ما يلي) 5-23(من جدول 

إنشاء المطار في منطقة القرارة على شاطئ البحر كما "  األولىللفقرة المتوسط الحسابي  -
أي أن المتوسط ) 10الدرجة الكلية من ( 7.83يساوي " مواقع المطار  كان مقترح ألحد
تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  ،3.63، قيمة االختبار %78.33 الحسابي النسبي

 . وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة 0.001

ي منطقة المنطار شرق مدينة غزة على إنشاء المطار ف"  الثانيةللفقرة المتوسط الحسابي  -
أي أن المتوسط  5.53يساوي " موقع مهبط المنطار الذي كان في حقبة االنتداب البريطاني 

تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  ،1.14-، قيمة االختبار %55.33 الحسابي النسبي
  .هذه الفقرةمن قبل أفراد العينة على متوسطة وهذا يعني أن هناك موافقة  0.132



151 
 

مالئمة استئجار أراضي من الدول العربية المجاورة إلقامة "  الثالثةللفقرة المتوسط الحسابي  -
، %40.67 أي أن المتوسط الحسابي النسبي 4.07يساوي " مثل المطار إستراتيجيةمشاريع 

 وهذا يعني أن هناك 0.001تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  ،3.61-قيمة االختبار 
  .موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرةغير 

من مجموعة العينة وباقي أفراد العينة تم % 54.7ويتبن أن موقع المطار الحالي اخذ 
على أن يكون موقع المطار على البحر، أو أن يكون موقع المطار % 45.3 توزيع نسبتهم وهي 

  .  رةفي منطقة المنظار أو استئجار أراضي من الدول المجاو
  

  

الحلول  "لكل فقرة من فقرات  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) : 5- 12(شكل رقم 
  "المتوقعة لموقع المطار
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  إعادة تأهيل مطار ياسر عرفات الدولي 5-4-8

 هل يتوقع المستجيب بإعادة تأهيل مطار ياسر عرفات الدولي؟ -
 

  عادة تأهيل مطار ياسر عرفات الدولي ؟هل يتوقع المستجيب بإ):  5 - 24(جدول 

 %النسبة المئوية  العدد هل يتوقع المستجيب بإعادة تأهيل مطار ياسر عرفات الدولي ؟

 71.7 76  نعم

 28.3 30 ال

 100.0 106  المجموع

يتوقعون إعادة تأهيل عينة الدراسة من % 71.7أن ما نسبته ) 5-24( يتضح من جدول 
  . ال يتوقعون إعادة تأهيل مطار ياسر عرفات دولي % 28.3 بينما ،مطار ياسر عرفات دولي

  

  

  هل يتوقع المستجيب بإعادة تأهيل مطار ياسر عرفات الدولي ؟) : 5- 13(شكل رقم 

  :اختبار فرضيات الدراسة 5-5
لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية " التباين األحادي " تم استخدام اختبار

  .متوسطات أو أكثر 3ختبار معلمي يصلح لمقارنة وهذا اال

بين متوسطات استجابات  α ≥ 0.05توجد فروقات ذات داللة إحصائية عن مستوى 
دراسة تحليلية لالعتبارات التخطيطية لموقع مطار ياسر عرفات الدولي بقطاع (المبحوثين حول 

ت الخبرة في المسمى المسمى الوظيفي، عدد سنوا(تعزي للمتغيرات الشخصية مثل  )غزة
  ).الوظيفي، مكان العمل
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  :ويتفرع منه الفرضيات الفرعية التالية
بين متوسطات استجابات  α ≥ 0.05توجد فروقات ذات داللة إحصائية عن مستوى  -

دراسة تحليلية لالعتبارات التخطيطية لموقع مطار ياسر عرفات الدولي (المبحوثين حول 
  .تعزي للمسمى الوظيفي )بقطاع غزة

المقابلة  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية ) 5-25(الموضحة في جدول من النتائج 
لجميع المجاالت والمجاالت  α ≥ 0.05أكبر من مستوى الداللة " التباين األحادي " الختبار

وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ، مجتمعة معا
  .اسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى المسمى الوظيفيتقديرات عينة الدر

  المسمى الوظيفي –" التباين األحادي " اختبارنتائج  ):5 - 25(جدول 

 المجال

  المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية   
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

)
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مدي
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ير 
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رى
أخ

 

وجود  االحتياجات من
 .المطار

8.72 7.95 8.12 7.40 9.13 8.74 1.659 0.151 

االعتبارات المؤثرة في 
 .اختيار موقع المطار

7.76 7.84 8.20 6.89 7.83 7.51 0.926 0.468 

اختيار الموقع والمعايير 
التخطيطية والتصميمية 

 .للمطارات

6.87 6.94 7.20 6.51 6.98 7.40 0.715 0.614 

جارب االستفادة من الت
المشابهة لحالة قطاع 

 .غزة

6.78 6.26 7.68 6.64 8.30 6.79 1.593 0.169 

عالقة المطار باألوضاع 
 .السياسية

5.27 5.26 6.60 4.88 6.03 5.23 0.738 0.597 

 0.337 1.155 7.18 7.62 6.50 7.58 6.91 7.11 جميع المجاالت معا
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  المسمى الوظيفي –" تباين األحادي ال" اختبارنتائج ) : 5- 14(شكل رقم 

بين متوسطات استجابات  α ≥ 0.05توجد فروقات ذات داللة إحصائية عن مستوى  -
دراسة تحليلية لالعتبارات التخطيطية لموقع مطار ياسر عرفات الدولي (المبحوثين حول 

  .تعزي لعدد سنوات الخبرة في المسمى الوظيفي ) بقطاع غزة
" المقابلة الختبار (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية ) 5- 26(ي جدول الموضحة فمن النتائج 

، لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا  α ≥ 0.05أكبر من مستوى الداللة " التباين األحادي 
وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة 

  . والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى عدد سنوات الخبرةالدراسة حول هذه المجاالت 
  

  عدد سنوات الخبرة –" التباين األحادي " اختبارنتائج  ): 5- 26(جدول 

 المجال

  المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية   
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

)
Si
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م
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م
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م

15 
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 0.926 0.155 8.68 8.73 8.55 8.50 .ت من وجود المطاراالحتياجا

 0.938 0.136 7.77 7.65 7.63 7.78 .االعتبارات المؤثرة في اختيار موقع المطار

اختيار الموقع والمعايير التخطيطية 
 .والتصميمية للمطارات

7.05 6.87 6.84 7.05 0.248 0.862 

االستفادة من التجارب المشابهة لحالة قطاع 
 .زةغ

6.63 7.07 7.18 6.66 0.815 0.489 

 0.998 0.011 5.39 5.30 5.37 5.33 .عالقة المطار باألوضاع السياسية

 0.998 0.013 7.15 7.15 7.12 7.11 جميع المجاالت معا
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  عدد سنوات الخبرة –" التباين األحادي " اختبارنتائج ) : 5- 15(شكل رقم 

بين متوسطات استجابات  α ≥ 0.05إحصائية عن مستوى توجد فروقات ذات داللة  -
دراسة تحليلية لالعتبارات التخطيطية لموقع مطار ياسر عرفات الدولي (المبحوثين حول 

  .لمكان العمل تعزي) بقطاع غزة

المقابلة  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية ) 5- 27(الموضحة في جدول من النتائج 
لجميع المجاالت والمجاالت  α ≥ 0.05أكبر من مستوى الداللة " التباين األحادي " الختبار

وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات ، مجتمعة معا
  . مكان العملعينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى 
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  مكان العمل"  تباين األحادي ال" اختبارنتائج  ):5 - 27(جدول 

 المجال

  المتوسطات
بار

الخت
ة ا

قيم
ية   

مال
الحت

ة ا
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)
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g
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بل

معة 
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رى 
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االحتياجات من وجود 
 .المطار

8.69 9.20  9.20 8.21 7.69 9.53 1.799 0.120 

االعتبارات المؤثرة في 
 .اختيار موقع المطار

7.66 7.69 6.64 7.82 8.20 7.76 0.705 0.621 

اختيار الموقع والمعايير 
التخطيطية والتصميمية 

 .للمطارات

6.88 6.92 5.79 7.41 6.86 6.90 1.087 0.372 

االستفادة من التجارب 
المشابهة لحالة قطاع 

 .غزة

7.09 6.00 5.70 6.73 6.20 7.07 1.228 0.302 

عالقة المطار باألوضاع 
 .السياسية

5.05 5.06 5.60 6.21 5.71 5.93 1.436 0.218 

 0.812 0.451 7.43 7.00 7.32 6.53 7.02 7.10 جميع المجاالت معا

  
  
  

  مكان العمل" التباين األحادي " اختبارنتائج ) : 5- 16(شكل رقم 
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ويتبين من خالل الدراسة التحليلية لموقع المطار، أن موقع المطار الحالي هو مناسب، وذلك   
قياسه على المعايير التخطيطية لمواقع المطارات وطرح االستبانة على المتخصصين في بعد 

  :مجال التخطيط والطيران وهذا يثبت عكس فرضية الباحث وهي كالتالي
يرى الباحث بان موقع المطار الحالي الذي ينحصر في الجنوب الشرقي لقطاع غزة 

 غير مناسب بأنه األخضرومن الشرق الخط وحدوده من الجهة الجنوبية جمهورية مصر العربية 
  :من حيث تطبيق التالي

الباحث  حاوليوهذا ما س غير مناسبة، ختيار الموقع الحاليإلالتي اعتمد عليها  المعايير -
 . في هذه الدراسةإثباته أو نفيه 

  .ماهي الدوافع من وراء اختيار موقع المطار الحالي -
بين متوسطات استجابات  α ≥ 0.05وى توجد فروقات ذات داللة إحصائية عن مست -

دراسة تحليلية لالعتبارات التخطيطية لموقع مطار ياسر عرفات الدولي بقطاع (المبحوثين حول 
التخصص العلمي، المسمى الوظيفي، جهة العمل، عدد (تعزي للمتغيرات الشخصية مثل ) غزة

 ).سنوات الخبرة في المسمى الوظيفي، مكان العمل، مجال العمل

  :أهم المقترحات التي وردت في االقتراحات إلعادة تأهيل المطار 5-6
  :مقترحات سياسية 5-6-1

  العمل الجاد على إنهاء االنقسام الفلسطيني. 

 عمل اتفاقيات إقليمية ودولية لحماية المؤسسات الفلسطينية. 

 الميناء  العمل الجاد للحشد الدولي سياسياً إلقامة المشاريع اإلستراتيجية مثل المطارات
 .محطات الكهرباء وغيرها

  تشكيل لجنة وطنية تضم المتخصصين وأصحاب الخبرات للعمل على تخطيط وإدارة
 .  المشاريع اإلستراتيجية

  : مقترحات اقتصادية 5-6-2
 إنشاء المشاريع االقتصادية مثل قرية البضائع، المنطقة الصناعية. 

 العمل على خصخصة المشاريع اإلستراتيجية. 

 اك القطاع الخاص في دفع االقتصاد الفلسطيني من خالل إنشاء مشاريعهمإشر. 
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  العمل على إنشاء المناطق التجارية الحرة المشتركة على الحدود مع جمهورية مصر
 .العربية

 إقامة مركز الشحن الجوي ليكون محوراً وسطياً بين الشرق والغرب. 

 ومناطق الشحن اإلقليمية لقطاع  العمل على ربط المناطق التجارية الحرة والصناعية
  .غزة القريبة من المطار بخط سكة حديدية بموقع الميناء المقترح

  :مقترحات تخطيطية 5-6-3
 ربط موقع المطار بموقع الميناء بخط سكة حديدية لتسهيل نقل البضائع. 

 العمل لتنفيذ الشارع اإلقليمي المحاذي للخط األخضر. 

 لمحيطة بالمطار وخاصة بلدية الشوكة وتحويلها من إعادة دراسة وتخطيط المناطق ا
  .مناطق زراعية وسكنية إلى مناطق خدماتيه وتجارية

  :مقترحات خاصة بالدراسة 5-6-4
  تكثيف الجهود الدولية إلعادة إنشاء المطار مع األخذ بعين االعتبار زيادة القدرة

 .ية للشحن الجوياإلستعابية لتواكب الزيادة السكانية وزيادة القدرة اإلستعاب

  اختيار وتخطيط وتصميم المطار وفق المعايير الدولية الخاصة بالمنظمات الدولية
 .المتخصصة في مجال الطيران المدني

  المواصالت، الطاقة، تصريف ( تطوير البنية التحتية الخاصة بموقع المطار الحالي مثل
 .المياه، حفر اآلبار االرتوازية 

 ل البنية التحتية ألنظمة التكنولوجيا الجوية في مجال االتصاالت األخذ بعين االعتبار عم
والمالحة الجوية لتواكب التطورات الهائلة في منظومة الطيران الدولي حسب القوانين 

 .واألسس وإرشادات منظمة الطيران المدني

 إقامة مناطق حرة معفاة من الضرائب داخل المطار. 

 رياً في مجاالت الطيران المدنيتدريب الكوادر البشرية مهنياً وإدا. 
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  :أهم المقترحات من قبل الباحث إلعادة إنشاء مطار ياسر عرفات الدولي 5-7
 إعادة إنشاء مطار ياسر عرفات الدولي. 

 إعادة تخطيط موقع المطار الحالي. 
 إعادة تخطيط شبكة الطرق المحيطة بالمطار. 

 البحري العمل على ربط موقع المطار الحالي بموقع الميناء. 
 العمل على إعادة تخطيط المناطق المحيطة بالمطار. 

 إنشاء مناطق الجدب السياحي واالقتصادي والترفيهي. 
  العمل على إنشاء المنطقة التجارية والصناعية اإلقليمية لقطاع غزة بالقرب

 .من المطار

  :الخالصة
حسب المعايير التخطيطية  ألهمية هذا الفصل تناول الدراسة التحليلية لموقع المطار الحالي  

للمنظمات الدولية في اختيار مواقع المطارات وتبين أن موقع مطار ياسر عرفات الدولي قد 
  .من ثقل المعايير%  76.7حصله على ما نسبته 

وأيضا تناول الفصل إعداد إستبانة تم عرضها على محكمين حتى ظهرت بصورتها     
متخصصين وذو الخبرة في مجال المطارات من خالل النهائية وذلك الستطالع رأي عينة من ال

وهناك بعض النتائج )   SPSS(توزيع االستبانة عليهم وبعد جمعها وتحليلها من خالل برنامج 
  :وهي
  يروا أن موقع المطار مناسباً%  54.7أن ما نسبته. 

 س أهم المعايير التي أثرت في اختيار موقع المطار هو تعنت االحتالل من خالل الهاج
 .األمني 

  استندت السلطة الوطنية الفلسطينية بالنسبة لتحديد وردة الرياح على مركز األرصاد
  .بالقاهرة –الجوية المصرية 
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  التوصيات  –النتائج . 6

  

  .النتائج  6-1

  .التوصيات  6-2

    

   

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



162 
 

  :النتائج 6-1

في سياق دراسة الفصول السابقة لهذه الدراسة وتحليل الواقع الفلسطيني من ناحية النقل الجوي 
  :إذ تبين عدد من النتائج يمكن تصنيفها إلى عدة محاور وهي كالتالي

  : نتائج عامة  6-1-1

 تستطيع طائرة النقل الجوي أصبح أسرع وأحدث وسليه لنقل للركاب والبضائع، كما و
أجواء القارة  اقل الجوي الحديثة، أن تقل حمولة ثقيلة من الركاب والبضائع لتعبر بهالن

 . األوروبية في أقل من خمس ساعات

  التطور التكنولوجي الهائل والمتزايد على صعيد تخطيط المطارات وصناعة الطائرات
جي جعل الدول تتنافس إلبراز مطاراتها لتواكب تلك التطور االقتصادي والتكنولو

 .المتزايد

  مطارا تنطلق منه واليه الرحالت  3846حول العالم  2013بلغ عدد المطارات عام
مطارا ألغراض أخرى بين عسكرية  43382التجارية المنتظمة فيما هناك أكثر من 

 .وصغيرة 

  ألف وجهة مخدومة من خالل  35تسير شركات الطيران رحالت منتظمة إلى نحو
 .مليون ساعة طيران سنويا 42ر من شركة طيران تقطع أكث 1568

  :نتائج خاصة بالدراسية  6-1-2

  م1920النقل الجوي في فلسطين بداء منذ اإلنتذاب البريطاني على فلسطين عام. 

  م، ويعتبر مطار ياسر 1920يعتبر أول مطار فلسطيني هو مطار القدس تم إنشائه عام
  .عرفات الدولي أول مطار يعمل بإدارة فلسطينية

 ام النقل الجوي في فلسطين بالكامل في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بعد انعد
 .تدمير مطار ياسر عرفات الدولي

  جميع مطارات السلطة الوطنية الفلسطينية أصبحت غير قادرة على استقبال الرحالت
 .الجوية وبحاجة إلى إعادة إنشاء وتأهيل
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 ات عليها منها موقع على البحر غرب تم طرح عدة مواقع إلنشاء مطار ياسر عرف
خانيونس، منطقة الهسي بمحافظة رفح وينحصر الموقع بين طريق صوفا شماالً وموقع 

 . المطار جنوباً

  سابقا مع العلم أن ) غوش قطيف(وجود مطار قائم في منطقة المواصي غرب خانيونس
وكان له مهبط  الموقع كان مقترح من قبل السلطة  إلنشاء مطار ياسر عرفات عليه،

تعني  Lحيث  (LLTF)متر ويأخذ الرقم التمييزي الخاص بالمطارات  800طوله 
أخر حرف من كلمة إسرائيل  Lالمنطقة الدولية التي يوجد بها المطار والحرف الثاني 

TF رمز منطقة غوش قطيف  . 

  إعداد المخطط االستراتيجي بأيدي متخصصون ومهنيين لتطوير قطاع النقل
الت بجميع فروعه البري والجوي والبحري وخاصة في ظل الفصل الفيزيائي والمواص

 .والجغرافي بين شطري الوطن

  وجود عدة مواقع مطروحة في قطاع غزة لموقع المطار ولكن االحتالل أحال وجود
 .المطار فيها لتداعياته األمنية 

  قل للمسافرين ساعد في حل أزمة الن 1998تشغيل مطار ياسر عرفات الدولي في العام
 . والبضائع

  قدم  2000الحركة المالحية الجوية في مطار ياسر عرفات الدولي محددة وهي بارتفاع
قدم في االتجاه الغربي عن منتصف المدرج ودورة الرادار  23000من سطح المهبط و
 .محدودة بثلث الدائرة
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  :التوصيات 6-2
وضعت بعض التوصيات تمحورت   الدارسة فان ،الدارسة إليها توصلت التي النتائج ضوء على

  :على النحو التالي

  :توصيات سياسية 6-2-1

  العمل على إنهاء االنقسام الفلسطيني وتوحيد الصف الفلسطيني الذي ينهي الفصل
 .  الفيزيائي والجغرافي واالجتماعي بين شطري الوطن

 من المنافذ البرية  العمل الجاد على تشكيل لجنة خاصة وبالتوافق على خصخصة كال
 .القطاع الخاص فيها وإشراكوالجوية والبحرية 

  الحشد الدولي إلبرام اتفاقيات دولية تضمن عدم المساس بمؤسسات السلطة الوطنية
 .الفلسطينية السيادية مثل المطار، المنفذ البري، المنفذ البحري، وغيرها في حال إنشائها

 مالي واالقتصادي لتمويل مشاريع مثل المطارات تكثيف جهود السياسيين إليجاد الدعم ال
 .وغيرها من المشاريع اإلستراتيجية 

 خصخصة شركة الخطوط الجوية الفلسطينية لتطوير األسطول الجوي المدني . 

  العمل من قبل الجامعات الفلسطينية على إدخال تخصص المطارات في ضمن برامجها
 .التعليمية 

  :توصيات خاصة بالدراسة 6-2-2

 شكيل لجان متخصصة ومهنية من المؤسسات المعنية وذلك إلعادة تخطيط وإنشاء ت
 .المطار 

 العمل الجاد على إعادة إنشاء المطار ليصبح قادرا على نقل الركاب والبضائع. 

  األخذ بعين االعتبار عمل البنية التحتية لألنظمة التكنولوجية الجوية في مجال االتصاالت
 .التطور الهائل ومنظومة الطيران المدني الدولي والمالحة الجوية لتواكب

  إقامة قرية الشحن الجوية للبضائع لربطها مع الميناء البحري لدعم التجارة الحرة في
 .قطاع غزة وليصبح المطار محوراً بين الشرق والغرب
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  إعادة تخطيط المناطق المحيطة بالمطار وخاصة بلدة الشوكة وتحويلها من مناطق سكنية
ية إلى مناطق خدمات لوجيستية لدعم المطار تجاريا وسياحيا وهي بالقرب من وزراع

 .المنطقة الصناعية والتجارية اإلقليمية لقطاع غزة

 العمل بالتزامن على المناطق الصناعية والتجارية اإلقليمية لقطاع غزة. 

 ًللخط  إنشاء الطريق اإلقليمي الشرقي الرابط شمال قطاع غزة بجنوبه والموازي مباشرا
 .األخضر

  العمل على إبرام اتفاق إقليمي وتعاون مشترك لتأمين حركة المالحة الجوية من والى
 .المطار وأثناء سير الحركة الجوية من الممرات اإلقليمية الدولية

  استخدام الطرق و األساليب العلمية الحديث في تنمية الموارد البشرية للعاملين في مجال
 .كيفية إدارتها وتنشيطها دورياً الطيران و المطارات و

 العمل على إنشاء مراكز التدريب التابعة لسلطة الطيران المدني الفلسطيني. 

 األخذ بعين االعتبار زيادة القدرة اإلستعابية من خالل صاالت الركاب والمهابط. 

 إقامة األسواق الحرة والمعفاة من الضرائب. 

 يهية السياحية لجذب رجال األعمال والشركات العمل على إنشاء الفنادق والمناطق الترف
 .المستثمرة

  :مجال البحث المستقبلي

  دراسات تخطيطية لتطوير خطوط النقل البري لربطه مع جمهورية مصر العربية
 .بالقطار

  دراسة وتطوير المخطط اإلقليمي لقطاع غزة ليواكب التطورات المتزايدة في مجال النقل
 .الجوي والتجاري

 ة المناطق التجارية والصناعية اإلقليمية لقطاع غزةدراسة خصخص. 

 دراسة خطة وطنية لربط مطارات السلطة الوطنية الفلسطينية في حال اتفاق سالم كامل.  
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  المراجع

  :العربية الكتب، والمؤسسات

  الجزء الخاص بإنشاء المطارات الفلسطينية –م 1994اتفاق القاهرة في العام. 

 ة الفلسطينية، من خالل الموقع االلكتروني، أرشيف شركة الخطوط الجوي
https://www.facebook.com/palairline.  

  الدراسة التصميمية للمطاربصل منذر وآخرون، بحث تخرج، بعنوان.  

 مفهومه  - البحث العلمي. كايد، وعبد الحق، عبد الرحمن، عبيدات، ذوقان وعدس
 .عمان) 2001(، دار الفكر للنشر والتوزيع،وأدواته وأساليبه

  ،مطبعة )2010(، الطبعة الثانيةالقواعد المنهجية لبناء االستبيانالجرجاوي، زياد ،
 .أبناء الجراح، فلسطين

  ،الموسوعة المعمارية )تصميم المطارات ومباني الركاب(خلوصي ، محمد ماجد عباس ،
 .م1998السابعة ، دار قابس ، 

 جامعة القدس المفتوحة، 0205، مقرر دراسي رقم فلسطين والقضية الفلسطينية ،
 .67صفحة

  أثر بيئة العمل الداخلية على الوالء التنظيمي، )2002(القحطاني، محمد علي مانع ،
  .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض

  ،مدخل في الطيران، موقع مهندسي للطيران العربhttp://www.arabiceng.com 

 ص 1997السكن في قطاع غزة لفلسطيني لحقوق اإلنسان، ومؤسسة الحق، المركز ا ،
13-14. 

  ،4" رقم ،كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي،  2003المركزي لإلحصاء الفلسطيني  ."
 .189فلسطين، ص  - رام اهللا

  م30/1/1997م ، العدد السادس عشر، بتاريخ 1997الوقائع الفلسطينية ، السنة الرابع. 
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 مكتب الوزير –الية الفلسطينية وزارة الم.  

  2015 - 2005لألعوام  للمحافظات الجنوبية المخطط اإلقليميوزارة التخطيط تضع . 

 وزارة الحكم المحلي  

  ،وزارة الطيران المدني جمهورية مصر العربيةhttp://www.civilaviation.gov.eg 

  :والمجالت العمل وأوراق األبحاث

 حالة  -التطوير من خالل إعادة االعماررج بعنوان، أبوطير، مراد وآخرون، بحث تخ
 .2010، زيادة القدرة االستيعابية وفرص االستثمار دراسية مطار ياسر عرفات الدولي

 يناير  31 التاريخ، مؤتمر توسعة المطارات يبحث التحديات المستقبلية، صحيفة البيان
2013. 

  ،المجلة العربية للطيران،  )تطور صناعة الطائرات(فهمي،  محمد بن عبد الرحمن ،
 .2009العدد األول، يناير 

 5 -  1435من صفر   2الخميس  -يومية سياسية شاملة ، كويتيةصحيفة األنباء ال 
 .  13567: العدد - 2013ديسمبر 

  ،صباحاً 08:20 - 2014مارس  18الثالثاء  ، تاريخ النشر،جريدة الرأىعادل، هند ،
 http://www.arrai.org/pages.php?option=browse&id=128734 الموقع االلكتروني،

  صفحة االقتصاد 2013-11-19 –مجلة البيان األسبوعية تاريخ الزيارة.  

 بل للنشر في قُ ،تأثير بعض العوامل البيئية والتقنية في تخطيط المطارات ، عادل ،ديب
12/2/2006. 

 ،جريد القبس الكويتية، سمعي يضاعف ضغوط الحياةالضوضاء تلوث ، أحمد الفضلى ،
 . 2008/03/04في  تم النشر

  من خالل الموقع االلكتروني،  30/8/2013صحيفة المنار بتاريخ
http://manar.com/page-10523-ar.html  
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  ، بات إعادة البناء مطار ياسر عرفات آثار العدوان اإلسرائيلي و متطلشعت، على
 .، ندوة لمستقبل المطار الفلسطينيالدولي

 04-12-2004 -  تاريخ النشر،  دنيا الوطن - رام اهللا. 

  م 1999، )تصميم مطار القدس الدولي(قنديل ، عماد ، بحث تخرج بعنوان. 

  ،ميم إعادة تخطيط مطار قطاع غزة وتصاالسي ، ميسرة وآخرون ، بحث تخرج بعنوان
 .م 1997، مبنى الركاب الدولي

 السنة  2، مجلة الباحث ، العدد الحرة المناطق عن نظرية دراسة، سرير أو منور ،
 .48إلى صفحة  40من صفحة  2003

 وفا، الموقع االلكتروني،  -وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2795 

 أبو  - 2011 مارس 24 األوسط، الشرق منطقة في المدني الطيران لمدراء األول االجتماع
 .المتحدة العربية اإلمارات ،يظب

  :المقابالت الشخصية

  مقابلة شخصية مع مالح جوي، فيصل محمد حمد، مدير عام مطار ياسر عرفات
 .مساءاً 8.00الساعة  2/3/2014/الدولي، األحد

  ،مقابلة شخصية مع المهندس، محمد عبد الحميد، مدير عام مديرية الهندسة والصيانة
 .صباحاً 11.00، الساعة 17/2/2014/ مطار ياسر عرفات الدولي، االثنين

  مقابلة شخصية مع المهندس، زياد محمود األخرس، مدير دائرة الهندسة المدنية، مطار
 .مساءاً 4.00، الساعة  15/2/2014/ ات الدولي، السبتياسر عرف

  مقابلة شخصية مع المهندس، عماد إسماعيل الهمص، مدير دائرة االتصاالت، مطار
 .مساءاً 2.00، الساعة 10/2/2014/ ياسر عرفات الدولي، االثنين

  

  



169 
 

  :األجنبية المراجع
1- Christopher, Blow, Transport Terminals and Modal Interchanges Planning 

and Design, Copyright © 2005). 

2- Airport Layout and Design Trent Baldwin & Jim Clague. 

3- Aerodrome Planning manual (Doc 9184) - Part 1 Master plan. 

  :االنترنت مواقع

 المنظمة الدولية للطيران المدني،(ICAO)  ،http://www.icao.int/Pages/default.aspx 

 لهيئة العربية للطيران المدني،ا http://www.acac.org.ma/ar/Pages/default.aspx 

 سلطة الطيران المدني الفلسطيني. 

 السودانية باإلذاعة المعلومات مركز ،http://www.sudanradio.info/bank  . 

 شبكة و منتديات خط الطيران ، http://www.flyingway.com/airlecture/fl-

history.html  صباحا 8.23الساعة  27/12/2013الزيارة في. 

  ،منتديات ياعرب، تاريخ وتطور الطيران
http://www.yaarab.net/forum/showthread.php?t=5269     بتاريخ

  .مساءاً 4الساعة  14/11/2013

 ،شبكة ومنتديات حجازي، تاريخ وتطور الطيران 

http://www.hagaza.com/vb/hagaza2779/  الساعة  25/11/2013الزيارة بتاريخ
  .مساءاً 6.15

 ،منتديات يا قمر، أجزاء الطائرة http://www.yakamar.com/vb/t37170.html ، 
 .صباحاً  8الساعة  01/12/2013الزيارة بتاريخ 

 www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:Avindustry1.jpg 
 .صباحا 8الساعة   20/11/2013الزيارة بتاريخ  

  ،تاريخ الطيران وأنواع الطائراتhttp://www.qalqilia.edu.ps/plane.htm  الزيارة
 .صباحا  8الساعة   20/11/2013بتاريخ 
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 ،منتديات ترايدنت http://www.traidnt.net/vb/traidnt2147360   بتاريخ الزيارة
 صباحا11ًالساعة  15/11/2013

  ،موقع شركة اإليرباص، الموقع االلكتروني للشركة
http://www.airbus.com/aircraftfamilies/passengeraircraft/a380family/                   

  كوليدج باركموقع مطار،http://www.collegeparkairport.org    بتاريخ الزيارة
 .اًمساء 8الساعة  19/11/2013

  8الساعة  19/11/2013بتاريخ ، مرجع سابق، الزيارة وليدج بارككموقع مطار 
  .اًمساء

  20/11/2013بتاريخ الموقع االلكتروني، مطار تشارلوت دوغالس الدولي، الزيارة 
 .اًمساء 8الساعة 

http://charmeck.org/city/charlotte/airport/Pages/default.aspx. 

 ،منتديات الهندسة المعمارية، جامعة أسيوط http://3marh.mam9.com/t4709-topic1 
 .صباحا 8.23الساعة  27/12/2013الزيارة في  

  فلسطين، الموقع االلكتروني، –اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية 
http://www.pacu.org.ps/wp/?page_id=1182  

  ،الساعة  30/1/2014الزيارة  ،21/10/2010تلفزيون السالم، طولكرم، تاريخ النشر
 .http://www.salam-tv.ps/ar/news/5072.htmlروني،،الموقع االلكتمساءاً 8.40

 ،الموقع االلكتروني،مساءاً 7.10الساعة  1/2/2014الزيارة في  طريق العلوم ،  
http://www.sciencesway.info/vb/showthread.php?t=2405#.UyRWNT9_t0I  

  ،ع ، الموقمساءاً 9.00الساعة  1/2/2014الزيارة في البنك الدولي، عدد السكان
 .http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL االلكتروني،

 ،منتديات العرب المسافر http://travel.maktoob.com/vb/travel53899/رة في ، الزيا
 .مساءاً 8.00الساعة  15/1/2014

  ،منتديات ستارتايمز، الموقع االلكتروني
http://www.startimes.com/f.aspx?t=20500020  ،17/1/2014، تاريخ الزيارة 

 .مساءاً 8.00الساعة 
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  ،2010- 16- 16منتدى األعمال الفلسطيني، بتاريخ، 
http://pbf.org.ps/site/?q=pages/view/1168   الساعة  15/12/2013الزيارة في

   مساءاً 6.00

  ،الجزيرة نتhttp://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/1391dd4f-fc03-

46d1-9c25-8c95f91885be  صباحاً 9.00الساعة  15/12/2013في ، الزيارة  . 

  
 http://www.sciencemuseum.org.uk/images/I004/10216048.aspx   الزيارة

.صباح 11الساعة  15/11/2013بتاريخ   

 http://flight-simulator-2004.blogspot.com/2011/11/wright-brothers-and-
others.html .صباحاً 9.20الساعة  10/11/2013الزيارة بتاريخ    

 http://www.startimes.com/f.aspx?t=8433839    20/11/2013الزيارة بتاريخ 
.صباحاً 11الساعة   

 http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1556927   الزيارة
.صباحا 11الساعة  20/11/2013بتاريخ   
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  :المالحق 

  )1(ملحق رقم

  االستبانة قبل التحكيم من قبل المحكمين

 The Islamic University of Gaza    الجامعــة اإلسالميـــة

 Deanship of Graduate Studies  الدراسات العلياكـليــة 

 Engineering Faculty  ــةــكــليـة الهندس

 .Architecture Dep  المعماريةة ــسدقسم هن
  

  استبانه حول
  " دراسة تحليلية لالعتبارات التخطيطية لموقع مطار ياسر عرفات الدولي بقطاع غزة"  

  يوسف سليمان احمد القرا /الباحث 

  إشراف
  محمد على محمد الكحلوت/ د               عبد الرحمن الفرا/مصطفى كامل/ د

  في قسم الهندسة المعمارية مشارك أستاذ           في قسم الهندسة المعمارية مشارك أستاذ
  استبانه حول

  " لي بقطاع غزةدراسة تحليلية لالعتبارات التخطيطية لموقع مطار ياسر عرفات الدو"  
هذه االستبان هو إجراء تكميلي لنيل درجة الماجستير في الهندسة المعمارية من كلية 

وسيستخدم كجزء هام وأساسي في رسالة الماجستير ، غزة –الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية 
ي بقطاع دراسة تحليلية لالعتبارات التخطيطية لموقع مطار ياسر عرفات الدول"  التي عنوانها

خاصة في ظل انعدام ، لكيفية اختيار موقع المطار الحالي تحليله دراسةإلى هدف التي تو "غزة
النقل الجوي في فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة رغم الحصار المفروض على القطاع وإغالق 

   .المعابر
براء في كما أن الفئة التي يستهدفها هذا االستبيان عبارة عن مجموعة من المتخصصين والخ

مجال التخطيط والطيران وأصحاب القرار الفلسطيني ومهندسي وسلطة الطيران المدني 
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ومجموع العينة الذي سيشملها هذا االستبيان هي ــــــ نسخة سيتم توزيعها ، الفلسطيني
  . على الفئة المستهدفة

  .أرجو التكرم باإلجابة على األسئلة التالية بموضوعية
  : معلومات عامة

  ............................................................:.............تخصص العلميال. 1
  :.........................................................................المسمى الوظيفي . 2

أذكرها مهندس     مدير إداري     مدير فني    مدير مشروع     مدير عام     أخرى، 
 ........................................................................................  

  عدد سنوات الخبرة. 3
  .فأكثر  15من       15إلى  10من      10إلى  5من      5إلى  1من    

  :مكان العمل. 4
  ية      جامعةحكومي     قطاع خاص      مؤسسة دولية      بلد     
  ..........................................................................أخرى، أذكرها     

  ما هو نطاق عملك؟ . 5
  ...................................................................................نطاق العمل

  .............................................................:..................المهام الرئيسية
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  .تشير إلي درجة الموافقة الكبيرة جداً وتقل بالتدريج) 10(حيث أن )  10 – 1( الدرجات من  :مالحظة

  :االعتبارات المؤثرة في إختيار موقع المطار: أوال
  الدرجة  
    .ر في اختيار موقع المطار الحاليباعتقادك الوضع السياسي له دو. 1
    . برأيك المساحة المتوفرة من األرض هي التي حددت موقع المطار الحالي. 2
    .مراعاة الظروف السياسية القائمة أثناء وضع رؤية الختيار موقع المطار. 3
    .االقتصاد الفلسطيني له اثر في اختيار موقع المطار الحالي. 4
    .ية لقطاع غزة لها تأثير في إختيار موقع المطار الحاليالحدود الفلسطين. 5

  :االحتياجات من وجود المطار: ثانياً
  الدرجة  
    .برأيك تحتاج فلسطين إلى مطار دولي. 1
    .تحتاج فلسطين إلى مطار محلى. 2
    .وجود المطار في أي إقليم من أقاليم السلطة الوطنية الفلسطينية. 3
    .لجوي تحل من أزمات إغالق المعابرهل وسيلة النقل ا. 4
    .المطار يلعب دور في خلق فرص العمل.  5

  :اختيار الموقع والمعايير التخطيطية والتصميمية للمطارات: ثالثاً
  الدرجة  
    .ما رأيك بموقع المطار الحالي. 1
    .هل موقع المطار الحالي يوثر على المناطق الزراعية. 2
    .ار الحالي يوثر على المناطق العمرانيةباعتقادك موقع المط. 3
    . برأيك موقع المطار الحالي يخدم جميع مناطق قطاع غزة. 4
    .هل مساحة موقع المطار الحالي كافيه للتطوير والتوسعات المستقبلية. 5

   :االستفادة من التجارب المشابهة لحالة قطاع غزة: رابعاً
  الدرجة  
    .ارب الدول المشابهة لحالة قطاع غزةهل ممكن االستفادة من تج. 1
    .باعتقادك ممكن إنشاء مطار في البحر كبعض الدول. 2
    . برأيك النقل الجوي في فلسطين سيصبح غرار الدول المتقدمة. 3
في حال إنشاء المطار ممكن يصبح محوراً تجارياً واقتصادي بين الشرق والغرب مثل . 4

  . المطارات الدولية المشهورة
  

    .فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة حالة نادرة ال شبيه لها بين الدول. 5
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   :أفضل الحلول المتوقعة لموقع المطار: خامساً
  الدرجة  
    .باعتقادك أن موقع المطار الحالي مناسباً. 1
    . الوضع الحالي للمطار مناسباً إلعادة تأهيله. 2
    .مظالً على البحر ما رأيك في موقع المطار في منطقة القرارة. 3
    .ما رأيك في موقع المطار في منطقة المنطار شرق مدينة غزة. 4
    . ما رأيك باستئجار أراضي من الدول المجاورة إلقامة مشاريع إستراتيجية. 5

  :عالقة المطار باألوضاع السياسية: سادساً
  الدرجة  
    .لسطينيةهل توجد حرية سياسية في إختيار أي مواقع للمطارات الف. 1
    .برأيك في حال اتفاق سالم يمكن إنشاء المطارات دون اعتراض. 2
    . هناك أي اعتراضات سياسية أو دولية في حال ردم موقع للمطار في البحر. 3
    .األوضاع السياسية تفرض استئجار أراضي من الدول المجاورة إلنشاء المطار. 4
هل سيوجد حلول إلنشاء المطار في المستقبل  إذا كان الوضع السياسي القائم سيستمر. 5

  . القريب
  

  هل تتوقع إعادة تأهيل مطار ياسر عرفات الدولي؟: سابعاً 

       ال                   نعم         

  .إذا كان الجواب نعم ما هي أهم المقترحات إلعادة تأهيل المطار

1.............................................................................................................  

2.............................................................................................................  

3.............................................................................................................  
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  )2(ملحق رقم

  االستبانة بعد التحكيم من قبل المحكمين

 The Islamic University of Gaza    الجامعــة اإلسالميـــة

 Deanship of Graduate Studies  الدراسات العلياكـليــة 

 Engineering Faculty  ــةــكــليـة الهندس

 .Architecture Dep  ريةالمعماة ــسدقسم هن
  

  استبانه حول
  " دراسة تحليلية لالعتبارات التخطيطية لموقع مطار ياسر عرفات الدولي بقطاع غزة"  

  يوسف سليمان احمد القرا/ الباحث 

  إشراف
  محمد على محمد الكحلوت/ د               عبد الرحمن الفرا/مصطفى كامل/ د  

  في قسم الهندسة المعمارية مشارك أستاذ           اريةفي قسم الهندسة المعم مشارك أستاذ
  

هذه االستبان هو إجراء تكميلي لنيل درجة الماجستير في الهندسة المعمارية من كلية 
وسيستخدم كجزء هام وأساسي في رسالة الماجستير ، غزة –الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية 

". يطية لموقع مطار ياسر عرفات الدولي بقطاع غزةدراسة تحليلية لالعتبارات التخط" بعنوانها 
خاصة في ظل انعدام النقل ، لكيفية اختيار موقع المطار الحالي تحليلية دراسةإلى هدف التي تو

الجوي في فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة رغم الحصار المفروض على القطاع وإغالق 
   .المعابر

عبارة عن مجموعة من المتخصصين والخبراء  كما أن الفئة التي يستهدفها هذا االستبيان
في مجال التخطيط والطيران وأصحاب القرار الفلسطيني ومهندسي سلطة الطيران المدني 

نسخة سيتم توزيعها على الفئة  92ومجموع العينة الذي سيشملها هذا االستبيان هي ، الفلسطيني
  . المستهدفة
  

  الباحث
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  .لتالية بموضوعيةأرجو التكرم باإلجابة على األسئلة ا
A معلومات عامة :  
  ............................................................:.............التخصص العلمي. 1
  :.........................................................................المسمى الوظيفي . 2
  .......................................................:........................جهة العمل . 3

مهندس     مدير إداري     مدير فني    مدير مشروع     مدير عام     أخرى، أذكرها 
 ........................................................................................  

  :سمى الوظيفيعدد سنوات الخبرة في الم. 3
  15من        15إلى اقل من  10من       10إلى اقل من  5من       5إلى اقل  1من    

  .فأكثر
  :مكان العمل. 4

  حكومي      قطاع خاص       مؤسسة دولية       بلدية       جامعة     
  ..........................................................................أخرى، أذكرها     

  ما هو مجال عملك؟ . 5
  ...................................................................................مجال العمل

  :................................................................................المهام الرئيسة
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  .تشير إلي درجة الموافقة الكبيرة جداً وتقل بالتدريج) 10(حيث أن )  10 – 1( الدرجات من  :ةمالحظ

B :االحتياجات من وجود المطار:  
  الدرجة  
    .تحتاج فلسطين إلى مطار دولي لربطها مع باقي الدول لنقل الركاب والبضائع. 1
    .لغربيةتحتاج فلسطين إلى مطار محلى لربط قطاع غزة مع الضفة ا. 2
    .وجود المطار في أي إقليم من أقاليم السلطة الوطنية الفلسطينية. 3
    .وسيلة النقل الجوي تحل من أزمات إغالق المعابر. 4
    .المطار يساهم في دور خلق فرص العمل. 5

C :االعتبارات المؤثرة في إختيار موقع المطار:  
  الدرجة  
    .اختيار موقع المطار الحالي الوضع السياسي كان له دور كبير في. 1
    . المساحة المتوفرة من األرض هي التي ساهمت في تحديد موقع المطار الحالي. 2
    .مدى مساهمة الظروف السياسية القائمة أثناء اختيار موقع المطار الحالي. 3
    .االقتصاد الفلسطيني له اثر في اختيار موقع المطار الحالي. 4
    .نية لقطاع غزة لها تأثير في إختيار موقع المطار الحاليالحدود الفلسطي. 5
    . قرب موقع المطار الحالي من المعبر بين مصر وفلسطين. 6
م ساهمت في تحديد موقع المطار 1996تأثير وجود المستوطنات في قطاع غزة في عام . 7

  . الحالي
  

D :اختيار الموقع والمعايير التخطيطية والتصميمية للمطارات:  
  الدرجة  
    .المطار الحالي مالئم من حيث موقعه . 1
    .موقع المطار الحالي يوثر على المناطق الزراعية من حيث التهام األراضي. 2
    .موقع المطار الحالي يوثر على المناطق العمرانية من ناحية الضجيج. 3
    . مدى خدمة موقع المطار الحالي لجميع مناطق قطاع غزة. 4
    .موقع المطار الحالي كافيه للتطوير والتوسعات المستقبلية لمواكبة التكنولوجيا مساحة. 5
مساهمة الخدمات العامة مثل شبكات المواصالت والكهرباء والمياه القائمة في اختيار . 6

  .الموقع الحالي للمطار
  

    .رخص القيمة المالية لألراضي المقام عليها المطار الحالي. 8
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E :ة من التجارب المشابهة لحالة قطاع غزةاالستفاد:   
  الدرجة  
    .مدى إمكانية االستفادة من تجارب الدول المشابهة لحالة قطاع غزة من ناحية اقتصادية. 1
    .مدى إمكانية إنشاء مطار في البحر مثل مطار الدوحة الدولي الجديد. 2
    . مةالنقل الجوي في فلسطين سيصبح مزدهراً مثل الدول المتقد. 3
في حال إعادة إنشاء المطار من الممكن يصبح محوراً تجارياً واقتصادي بين الشرق . 4

  . والغرب مثل المطارات الدولية المشهورة
  

حالة فلسطين حالة نادرة ال شبيه لها بين الدول من حيث االحتالل إلنشاء المطارات . 5
  .فيها

  

F :عالقة المطار باألوضاع السياسية:  
  الدرجة  
    .إلى أي مدى توجد حرية سياسية في اختيار أي مواقع للمطارات الفلسطينية. 1
    .مدى إمكانية إنشاء المطارات دون اعتراض في حال اتفاق سالم. 2
    . هناك أي اعتراضات سياسية أو دولية في حال ردم موقع للمطار في البحر. 3
الوطنية الفلسطينية تفرض وضع  األوضاع السياسية القائمة التي تمر بها السلطة. 4

  .استئجار أراضي من دول الجوار العربي إلنشاء مطارات للسلطة الوطنية الفلسطينية
  

مدى إمكانية إيجاد حلول إلنشاء المطارات في ظل الوضع السياسي القائم في األراضي .  5
  .الفلسطينية

  

G :أفضل الحلول المتوقعة لموقع المطار:   
  .ع المطار الحالي مناسباًباعتقادك أن موق

       ال                      نعم         

  .اجب عن األسئلة التالية الإذا كان الجواب 

    .إنشاء المطار في منطقة القرارة على شاطئ البحر كما كان مقترح ألحد مواقع المطار. 1
لمنطار الذي كان إنشاء المطار في منطقة المنطار شرق مدينة غزة على موقع مهبط ا. 2

  .في حقبة االنتداب البريطاني
  

مالئمة استئجار أراضي من الدول العربية المجاورة إلقامة مشاريع إستراتيجية مثل . 3
  . المطار
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H :هل تتوقع إعادة تأهيل مطار ياسر عرفات الدولي؟  

       ال                   نعم         

  .المقترحات إلعادة تأهيل المطارما هي أهم  نعم إذا كان الجواب

1.............................................................................................................  

2.............................................................................................................  

3.............................................................................................................  
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  )3(ملحق رقم

  ترخيص المطارات الهيئة العربية للطيران المدني
 الوفاء على العربية المدني الطيران سلطات المدني ليساعد للطيران العربية الهيئة قبل من الدليل هذا أعد

وأساليب  القياسية القواعد وتطبيق ، ( 37 و 28 المادة) الدولي المدني اتفاقية الطيران بموجب بالتزاماتها
 وما " المطارات" عشر الرابع المحلق في الواردة ، بترخيص المطارات يتعلق فيما ، بها الموصى العمل

 مستويات من ترفع أن شأنها من التي الدولة قبل الموضوعة من واعدوالق للنظم ووفقًا ، وثائق من به يتعلق

 عن الصادرة (ترخيص المطارات بشأن دليل) 9774 الوثيقة رقم على وباالعتماد للمطارات، السالمة

  ).الدولي المدني الطيران منظمة

  :لترخيص المطارات والتنظيمي القانوني الجانب

ترخيص  عملية المدني تتطلب الطيران قانون في ترخيص المطاراتل إلزامية أحكام وجود من التأكد 1-2
 في المدني الطيران قانون هو عادة المرجع وهذا إليه، تستند قانوني مرجع وجود الدولة في المطارات

 الطيران قانون في إلزامية أحكام وجود من التأكد هي لترخيص المطارات خطوة أول فإن الدولة، ولذلك

 على العمل يجب وجودها عدم حال وفي لذلك، التنظيمية اللوائح ومن وجود لمطاراتلترخيص ا المدني

 .األحكام هذه مثل ليتضمن المدني الطيران قانون تعديل

 :بترخيص المطارات الخاصة األحكام تتضمن أن ويجب

 لترخيص المطارات إلزامية أحكام 1-

 .للترخيص تنظيمية لوائح واعتماد إعداد ضرورة تنص على أحكاما 2-

 تراخيص المطارات إصدار ومسؤوليات مهام له تخول المدني الطيران سلطة داخل كيان إنشاء 3-

 المنسجمة التنظيمية واألوامر والنشرات التعديالت إجراء وكذلك .نقلها أو أو إلغائها ورفضها ومراجعتها

 .اللوائح هذه ومتابعة تنفيذ التنظيمية اللوائح مع

 التشغيل سالمة ضمان على الترخيص قادر شهادة حامل أن من للتأكد المدني طيرانال سلطة تكليف  4 -

 .به المحيطة بالمطار واألجواء األمن

 الحركة وخدمات الطيران، معلومات مثل األخرى الخدمات مقدمي مع الالزم التنسيق إجراء ضرورة 5-

 .اتالطائر تشغيل سالمة لضمان وذلك واألمن الجوية الجوية واألرصاد

 .التنظيمية اللوائح مخالفة على عقوبات لفرض وتطبيق الحق إعطاء 6 -
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 مستويات تدقيق في أعمالهم لتنفيذ الضرورية األماكن إلى الوصول حق لألشخاص المعتمدين تخويل 7 -

 التنظيمية اللوائح في ورد لما وفقا واالختبار السالمة والتفتيش

 :التنظيمية اللوائح مضمون 2-2 

 الدولة تحددها التي للمعايير وفقا بعضها أو المطارات ترخيص كل اميةإلز 1-

 الترخيص إجراءات 2-

 المطار مشغلي ومسؤوليات مهام 3-

 اللوائح في حكم ألي االمتثال في اإلخفاق على أو التنظيمية، اللوائح مخالفة على فرض العقوبات 4-

 .التنفيذية

  .المدني طيرانال قبل من العسكرية المطارات استخدام 5-

 الطيران معلومات خدمات إلى إبالغها يجب التي المطار معلومات : الثالث الجزء
 عامة معلومات 1-3-7-5 

 المطار اسم - أ

 المطار موقع - ب

 العالمي الجيودبسي النظام مصطلحات وفق محددة للمطار مرجعية لنقطة الجغرافية اإلحداثيات - ج

(WGS-84)  1984 لعام 

 .األرضية التموجات و المطار (منسوب) اعارتف - د

الرقم التمييزي  (منسوب) وارتفاع العتبة، عند لألرضي للمجسم وتموج عتبة كل (منسوب) ارتفاع - ه
 لمنطقة التالمس (منسوب) ارتفاع وأعلى المدرج، طول على الهامة النقاط وانخفاض وارتفاع للمدرج

 .للمدرج قيقالد االقتراب منطقة في الطائرة هبوط لحظة

 .المطار في المرجعية الحرارة درجة - و

 ).الالسلكية المرشدات( المنارات حول تفصيلية بيانات - ز

أثناء  األوقات جميع في به االتصال يمكن التي الهواتف وأرقام التفصيلي وعنوانه المطار مشغل اسم - ح
 . الرسمية العمل فترات وخارج

 الصلة ذات اتوالمعلوم المطار أبعاد 2-3-7-5-

 : يلي ما الصلة ذات المعلومات من وغيرها المطار أبعاد عن العامة المعلومات تشمل

  ودرجة المزاحة العتبة وموقع والعرض، الطول و المطار على الدال والرقم الحقيقية الزاوية – المدرج -أ
 .العوائق من ةخالي منطقة ووجود الدقيق االقتراب ونظام المدرج، ونوع السطح، ونوع الميل،
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 وامتداد للمدرج الرقم التمييزي  في السالمة ومناطق المدرج، شريط سطح وعرض ونوعية طول -ب

 .التوقف

 .السطح والعرض ونوعية الطول : الممرات -ج

 .الطائرات ومواقف الطائرات وقوف ساحة سطح نوع -د

 .لألرضية انبيالج والعرض والمقطع الطول :العوائق من والخالية النظيفة الطرق– ه

 االقتراب ميل مبين ونظام األضواء ونوعية االقتراب، إلجراءات البصرية المساعدات -و

 الموضوعة البصري واألضواء (PAPI/APAPI) و (T-VASIS/AT-VASIS) األرضية والعالمات

 ومساعدات اإلرشاد البصري وسائل من وغيرها الطائرات وقوف وساحات والممرات المدرج على

 وعوارض االنتظار المتوسطة ومواقف المدرج على االنتظار مواقف ذلك في بما الممرات، على قبةالمرا

 الطاقة وتوفر لتوجيه الطائرات، البصرية النظم ونوعية وموقع الطائرات، وقوف وساحات التوقف،

 .لإلنارة االحتياطية

 الالسلكي المطار دمرش اختبار نقاط مواقع - (VOR)، .عليه يعمل الذي الالسلكي والتردد

 .القياسية الممرات ومسميات مواقع -ح

 .عتبة لكل الجغرافية اإلحداثيات -ط

 .الممرات محاور لنقاط الجغرافية اإلحداثيات -ي

  الطائرات مواقف من موقف لكل الجغرافية اإلحداثيات -ك
واإلقالع  االقتراب ناطقم في والمهمة الكبيرة للعوائق (ارتفاع) منسوب وأعلى الجغرافية اإلحداثيات -ل

 المقربة الخرائط مثل الخرائط هي المعلومات هذه لعرض طريقة أفضل) المطار من وبالقرب والدوران

 .عشر والخامس الرابع الملحقين في المذكورة الطيران لتحضير أدلة

 تصنيف لرقم المقابل الطائرات تصنيف رقم طريقة باستخدام الرصف تحمل وقوة الرصف نوع -م

.(ACN-PCN) الرصف. 

 تكون أن يجب المواقع وهذه الطيران قبل االرتفاع عداد الختبار المطار في أكثر أو واحد موقع تحديد -ن

 .وارتفاعها ابمنسو مستوى وفي الطائرات وقوف ساحة في موجودة

، (TODA) المتاحة اإلقالع ومسافة ،(TORA) - المتاح اإلقالع شوط :المعلنة المسافات 

.(LDA) المتاحة الهبوط ومسافة ، (ASDA) المتاحة التوقف ومسافة ،(التسارع) التعجيل ومسافة 

 عمليات منسق مكتب وفاكسات وتلكسات هواتف أرقام ذكر :المعطلة الطائرات إبعاد خطة  -ع

عن  واإلعالن المنطقة، هذه جوار من أو التحركات منطقة من معطلة طائرة أي ألبعاد به لالتصال المطار
 طراز أكبر بداللة اإلمكانية أو المقدرة هذه عن والتعبير المناطق، هذه من الطائرات إبعاد على قدرةال

 .المطار في المتوفرة بالمعدات إبعاده طائرة يمكن
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ذلك  عن التعبير ويجب المطار في المتاحة الحماية مستوى عن اإلعالن يجب : الحريق وإطفاء اإلنقاذ -ف
عرض  وحسب عادة المطار تستخدم التي الطائرات أطول حسب الحريق وإطفاء قاذاإلن خدمات فئة بداللة

  .المطار في عادة المتوفرة اإلطفاء مواد وكميات ألنواع ووفقا جسمها،
  )4(ملحق رقم

 1994لسنة ] 5[  قرار رقم

  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

  -:الصالحيات المخولة له، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، يقرر ما يلي بناء على
تشكيل لجنة لتحديد موقع ومحيط ودوائر المطارات في كل من غزة ومنطقة أريحا، اتخاذ كافة     ]1[

  - :اإلجراءات بما يسمح بتنفيذ ذلك، وتشكل اللجنة على النحو التالي
 فايز زيدان مدير عام الطيران المدني /العميد المهندس الطيار - 1 رئيساً

 مندوب عن دائرة المساحة - 2 عضواً

 مندوب عن دائرة تسجيل األراضي الطابو - 3 عضواً

 مندوب عن دائرة التخطيط - 4 عضواً

 مندوب عن قيادة منطقة المطار - 5 عضواً

  .اللجنة إبراهيم أبو دقة عضواً ومستشاراً قانونياً لهذه/ يكلف األخ المحامي   ]2[
  .يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويبلغ من يلزم لتنفيذه   ]3[
   
  

  م3/8/1994: غزة في
  ياسر عرفات

  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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  )5(ملحق رقم

 بشأن إدارة مطار غزة الدولي  - م 1999لسنة ] 6[قرار رقم 

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

  :بناء على الصالحيات المخولة لنا، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، أصدرنا القرار التالي
 1مادة 

ر أياً كانت الجهة تتولى سلطة الطيران المدني إدارة مطار غزة الدولي وتشرف على جميع العاملين في المطا
التي يتبعونها وذلك في كل األمور التي تكفل عدم اإلخالل باألنظمة أو التعليمات الخاصة بالمطار وسير العمل 

 .فيه وتتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات مباشرة التخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها

 2مادة 

سالمة المسافرين وصاالت السفر وغرف المراقبة اإللكترونية يتولى مدير عام مطار غزة الدولي مهمة أمن و] أ 
 .وأمن الطائرات ومواقف الطائرات والمهبط الرئيس والممرات الفرعية المؤدية إليه

تقوم قوات األمن الوطني بمهمة حراسة األبراج وسور المطار والبوابات الخارجية وجميع منشآت المطار ] ب 
 .والطرق المؤدية إليها

  VIP بجميع بواباتها والطرق المؤدية إليها. 

 تقوم قوات أمن الرئاسة بحراسة مبنى الصالة الرئاسية] ج

 3مادة 

 :يكون للجهات التالية مكاتب في المطار على النحو التالي

 .يتواجد ثالثة ضباط لكل مناوبة وعلى ثالث مناوبات: األمن الوقائي [1]

 .ط لكل مناوبة وعلى ثالث مناوباتيتواجد ثالثة ضبا: المخابرات العامة [2]

 .يتواجد ثالثة ضباط مناوبة وعلى ثالث مناوبات: األمن العسكري [3]

 .يتواجد ثالث ضباط لكل مناوبة وعلى ثالث مناوبات: الشرطة الجنائية ومكافحة المخدرات [4]

 .يتواجد ستة ضباط لكل مناوبة وعلى ثالث مناوبات: الجمارك [5]
 .يتواجد أربعة ضباط لكل مناوبة وعلى ثالث مناوبات: نياالرتباط المد [6]

 .يتواجد ثمانية ضباط شرطة بكل مناوبة وعلى ثالث مناوبات: الجوازات [7]

 .يتواجد ثالثة أفراد لكل مناوبة وعلى ثالث مناوبات: الهيئة العامة لالستعماالت [8]

 5مادة 

القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا 
 .الجريدة الرسمية

 هـ 1419من شوال  29: الموافق                                  م  16/2/1999: صدر في غزة بتاريخ

 ياسر عرفات
 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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  )6(ملحق رقم

 1995لسنة ] 182[ار رقم قر

  بشأن استمالك أراضٍ للمنفعة العامة
  بمنطقة شوكة الصوفي برفح

  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بشأن نقل السلطات والصالحيات، وعلى قانون  1995لسنة ) 5(بعد االطالع على القانون رقم 
والقوانين المعدلة له، وبناء على  1943لسنة ) 42(رقم ) للغايات العامة اكهاستمال(األراضي 

  :تقتضيه المصلحة العامة، وعلى ما عرضه علينا وزير العدل، أقرر ما يلي ما
  ]1[مادة 

تنزع مطلقاً ملكية األراضي الواقعة ضمن منطقة شوكة الصوفي برفح المبينة أوصافها بالخريطة 
  .مة مطار، ويتم وضع يد السلطة الوطنية الفلسطينية على هذه األرضالمرفقة من أجل إقا

  ]2[مادة 
الصناعية أو خالفه على األرض  يمنع التصرف أو إقامة البناء أو اإلنشاءات أو المشاريع الزراعية أو

  .المذكورة في المادة السابقة من هذا القرار
  ]3[مادة 

المشار إليها في المادة األولى أن يتقدم بطلب إلى على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على األرض 
  .وزارة العدل مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة، وذلك من أجل الحصول على التعويض العادل

  ]4[مادة 
  :تشكل لجنة من السادة التالية أسماؤهم

 إبراهيم الدمغة/األستاذ - 1 رئيس ديوان الفتوى والتشريع رئيساً

 سليمان الدحدوح/ األستاذ - 2 بوزارة العدل المستشار عضواً

 عاطف الخضري/ األستاذ - 3 مدير عام بوزارة العدل عضواً

 ممثل عن ضريبة األمالك - 4 يختاره وزير المالية عضواً

 ممثل عن دائرة الساحة - 5 يختاره وزير اإلسكان عضواً

  .من هذا القرار] 1[ر إليها في المادة وذلك للنظر في الطلبات التي تقدم بشأن استمالك األراضي المشا
  ]5[مادة 

  .تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتضع نظاماً للقيام بعملها
  ]6[مادة 

  .ترفع اللجنة تقريراً بنتيجة أعمالها إلى وزير العدل التخاذ اإلجراءات الالزمة
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  ]7[مادة 
ل به من تاريخ صدوره، وينشر على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعم

  .في الجريدة الرسمية
  م19/8/1995: صدر في غزة بتاريخ

   ياسر عرفات
   رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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  )7(ملحق رقم

  م 2000   لسنة  ]7[  رقم  قرار
 العامة  المنفعة  اتلغاي   أرض  استمالك   بشأن

    رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
    رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

والقوانين المعدلة   .1943لسنة  24رقم ) للغايات العامة  استهالكها( بعد اإلطالع على قانون األراضي 
  :قررنا ما يلي العامة،وبناء على ما تقتضيه المصلحة  له المعمول بها في محافظات غزة،

  ]1[مادة 
  :تنزع مطلقا ملكية األراضي التالية

داخل منطقة اإلنارة لمطار غزة الدولي والتي تعود إلى ) اثنا عشر دونماً ( أراضي مساحتها ] 1[
 .)1(األشخاص الواردة أسماؤهم بالجدول المرفق رقم 

خارج منطقة اإلنارة ) سون متراً مربعاً ثمانية دونمات وثالثمائة وواحد وخم( أراضي ومساحتها ] 2[
جميعها من أراضي رفح  .)2(والتي تعود إلى األشخاص الواردة أسماؤهم بالجدول المرفق رقم 

المسماة أراضي بئر السبع المبينة بالخريطة المرفقة وذلك من أجل المنفعة العامة لصالح مطار غزة 
  .الدولي ويتم وضع يد وزارة اإلسكان عليها فوراً

  ]2[مادة 
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على األراضي المشار إليها في المادة السابقة ويرغب في 

الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب إلى وزارة اإلسكان مبيناً فيها ما يملكه من حق أو منفعة مع 
  .المستندات المؤيدة لذلك

  ]3[مادة 
أن يمتنعوا من التصرف بأي نوع من أنواع التصرف  على أصحاب األراضي المذكورة والمنتفعين بها

  .وأن يبادروا برفع أيديهم عنها
  ]4[مادة 

ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في    على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار،
  .الجريدة الرسمية

   ميالدي 5/4/2000: صدر في مدينة غزة بتاريخ
  هجري  1421/ من محرم /11: الموافق

  ياسر عرفات
   رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية                                 

  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية                                 
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 2004لسنة  16مرسوم رئاسي رقم 

 بتغيير تسمية مطار غزة الدولي

 لفلسطينيةرئيس السلطة الوطنية ا
 ،2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

 بشان إدارة مطار غزة الدولي، 1999لسنة  6وعلى القرار رقم 

 وتخليدا لذكرى الراحل الشهيد القائد ياسر عرفات، وبناء على الصالحيات المخولة لنا،

 :رسمنا بما هو آت

 1مادة

 .رفات الدولييسمى مطار غزة الدولي باسم مطار ياسر ع

 2مادة 

 .يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم

 3مادة 

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ 
 .صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

 ميالدية 4/12/2004صدر في رام اهللا بتاريخ  

 هجرية1425/ شوال/ 21: الموافق

 ي فتوحروح

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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  خطاب وزير المالية تعويض المتضررين من إنشاء المطار

  
  


