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 "بسم هللا الرحمن الرحيم"

 
َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اأَلْقَصى" الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه  ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْيال  مِ 

ِميُع الَبِصير  (1)اإلسراء: " ِلُنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَّ
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 : المقدمة
العيوب والنقائص، : الكمال والجمال والجالل، المنزه عن : الحمد هلل الموصوف بصفات 
شبهًا : ه أن تقاس بصفات خلقه صدقًا وعداًل، وجلت صفات: ونشهد أن ال إله إال هللا، تمت كلماته 

ونشهد أن  ،إحسانًا وفضاًل، وله النعمة والفضل، وله الملك والحمد: ومثاًل، ووسعت رحمته الخلق 
سيدنا محمدًا عبده ورسوله، الداعي إلى خير األقوال، والحمد هلل الذي جعل فيه صلى هللا عليه وسلم 

 لم الناس الخير وهاديهم إلى صراط العزيز الحميد.أسوة حسنة لمن كان يرجو هللا واليوم اآلخر، مع
بسبب التغيرات  ؛تحتاج إلى مزيد من الدراسات (فلسطين)لقد كانت وال زالت وستظل 

التي تعرضت لها عبر التاريخ، فضاًل عن أهمية هذه البقعة المقدسة والمباركة  (الجيوسياسية)
لها فضائل كثيرة وردت في كما ة في قلوبنا، للمسلمين،  لذلك فإن فلسطين لها مكانة عظيمة وراسخ

 -: آيات كثيرة في كتاب هللا منها
َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اأَلْقَصى قال تعالى : " ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْيال  مِ 

ِميُع الَبِصيرالَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا ِإنَُّه ُهَو ا قد وردت في السنة كما  ،(1)اإلسراء: " لسَّ
"ال تشد الرحال إال  : --المطهرة إشارات كثيرة عن فضل األرض المقدسة أظهرها وأوضحها قوله 

 رواه الشيخان.  إلى ثالثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد األقصىى"
كل جديد، كما ُأفرد  ةلمواكب ؛على بيانات حديثةولعل أهم ما يميز هذا اإلصدار االعتماد 

جزء من هذا الكتاب ألهم المشكالت السياسية التي تمس حياة الفلسطينيين، والتي ترتبط بجوهر 
كالقدس والالجئين و  ،اإلنسان، الصراع مع االحتالل الصهيوني ،األرض؛ القضية الفلسطينية

 و...، والمستعمرات االستيطانية وجدار العزل والضم
المنهج التاريخي، والمنهج اإلقليمي، : هذا الكتاب أكثر من منهج منها إعداد لقد أٌتبع في 
ثم ناقش الظروف  ،بنبذة تاريخية عن فلسطين: بدأ الكتاب في بابه األول قد والمنهج التحليلي، و 

سكان : الثاني تناول في الباب كما كمظاهر السطح، والمناخ، والتربة، وموارد المياه،  : الطبيعية
الخرائط : بمجموعة من  والكتاب مدعم ،قتصادية، وقطاع الخدماتفلسطين، والعمران، واألنشطة اال

أن نكون قد أدينا : راجين من هللا العلي القدير  ،واألشكال البيانية التوضيحية وعدد من الجداول
قبل هذا العمل المتواضع، وأن أن يت: نسأل هللا كما بعض الواجب الملقى على عاتقنا تجاه فلسطين، 

أن : يجعله ذخرًا في ميزان الحسنات يوم الوقوف بين يدي هللا الخالق جل وعال، كما نسأله تعالى 
 ينفع به كل من قرأه، وأن تتم به الفائدة المرجوة لطلبة الجامعات.

 .وهللا تعالى الموفق إلى سواء السبيل
 : المؤلفان

 رائد أحمد صالحة.  الدكتور/   بارودنعيم سلمان  األستاذ الدكتور/
 ميالدية 2016 يناير: الموافق  ،جريةهـ1437ربيع أول غزة في : 
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 فهرس عام
 الصفحة اسم الموضوع

 29 الباب األول : الجغرافيا الطبيعية لفلسطين
 الفصل األول

 35 موقع فلسطين والتركيب الجيولوجي واألقاليم الطبيعية والموارد المعدنية

 39 موقع فلسطين وحدودها -وحدة األولى ال
 ..............................................................................: تمهيد ال
 

41 
 الموقع الجغرافي والحدود ..............................................................

 
45 

 ..................................................خصائص الموقع الجغرافي ..........
 

47 
 الموقع الفلكي .........................................................................

 
48 

 أهمية الموقع الفلكي ..................................................................
 

48 
 ي للموقع والحدود ......................................................التحليل الجغراف

 
49 

 ............................................................... -:أهمية موقع فلسطين 
 

54 
 أهمية موقع فلسطين االستراتيجي ............................................... -1
 

54 
 أهمية موقع فلسطين الحضاري والتاريخي والعقدي ............................. -2
 

55 
 أهمية موقع فلسطين التجاري ................................................... -3
 

56 
 61 -: التركيب الجيولوجي في فلسطين -الوحدة الثانية  

 ........................................................-:حقب ما قبل الكمبري  -أوال  
 

65 
 مجموعة الصخور المتحولة .................................................... -1   
 

66 
 66 مجموعة الصخور النارية الجوفية .............................................. -2   
 67 .................................................... مجموعة الصخور البركانية -3   

 ........................................... -:حقب الحياة القديمة )الباليوزوي(  -ثانيا  
 
 

68 
 68 العصر الكمبري ................................................................ -1   
 68 أمودي شلومو .........................................................تكوين  -أ      
 ..............................................................المنيعة تكوين  -ب      
 

68 
 69 العصر البرمي ................................................................. -2   
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 ........................................ -:حقب الحياة المتوسطة )الميزوزوي(  -لثا  ثا
 

69 
 صخور العصر الترياسي ..................................................... -1   
 

69 
 صخور العصر الجوراسي .................................................... -2   
 

70 
 ................................................... -: صخور العصر الكريتاسي -3   
 

70 
 مجموعة الكرُنب ........................................................... -أ      

 
70 

 ..مجموعة القدس ......................................................... -ب      
 

70 
 مجموعة جبل المشارف ................................................... -ج      

 
71 

 ......................................... -:حقب الحياة الحديثة )السينوزوي(  -رابعا  
 

71 
 .............الزمن الثالثي ..................................................... -1   
 

71 
 مجموعة عبده ................................................................ -أ     
 

73 
 ية ..............................................................قمجموعة سا -ب     
 

73 
 ......................مجموعة البحر الميت ومجموعة الكركار ............... -ج     
 

73 
 الزمن الرباعي ................................................................. -2   
 

74 
 ......................................................... -:الرسوبيات الحديثة  -3   
 

75 
 .........................................الكثبان الرملية ....................... -أ     
 

74 
 رسوبيات اللويس ............................................................ -ب     
 

75 
 رسوبيات الترافرتين ............................................................ -4   
 

75 
 79 -: لطبيعية في فلسطين )التضاريس(األقاليم ا  -الوحدة الثالثة  

 ............................................................... -: إقليم السهول -أوال  
 

83 
 السهول الساحلية .............................................................. -1   
 

83 
 ................................................سهل عكا...................... -أ     
 

85 
 السهل الساحلي الجنوبي ..................................................... -ب     
 

89 
 ........................................................... -: السهول الداخلية -2   
 

95 
 .............................................................سهل البطوف .... -أ     
 

95 
 سهل مرج بن عامر ......................................................... -ب     
 

95 
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 ..................................................... -:إقليم المرتفعات الجبلية  -ثانيا  
 

97 
 بال الجليل ....................................................................ج -1   
 

98 
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99 
 ......جبال الجليل األسفل .................................................... -ب     
 

101 
 ................................................... -:السلسلة الجبلية الوسطى  -2   
 

102 
 جبل الكرمل .................................................................. -أ     
 

103 
 ............................................. -: جبال نابلس والقدس والخليل -ب     
 

103 
 جبال نابلس ................................................................ -1       

 
104 

 جبال القدس ............................................................... -2       
 

107 
 .........................................جبال الخليل ....................... -3       

 
110 

 ................................................................. -: جبال النقب -3   
 

113 
 جبال خليج العقبة ............................................................. -أ     
 

113 
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115 
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 أقاليم فلسطين المناخية وفقا  لتصنيف ثورنثويت ................................ -ثانيا  
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223 
 الحوض الغربي ................................................................ -2   
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 الوحدة األولى
 موقع فلسطين وحدودها

 

 عزيزي الطالب : 
ارتباطا  تتألف من عدة موضوعات ترتبط ، هذه الوحدة األولى من الفصل األول

وهي من ، والموقع الفلكي والحدود، ع فلسطين الجغرافيموق:  هيو وثيقا  بعضها ببعض 
 أهم المبادئ األساسية في دراسة جغرافية فلسطين.

 

 -الوسائط المساعدة :
 .، موسوعة بالدنا فلسطين2006، مصطفى مراد الدباغ -1

 .1990، هيئة الموسوعة الفلسطينية -2

 .، جغرافية فلسطين1996، حسن عبد القادر صالح -3

 .1 : 250.000 مقياس رسم:  ة فلسطينخريطسعيد الصباغ،  -4

 المراجع الرئيسية في آخر الفصل. -5

 

 :  تمهيدال
على  (فلسطين)هو أول من أطلق اسم  (هيرودوتس)ن المؤرخ اليوناني : إقيل 

وما كان متداواًل ، ولكن الحقيقة أنه كتب ما سمعه، البالد الواقعة إلى الغرب من بالد الشام
في العهد الروماني ُأطلق اسم فلسطين على البالد كلها ثم ، الدفي القرن الخامس قبل المي

 .(41:  1991: )الحوت
، (أرض كنعان)أطلق على األراضي الواقعة إلى الجنوب الغربي من سوريا اسم 

القبائل كانت وتلك ، (جزيرة كريت)شهدت أرض كنعان هجرة القبائل التي كانت تسكن حيث 
عند اآلشوريين ثم عرفوا عند اليونانيين باسم )بلستيني(  تعرف باسم )قبائل البلسته( كما

 .(5:  2014:  )أبو ضاهرلستو( يعرفوا باسم )ب
ل ب  من ق  قد جاءت شري في فلسطين بومما ال شك فيه أن بدايات االستقرار ال

الحضارة الكنعانية حيث إنهم أول من سكن المنطقة من الشعوب المعروفة تاريخيًا وأول من 
 أرض فلسطين حضارة.بنى على 
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القالع تلك لحماية أنفسهم ومن أشهر  ؛وقد اشتهر الكنعانيون ببناء القالع واألسوار
وحفروا األنفاق تحت األرض ، الصهاريج فوق السطوح ابنو كما ، على اإلطالق قلعة أريحا

 إليصال المياه إلى داخل القالع.
ديدية واستخدموا القوس الحصان واألسلحة الح: واستخدم الكنعانيون في حروبهم 

 والنشاب والخنجر.
كما تميز الكنعانيون ببناء المدن على أرض فلسطين ومن أهم المدن الكنعانية 

كما أن هناك بعض المدن التي  ،يافا، المجدل، غزة، عكا، اسدود، أريحا: الباقية حتى اليوم 
، شكيم )نابلس(، س(يبوس )القدمثل ها بمرور الزمن ؤ أنشأها الكنعانيون قد تغيرت أسما

  مدينة. 200بيت شان )بيسان( وقد زادت أعداد تلك المدن عن و ، أشكلون )عسقالن(
 فقد اهتموا بترقية حالتهم  ؛ونتيجة لالستقرار الكنعاني على أرض فلسطين

 سميت فلسطين حينها "باألرض التي تفيض لبنًا حيث فبرعوا بالزراعة  ؛االقتصادية
: الجزء األول:  )الدباغالقمح والشعير والزيتون والعنب والرمان : بزراعة اشتهروا كما ، وعساًل"

 .(420:  2006:  القسم األول
وعندما ، وحضارة كنعانية قبل مجيء اليهود إليها اً كنعاني اً إذن كان هناك استقرار 

األرض  ،الميعاد أرض ،إسرائيل أرض: منها  عدة تسميات عليها أطلقوا فلسطين اليهود دخل
مدن فيها البيوت المترفة وأن  بأنها العبرانيون  دخلها حين الكنعانية المدن وصفت وقد، لمقدسةا

اختلط اليهود بالكنعانيين وتزوجوا منهم بناتهم وتعلموا منهم الزراعة ، عظيمة حصينة المدن
 الخارجي. بالمظهر والعبرانيين الكنعانيين بين التفريق باإلمكان يعد لم فترة بعدثم  ،المدن وسكنى

استقر اليهود في فلسطين وأقاموا مملكتين ضعيفتين لم تنعما باالستقالل الحقيقي 
 حتى انتهى األمر إلى تالشيهما.

إذن برزت الحضارة الكنعانية في فلسطين بشكل واضح وارتبطوا بعالقات وثيقة جدًا 
بسطوا وصل اآلشوريون إلى أرض كنعان و ، ق.م. 2450مصر منذ عام في مع جيرانهم 

ر)ثم خلفهم الكلدانيون بقيادة ، ق.م. 734نفوذهم عليها في عام  وكان ذلك ما  (نبوخذنص 
قام اآلشوريون والكلدانيون بترحيل األقلية اليهودية حيث ، ق.م. 586-597بين عامي 

 الطارئة من بني إسرائيل التي كانت تقيم في بعض المناطق الداخلية من فلسطين.
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فأصبحت  ؛رض كنعان حتى سقوطها واحتالل الفرس العراقتواصل حكم الكلدان أل
فأعادوا بعض اليهود مقابل خدمات تجسس قاموا بها لصالحهم ضد ، بالد الشام تابعة للفرس

حتى تمكن  (أرض كنعان)واستمر حكم الفرس لفلسطين ، الكلدانيين في حروبهم معهم
ا قرر إقامة امبراطورية يونانية في من احتالل بالد الشام عندم (االسكندر األكبر المقدوني)

نشب خالف وقد ، ق.م323شابًا عام لم يدم حكمه طوياًل فقد مات إال أنه ، ق.م. 332عام 
بين البطالمة والسلوقيين من اليونان وتناوب الطرفان على حكم فلسطين حتى وصل الرومان 

 ق.م. 63عام  (بومبي)الحتالل بالد الشام بقيادة 
 (هيرودوس الكبير)د( العربية وبرز منهم )حر   رةسأم فلسطين إلى أسند الرومان حك
تزامن ذلك مع مولد عيسى عليه قد ق.م. و  4ق.م. حتى عام  37الذي حكمها من عام 
 السالم في بيت لحم.

عملت على حيث حاولت األقلية اليهودية السيطرة على أجزاء من فلسطين بالقوة 
كما أعد ، م بقمعهم70عام  (تيطس)قام حيث ، فقرر الرومان سحقهم ؛نشر الفوضى

 م.135وجودهم في فلسطين عام  (هادريان)أنهى ثم ، جيشًا لضربهم (تراجان)
ما بين عامي  (زنوبيا)تحررت فلسطين من الحكم الروماني على يد الملكة العربية 

ملكة  (ماوية)وبعد أن أعاد الرومان احتاللها تزعمت ، مملكة تدمر كونت التي م272-م268
 الرومان. على مطالبها ونجحت في فرض، الثورة ضد الرومان فلسطين العربية في القبائل

فلسطين تحت الحكم  أصبحت، مبراطورية الرومانية إلى قسمينبعد تقسيم أمالك اإل
، اع صيت جامعاتها في أرجاء العالمذوفي ذلك العهد ازدهرت حضارة فلسطين و ، البيزنطي

 كبير في شتى المعارف والعلوم.وأسهم علماؤها بدور 
، بينما كانت فلسطين تحت االحتالل البيزنطي، في مكة المكرمة ولد النبي محمد 

وكان العروج ، كانت حادثة اإلسراء به إلى المسجد األقصىكما ، م571وكان ذلك في عام 
 م.621به من األقصى إلى السماوات العال سنة 

وقد وردت آيات عديدة في القرآن الكريم  ،ركز اإلسالم على فلسطين وأهميتها
جيشًا بقيادة أسامة بن  --وقد أرسل النبي محمد ، أبرزت مكانتها، وأحاديث نبوية شريفة

ولكن وفاة النبي  (دير البلح)أمره أن يوطئ بخيله البلقاء والداروم جنوب فلسطين حيث زيد 
 أخرت إنفاذ البعث. --محمد 
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 يبعد أبثم ، فأنفذ جيش أسامة ،الخالفة -هللا عنه رضي-تولى أبو بكر الصديق 
الذي استسلمت له بيت المقدس  -رضي هللا عنه-بكر تولى الخالفة عمر بن الخطاب 

التي رسخت  (العهدة العمرية)عرف باسم ، منح الخليفة أهل القدس عهداً ف، )إيلياء( سلماً 
 .م638العالقة بين المسلمين والنصارع في فلسطين وذلك عام 

تبوأت حيث حظيت فلسطين باهتمام خاص في ظل الحكم اإلسالمي نظرًا لمكانتها 
فلسطين في العهد األموي أرفع مكانة وكانت بيت المقدس مركز اهتمام الخلفاء في ذلك 

 فقد بنى فيها عبد الملك بن مروان مسجد قبة الصخرة.، العصر
لتي كانت في عهد أما في عهد العباسيين فلم تحظ فلسطين بنفس المكانة ا

الدولة الطولونية والدولة : وفي أواخر الحكم العباسي تعاقب على فلسطين كل من ، األمويين
 فعم الخراب والدمار ربوع فلسطين.، األخشيدية ثم الفاطميون الشيعة

الثاني الحرب المقدسة على  (أوربان)بدأت الحروب الصليبية عندما أعلن البابا 
وعندما احتل الصليبيون فلسطين ارتكبوا مجازر  ،المقدس وفلسطين المسلمين واحتالل بيت

حتى تمكن صالح الدين األيوبي من تحرير بيت ، مروعة خاصة في المسجد األقصى
 م.1187عام  (حطين)المقدس بعد انتصاره المظفر في معركة 

اجتاح المغول العراق ، وبعد أن آلت األمور إلى المماليك في مصر والشام
فتصدع لهم المماليك وانتصروا عليهم  ؛م ثم بدأوا باحتالل بالد الشام1258حوها عام واستبا

فازدهرت فلسطين في عهد المماليك تجاريًا ، م1260في معركة عين جالوت الخالدة عام 
حيث شهدت تلك الفترة ضعفًا وخلاًل واضطرب األمن ، وزراعيًا حتى أواخر العهد المملوكي

مما مكن العثمانيين من دخول  ؛هلها من السلب والنهب والفقرعانى أ حيث في فلسطين 
 فلسطين.

فتحسنت أوضاع فلسطين خاصة  ؛م1516عام سيطر العثمانيون على بالد الشام 
 فتم بناء سور القدس الذي ال يزال قائمًا حتى اليوم.، القدس

لها ومنها تحرك إلى بالد الشام الحتال، م1798احتل نابليون بونابرت مصر عام 
 رحل نابليون مهزومًا عن فلسطين.فولكن بسالة أحمد باشا الجزار في عكا حالت دون ذلك 
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فأقاموا قنصليات لهم  ؛استغل األوروبيون حالة الضعف في نهاية الحكم العثماني
ووصلت اإلرساليات ، روسيا ،النمسا ،أمريكا ،فرنسا ،ألمانيا ،بريطانيا:  في فلسطين مثل

 نفوذ المسيحيين واليهود والتغلغل األوروبي.ازداد فالتنصيرية 
فتمكن ، م1881األمر فبدأوا باالستيطان في فلسطين منذ عام ذلك استغل الصهاينة 

( مستوطنة وهو العام الذي ُعقد فيه المؤتمر 17من إنشاء )، م1897اليهود حتى عام 
 الصهيوني األول.

تصريح )وعد بلفور  ظل الصهاينة يستغلون نفوذهم حتى تمكنوا من استصدار
 2وُنشر بتاريخ ، فوافق عليه قبل نشره (ويلسون )الذي ُعرض على الرئيس األمريكي  (بلفور

 والذي نص على إقامة وطن لليهود في فلسطين.، م1917تشرين الثاني )نوفمبر( 
دخل البريطانيون القدس في حيث ظل الوضع كذلك حتى احتلت بريطانيا فلسطين 

 م.1917بر( كانون األول )ديسم
ظلت بريطانيا تهيئ أرض فلسطين جغرافيًا وديموغرافيًا وعسكريًا حتى يتسلمها 

م، أعلن 1948أيار )مايو(  14الصهاينة وفعاًل وقبل انتهاء االنتداب بيوم واحد، وبعد عصر 
قيام دولة االحتالل الصهيوني، وفي اليوم التالي رحلت بريطانيا وتركت  (دافيد بن غوريون )

ا جسمًا سرطانيًا ما زال ينخر في جسر األمة العربية واإلسالمية حتى يومنا هذا ورائه
 .(43-21:  2014: )السنوار

 

 :  الموقع الجغرافي والحدود
كما ، تقع في الجزء الجنوبي الغربي منهحيث ، من بالد الشامفلسطين جزء طبيعي 

فهي ملتقى العالم ، ا الجغرافيتمتاز بأهمية موقعه، تقع على الساحل الشرقي للبحر المتوسط
 وهي الجسر الذي يربط بين البالد العربية.، القديم آسيا وأفريقيا وأوروبا

ن تاريخها العريق فإن موقعها بين الدول ، موقع فلسطين الجغرافي المميز كو 
جعلها في مركز اهتمام  ؛والفرس واليونان، كمصر وبابل وآشور: والحضارات العريقة القديمة 

كل ذلك أكسبها فوائد التمدن وتقدم العلوم الذي استفادت منه لمجاورتها ، ضارات جميعهاالح
:  1ق:  1ج: )الدباغها من ينابيع خيراتها تل مم العظيمة المجاورة لها والتي أثرت فيها ورو 

2006  :382). 
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ا الموقع الجغرافي يعطي الدولة شخصيتها وهويتها وهذا ما اكتسبته فلسطين وهو م
فلسطين تطل على ساحل البحر المتوسط من حيث إن ، ميزها عن كثير من الدول المجاورة

جعل لها واجهة بحرية مميزة ؛ مما كم224حتى مدينة رفح جنوبًا بطول رأس الناقورة شمااًل و 
 أضفت المزيد من األهمية الجغرافية على هذا الموقع.

ساحل قصير يبل  بحمر كما تشرف فلسطين في أقصى الجنوب على البحر األ
أما حدودها البرية فأهمها وأطولها على اإلطالق هي الحدود الشرقية مع المملكة ، كم10.5

األردنية الهاشمية بدءًا من ملتقى الحدود السورية األردنية الفلسطينية شمااًل وحتى البحر 
 كم.360األحمر وخليج العقبة جنوبًا بطول يبل  
ومن الشمال الشرقي تحدها ، كم79ان بحدود طولها أما من الشمال فتحدها لبن

أما في الجنوب الغربي فتحدها جمهورية مصر العربية ممثلة ، كم70ولها طسوريا بحدود 
 (.1)شكل كم. 240بصحراء سيناء بحدود يبل  طولها 

كم حدود برية 749كم منها 983.5وعلى ذلك يبل  مجموع أطوال حدود فلسطين 
 حدود بحرية. كم234.5و

مياًل مربعًا بما في  10,429أي حوالي  2كم 27,009أما مساحة فلسطين فتبل  
:  1المجلد : الفلسطينية  )الموسوعةونصف مساحة البحر المبيت  (طبريا والحولة)ذلك بحيرتا 
 .(10:  1990:  القسم الثاني

يبل  أقصى حيث  ،وشكل فلسطين مستطيل يمتد ضلعاه الطويالن شمااًل وجنوباً 
أما عرضها فهو في أقصى الشمال يتراوح  ،كم430لفلسطين من الشمال إلى الجنوب طول 

يبل  أقصى عرض في حين ، كم95-70أما في الوسط فيتراوح ما بين ، كم70-50ما بين 
 .(4:  1990:  )بارودكم من رفح غربًا وحتى البحر الميت شرقًا 117لفلسطين 

 

 :  خصائص الموقع الجغرافي
، حاول أن تحلل تحلياًل جغرافيًا خريطة فلسطين شكاًل وموقعاً  ...الطالب ي عزيز 

 -: ماذا ستالحظ؟ ستالحظ ما يلي
أن توجه موقع فلسطين يعتبر توجهًا بريًا أكثر منه توجهًا بحريًا بالرغم من أنها تطل  -1

إال أن نسبة الحدود البرية إلى نسبة الحدود  ،على ساحل البحر المتوسط بواجهة كبيرة
 .1:3ة البحري
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حيث طولها من  ؛أن الشكل الكارتوجرافي لفلسطين يأخذ شكاًل مستطياًل غير متناسقاً  -2
أما على ، في الشمال كم117-50واتساعها يتراوح ما بين كم 430الشمال إلى الجنوب 
ومن ناحية ، وهذا الشكل أكسبها منظرًا جماليًا من ناحية ،كم10.5خليج العقبة فيبل  
 ضعف استراتيجية.أخرع مثل لها نقطة 

، كم983.5عند مقارنة حدود فلسطين مع مساحتها سنجد أن مجموع حدود فلسطين تبل   -3
أي أن كل ألف كيلو متر مربع من األراضي الفلسطينية يقابله  2كم27,009ومساحتها 

 كم من الحدود.35نحو 

ا أكسبهقد كم 224أن إطاللة فلسطين على ساحل البحر المتوسط بجبهة طويلة جدًا  -4
، أهمية تجارية من خالل سهولة التواصل مع قلب العالم االقتصادي أال وهو أوروبا

ام في شمال أفريقيا أي أنها البوابة المركزية االستراتيجية هومركز الموارد الطبيعية ال
 والتجارية واالقتصادية لحوض البحر المتوسط.

كم إال أنها ذات 10.5تعتبر سواحل فلسطين على البحر األحمر بالرغم من ضيقها  -5
، أبعاد اقتصادية وأهمية تجارية بالغة ال تقل على أهمية الواجهة البحرية المتوسطية

أكسبها هذا سهولة التواصل من خالل البحر األحمر مع مركز الثقل لدول النفط حيث 
وكذلك سهولة التواصل مع دول جنوب شرق آسيا ذات الثقل ، في الخليج العربي
 .االقتصادي الهام

 

 :  الموقع الفلكي
دقيقة(  15درجة و 33)و دقيقة( 30درجة و 29): تقع فلسطين بين دائرتي عرض 

 شمال دائرة االستواء.
دقيقة( شرق خط  40درجة و 35)و دقيقة( 15درجة و 34): وبين خطي طول 

 .(10:  1990:  القسم الثاني، 1المجلد : الفلسطينية  )الموسوعةجرينتش 
 

 -: فلكيأهمية الموقع ال
جعلها  ؛ حيثإن وقوع فلسطين في هذا الحيز واإلطار الفلكي أكسبها أهمية مناخية جيدة -1

 النطاق من مميزات.ذلك تنتمي إلى نطاق اإلقليم المداري مع كل ما يميز 
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 ؛درجات طولية 4درجة( حوالي  33 –درجة  29إن وقوع فلسطين بين دائرتي عرض ) -2
لمنطقة الشمالية الرطبة والمنطقة الجنوبية الصحراوية أكسبها تباينًا مناخيًا ما بين ا

 ما أضفى عليها تنوعًا مناخيًا إقليميًا فريدًا. ؛الجافة

 هذا التنوع والتباين المناخي يرتبط به تنوع التربة وتنوع النبات وتوزيع المياه والسكان. -3
 

 -:تدريب 
 ما هي أهمية الموقع الفلكي لفلسطين؟ -1
ر...  -2  ."فلسطين على البحر األحمر ذات أهمية بالرغم من ضيقهاتعتبر سواحل "فس 

 
 تدريب :الإجابة 

 أهمية الموقع الفلكي لفلسطين : -1

جعلها تنتمي إلى نطاق مما أكسبها أهمية مناخية قد إن وقوع فلسطين في هذا الحي ز واإلطار الفلكي  -أ
 النطاق من مميزات.ذلك اإلقليم المداري مع كل ما يميز 

( 33-ْ   29فلسطين بين دائرتي عرض ) إن وقوع -ب أكسبها تباينًا مناخيًا ما بين المنطقة الشمالية قد  ْ 
 ا أضفى عليها تنوعًا مناخيًا فريدًا.مالرطبة والمنطقة الجنوبية الصحراوية الجافة م

 ارتبط بهذا التنوع والتباين المناخي تنوع التربة والنبات والمياه والسكان. -ج
بسبب  ؛إال أنها ذات أهمية اقتصادية وتجارية رغم من ضيقها على البحر األحمرسواحل فلسطين بال -2

األحمر مع مراكز النقل لدول النفط في الخليج العربي ودول جنوب  ،سهولة التواصل من خالل البحر
 شرق آسيا.

 

 :  التحليل الجغرافي للموقع والحدود
ق ذات تداخالت كثيرة إن المالحظ لحدود فلسطين وشكلها يالحظ أن هناك مناط

الطالب الكشف عن  ي وسنحاول عزيز  ،كما يالحظ وجود مناطق وحدود مستقيمة ،وتعرجات
 -: ب الحقيقية وراء رسم حدود فلسطينسبااأل
 :  اللبنانيةو الحدود السورية  - أوال  

من جهة أخرع بموجب  ابين فلسطين من جهة ولبنان وسوري تم تعيين الحدود
 م.1920البريطاني عام  –االتفاق الفرنسي 
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دخلت ضمن حدود فلسطين فأُ  ؛الحدودتلك م تم تعديل 1923-م1922في عام 
الحدود بعض األراضي القريبة من نهري بانياس والحاصباني وبعض القرع القريبة من 

وبالتالي تسير الحدود من رأس الناقورة غربًا باتجاه الشرق على شكل خط شبه  ،اللبنانية
بالقمم الجبلية وخطوط تقسيم المياه ثم تتجه الحدود بشكل فجائي نحو الشمال  مستقيم يمر

ة ل  ط  كم شمااًل عند قرية الم  12بعمق  (أصبع الجليل)بزاوية قائمة على هيئة مستطيل يسمى 
 ثم يتجه خط الحدود حتى بانياس السورية.
حو الجنوب الحدود من بانياس شمااًل متجهًا ن أما الحدود مع سوريا فيبدأ خط

الحدود  يرسثم ت، بنات يعقوبجسر بمحاذاة الحافة الشرقية لسهل الحولة حتى يصل إلى 
ثم يتجه خط الحدود ، بمحاذاة الضفة الشرقية لنهر األردن باتجاه الجنوب حتى بحيرة طبريا

وهذه المرة على الشاطئ الشرقي لبحيرة طبريا يظل كذلك حتى مسافة ، إلى الجنوب أيضاً 
يلتقي بنهر  رة جهة الشرق حتىيثم يبتعد الخط عن البح، قريبًا حتى يصل إلى الحمةكم ت10

 مترات حيث تصبح العشرة كيلو اتكيلو متر  10اليرموك الذي يتماشى معه جنوبًا مسافة 

 .(18: 2014:  )أبو ضاهر الفلسطيني الجانب واقعة في اليرموك من نهر األخيرة
 

 :  ورياأهم المالحظات على الحدود مع س
 -: من خالل التدقيق في خريطة الحدود بين سوريا وفلسطين نالحظ ما يلي

لذلك تم تعديل  ؛وقوع بحيرة طبريا بكاملها وكذلك بحيرة الحولة ضمن حدود فلسطين -1
 ن ضمن أراضي فلسطين.ان البحيرتالكي تصبح هات ؛الحدود أكثر من مرة

جل أن يصبح نهر اليرموك وذلك من أ ؛أصبحت قرية الحمة ضمن مساحة فلسطين -2
 وذلك من أجل السيطرة على مياهه. ؛داخل أراضي فلسطين

أصبع )كم تقريبًا على شكل أصبع سمي فيما بعد 12االتجاه بالحدود شمااًل  تم الشمال في -3
 تتجمع داخل أراضي فلسطين. الحاصباني ،القاضي ،بانياس أنهار: تصبح  حتى (الجليل

هي المناطق الغنية بالمياه وبالتالي تم رسم الحدود شمااًل المناطق تلك من المالحظ أن  -4
تصبح جميع الموارد المائية داخل حدود كي  ؛شرقًا وغربًا بعناية فائقة جداً ، وجنوباً 
وقد استفادت بريطانيا وفرنسا أيما إفادة من الجغرافيا السياسية في رسم الحدود ، فلسطين

 (.2شكل )الشمالية والشمالية الشرقية لفلسطين. 
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 : الحدود األردنية - ثانيا  
وقد تدخلت الحركة ، كم360هي الحدود الشرقية لفلسطين واألطول على اإلطالق 

حيث طالبت الحركة الصهيونية ، الحدودتلك الصهيونية تدخاًل مباشرًا لدع بريطانيا في رسم 
رة على األراضي لكي يتسنى لهم السيط ؛بأن تكون الحدود إلى الشرق من نهر األردن مباشرة

منفذًا بحريًا على البحر  ليكون لفلسطين ؛كما طالبوا بضم منطقة النقب، الزراعية الخصبة
 -: على النحو التالي 1929وقد تم تعيين الحد الفاصل بين األردن وفلسطين عام ، األحمر

حيث يسير الخط من أم الرشراش على خليج العقبة ، منطقة وادي عربة في الجنوب -1
 مارًا بأكثر المناطق انخفاضًا. ؛الشمال حتى البحر الميت باتجاه

عندما يصل خط الحدود إلى البحر الميت يظل متجهًا شمااًل ولكن هذه المرة في  -2
منتصف البحر الميت ليبقى الجزء الشرقي منه ضمن الحدود األردنية والجزء الغربي منه 

 ضمن الحدود الفلسطينية.

ار المندوب السامي البريطاني أن يظل الحد الفاصل حيث كان قر ، مجرع نهر األردن -3
هو الخط الذي يخرج من منتصف البحر الميت باتجاه الشمال مارًا بمنتصف نهر 

ولكن الحركة الصهيونية رفضت ذلك وطالبت بأن يتجه  ،األردن على غرار البحر الميت
النتفاع بكل يضمن الصهاينة ا ؛ كيخط الحدود إلى شرق الضفة الشرقية لنهر األردن

 مياه النهر.

ر حتى منطقة الحمة وهي نهاية هسارت الحدود من منتصف الن، رافد نهر اليرموك -4
صهيوني من تحويل مياه نهر ال االحتاللحيث مكن ذلك األمر ، ألردنالحدود مع ا

 (14:  2014:  )أبو ضاهر اليرموك باتجاه بحيرة طبريا.

 

 :  الحدود الجنوبية - ثالثا  
م بين مصر 1906الحدود بين مصر وفلسطين بموجب اتفاقية عام تم تحديد 

، هو الخط المستقيم الممتد من العقبة على البحر األحمرعلى أن يكون ، والدولة العثمانية
 .(22، 2013:  )كرم أحمدوحتى رفح على البحر المتوسط 

أدع إلى مما  ؛والذي جعل الدولة العثمانية تهتم بحدود سيناء هو حفر قناة السويس
مما  ؛الصهيوني المنتظر االحتاللتحرك بريطانيا التي خافت على مصالحها وعلى مصالح 
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ذلك كما عمدت بريطانيا أن يكون ، جعل بريطانيا تضغط إلبعاد العثمانيين ناحية الشرق 
الخط مستقيمًا ليكون أقصر ما يمكن ويكون بعيدًا عن مصادر المياه التي آثرت بريطانيا أن 

الخط هو خط الحدود حتى الحرب العالمية ذلك ظل وقد ، األجزاء التي تسيطر عليها في تظل
لى اليوم 1948والذي ظل كذلك حتى حرب عام ، األولى  .(14، 2014:  )أبو ضاهرم وا 

 -: بعد إقرار الحدود وترسيمها نالحظ ما يلي
هندسة الجغرافيا السياسية أتقنتا أن بريطانيا وفرنسا قد  -1

ن برسم ان الدولتاا ساعد على أن تقوم هاتمم ؛للمنطقة
حدود فلسطين وفق رؤية جغرافية عميقة كانت نابعة من 

أي أن ، فهم جغرافي واضح لطبيعة تلك المنطقة
الجغرافيا السياسية قد لعبت دورًا بارزًا ومهمًا في رسم 

 حدود فلسطين.

ي تعديل حدود فلسطين در فدتدخل الصهاينة بشكل مباش -2
والتي كان ، الح الحركة الصهيونيةبما يضمن مص

التنسيق بينها وبين كل من بريطانيا وفرنسا في أعلى 
األمر الذي جعل بريطانيا وفرنسا تستجيب في كل مرة لضغط الحركة  ؛مستوياته

 الصهيونية.

 ،لبنان ،األردن ،سوريا ،الغياب الواضح ألي من الدول العربية في رسم الحدود مصر -3
جاء رسم الحدود وفق المصالح االستعمارية المشتركة لكل من  ، حيثنيالفلسطينيو 

 الحركة الصهيونية. ،فرنسا ،بريطانيا

بريطانيا وفرنسا عند رسم الحدود المنطقة الجغرافية البشرية حيث تم وضع  لم تراع   -4
يبقى كل طرف في الحدود والعراقيل مما أدع إلى تقسيم سكان المنطقة ديموغرافيًا بحيث 

ما أدع إلى تقسيم بعض القبائل العربية إلى ثالث مناطق في سيناء وفلسطين م ؛منطقته
وهي في األصل كانت عبارة عن قبيلة واحدة وكذلك الحال حدث في الحدود  ،واألردن
 الشمالية.

لقد استخدمت بريطانيا الجغرافيا 
السياسية بعناية فائقة جدا  
لرسم الحدود الشمالية والشمالية 
ن الشرقية لفلسطين بما يضم

مصالحها وبما يضمن أيضا  
بقاء جميع الموارد المائية 
الشمالية ضمن حدود فلسطين 
إيذانا  بتهيئة المنطقة للحركة 

 الصهيونية.
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تم رسم جميع حدود فلسطين دون استثناء لكي تبقى الموارد المائية والينابيع واألنهار  -5
 ئالصهيوني التي كانت بريطانيا تهي    لالحتاللطين خدمة والبحيرات داخل حدود فلس

 الجسم في فلسطين قلب األمة العربية واإلسالمية.ذلك المنطقة إلقامة 

 

 -: أهمية موقع فلسطين
 :  أهمية موقع فلسطين االستراتيجي -1

جعلها تكتسب أهمية استراتيجية منذ فجر التاريخ  ؛إن وقوع فلسطين في قلب العالم
نازع على فلسطين كل القوع والحضارات تلذلك لم يكن غريبًا أن ت، نا هذاوحتى يوم

ق.م كانت الحضارة  500ق.م وحتى  4500فمنذ حوالي ، القديم العالم في مبراطورياتواإل
باعتبارها المعبر الحيوي والجسر  ؛المصرية والحضارة العراقية تتنازع السيطرة على فلسطين

برزت أهمية فلسطين  ؛لموقع فلسطين المالصق دائمًا لمصرونظرًا ، الرئيسي لكل منهما
بالنسبة لمصر إذ ارتبطت المصالح المصرية دومًا بموقع فلسطين وال غرابة في ذلك فقد 

 مبراطورية المصرية في األلف الثانية قبل الميالد.كانت فلسطين جزءًا من اإل
إليها فتقدم  ؛فلسطينأما بالنسبة للحضارة العراقية فقد تطلعت دومًا لكي تضم 

كما أن الغزو المغولي لفلسطين قد انطلق ايضًا ، ن غربًا الحتالل فلسطينو ن واآلشوريو البابلي
 .(9، 1996:  )حسن صالحمن العراق عبر األراضي السورية واألردنية 

ظل الموقع االستراتيجي لفلسطين يجذب تطلعات المستعمرين ويالمس عواطف 
 لع دائمًا للسيطرة عليها وضمها إليها.الحضارات التي ظلت تتط

استمرت الغزوات والحروب الموجهة الحتالل فلسطين والسيطرة عليها على مدار 
حين تعرضت فلسطين لحملة عسكرية  ،التاريخ دون توقف حتى أواخر القرن الثامن عشر

ل واحتالل من أجل احتاللها ب ؛وبمساعدة اليهود (نابليون بونابرت)صليبية صهيونية بقيادة 
 ؛الحملة فشلت في تحقيق أهداف وأطماع الصهيونية آنذاكتلك إال أن ، بالد الشام كلها

 .(261، 1997: )جمال حمدانبسبب مقاومة أهل عكا وبسالة قائدها أحمد باشا الجزار 
وقد استفادت بريطانيا ، وفي القرن العشرين تعرضت فلسطين لالحتالل البريطاني

عملت حيث ، من موقع فلسطين االستراتيجي خالل الحرب العالمية الثانيةوالدول الحليفة لها 
م لتكون 15/5/1948الصهيوني على أرض فلسطين في  االحتاللبكل خداع وظلم إلقامة 
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فلسطين قاعدة للدول االستعمارية في المنطقة واسفينًا في جسم األمة العربية واإلسالمية 
ي فرصة لكي تقوم فلسطين بدورها في قيادة األمة وحتى تحبط أ، يفصل مشرقها عن مغربها

ألن بريطانيا تدرك  ؛ولكي تطمس كذلك كل مقومات النهضة والتنمية، العربية واإلسالمية
تمامًا بأنه إذا نهضت فلسطين فسوف تنهض بكل األمة العربية واإلسالمية لما تملكه 

 ؤهلها لذلك.تفلسطين من مقومات استراتيجية 
مصير فلسطين يعتمد على أهمية موقعها االستراتيجي ويرتبط  إذن ال شك بأن

بط بكل بل ويرتأجمع ر المشرق العربي كله ييرتبط بمصكما ر كل بالد الشام بل يبمص
حملة  30ال غرابة في ذلك إذا علمت أن فلسطين تعرضت ألكثر من ، مصير الوطن العربي
 .(16، 2015:  )السحاراحتاللية في تاريخها 

ها نقطة صراع تاألهمية االستراتيجية االستثنائية لفلسطين هي التي جعل إن هذه
ووضعت في  من دولة كبرع إال افم، مركزية بين استراتيجيات الدول الكبرع قديمًا وحديثاً 

مركز استراتيجيتها وضع اليد على فلسطين ال ألهميتها االقتصادية فأهميتها االقتصادية 
نما ألهميته، ليست ذا بال ا في السيطرة على مغرب بالد العرب ومشرقها من مصر حتى وا 

وألهميتها كذلك في  ؛والمغرب العربي وعلى بالد الشام والعراق حتى الجزيرة العربية ،السودان
)منير السيطرة على حوض البحر المتوسط والبحر األحمر وعلى أهم طرق التجارة الدولية 

 .(2014، شفيق
 

 : ي والتاريخي والعقديموقع فلسطين الحضار  أهمية -2

صلي بؤرة الوطن األ: فلسطين بأنها  تتميز
ومكانًا لنشوء ، ومهبطًا للديانات السماوية، ل نسان

ومعبرًا للحركات التجارية وقد حتم عليها ، الحضارات
آسيا : موقعها المركزي أن تشكل جسرًا بريًا يربط بين 

قصى أنها وجسرًا بين أوروبا والهند والشرق األ، وأفريقيا
ة العالمية دالنقطة التي تقرر السيطرة عليها مسألة السيا

ريد أن تبسط نفوذها شرقًا بالنسبة ألي دولة كبرع ت
 شمااًل وجنوبًا. ،وغرباً 

وفلسطين اليوم تقع على مفترق 
في الوطن العربي والتي هي  ق الطر

قلب الوطن المذكور ومركزه وهي 
مليون  354الجسر الوحيد القائم بين 

منهم في جزء قيم من العرب الذي ي
 225وفي أفريقيا  ،مليونا   129آسيا 

مليونا ، ولكن مساعدة بريطانيا وأمريكا 
 ؛مكنت الصهاينة من أرض فلسطين

فقسمت الوطن العربي إلى قسمين 
وبالتالي تمنع التقاء مشرقه ومغربه ل

هذه الدولة اليوم بؤرة للشر وركيزة 
 !.لالستعمار
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ن فلسطين حملت منذ فجر التاريخ أهمية أشد خطورة من تلك األهمية أكما 
قتصادية والدولية إنها األهمية العسكرية والسياسية واال : االستراتيجية المتعلقة بالجوانب

بموقع مركزي في الصدام لقد اتسمت فلسطين ، المرتبطة بالصراع العقدي الحضاري العالمي
 فساد من جانب آخر )بين اإليمان والكفر(.بين رساالت السماء من جانب واإل

ن ومن هنا لم يعرف التاريخ صراعًا استراتيجيًا اقتصاديًا سياسيًا عسكريًا إال وكا
 متضمنًا في الصراع األشمل إنه صراع العقيدة والثقافة والحضارة.

ولهذا طغت النظرة إلى فلسطين باعتبارها األرض المقدسة وما كان ذلك مصادفة 
نما كان لموقعها ولوضعها المركزي في الصراع عبر التاريخ ولهذا أضحت فلسطين أرضًا  ؛وا 

مما جعلها  ؛تي راحت تصارع الكفر والطغيانمباركة مقدسة بالنسبة إلى رساالت السماء ال
 بقعة مركزية استراتيجية تحمل على أرضها كل معاني التاريخ والحضارة والعقيدة.

كما أنها ليست مصادفة أن يكون فيها ضريح أبي األنبياء سيدنا إبراهيم عليه 
سماعيل واسحق ثم كانت ا، السالم ألرض كما لم تكن مصادفة أن تكون أرض نوح ولوط وا 

ثم كانت مهد المسيح عيسى عليه السالم ، السالمالتي سعى إليها كليم هللا موسى عليه 
أولى القبلتين وثالث الحرمين وأرض اإلسراء : ثم لم تكن مصادفة أن تكون ، ومنطلق دعوته

الذي ُفتحت الدنيا كلها  -رضي هللا عنه-خرج سيدنا عمر بن الخطاب ولذلك ، والمعراج
ه لم يخرج الستالم مفاتيح أي مدينة إال بيت المقدس فتسلمها شخصيًا من في عهدجمعاء 

إال رمزًا لمسئولية اإلسالم في إبقاء فلسطين وعاصمتها بيت ذلك ولم يكن ، بطريق النصارع 
يذانًا منه رضي هللا عنه بسيادية اإلسالم على ربوع الكرة األرضية قاطبة.  المقدس إسالمية وا 

المنطلق أخذت الحروب الصليبية باتجاه فلسطين طابعًا ذلك  أيضًا ومن لكومن هنا
دينيًا حضاريًا صليبيًا للصراع فوق أرض فلسطين وأكنافها بما ال يقبل الشك مركزية فلسطين 

ولقد جسدت ذلك ، في االستراتيجية الدولية عقديًا وحضاريًا كما عسكريًا وسياسيًا واقتصادياً 
 .(2014، )منير شفيقنوانًا بارزًا لهذه السمة والتي شكلت ع (معركة حطين)كله 

 

 :  أهمية موقع فلسطين التجاري  -3

بين كانت فلسطين في العصور القديمة تشكل إحدع الطرق الهامة التي تربط 
ومواطن الحضارات في ، مواطن الحضارات في وادي النيل وجنوب الجزيرة العربية من جهة
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ظلت فلسطين معبرًا لمرور القوافل التجارية قبل  لذلك ؛بالد الشام والعراق من جهة ثانية
إذ سارت إليها القوافل العربية من الجزيرة العربية إلى بالد الشام وبالعكس ، اإلسالم وبعده

 صيفًا وشتاًء كجزء من رحلة الشتاء والصيف التي ورد ذكرها في القرآن الكريم.
التي قدمت من الجزيرة  كما كانت فلسطين معبرًا لمرور هجرات القبائل العربية

 .(8:  1996:  )حسن صالحوشمال أفريقيا ، العربية في طريقها لبالد الشام
حيث لعبت فلسطين دورًا بحريًا مهمًا في  كان للموقع البحري لفلسطين دور هام وقد

حيث أسهم الفينيقيون وقبائل البلستا الذين ، تنشيط حركة التجارة بينها وبين العالم الخارجي
كما ، قروا على ساحل فلسطين في تنشيط حركة التجارة مع بالد حوض البحر المتوسطاست

كما بنى الرومان أثناء ، كان لخليج العقبة شأن في التجارة البحرية أثناء حكم الملك داود
وذلك من أجل تسهيل  ؛احتاللهم لفلسطين طريقًا بريًا رئيسيًا يربط خليج العقبة وبالد الشام

مر موقع فلسطين التجاري بمراحل عديدة من االزدهار واالنحطاط على النحو  وقد، التجارة
 -: التالي

ظلت أهمية موقع حيث في العصر الروماني كان موقع فلسطين محدود األهمية  -
 فلسطين تقتصر على بعض النشاطات التجارية غير الهامة.

أصبحت ممرًا حيث في العصر األموي والعباسي زادت أهمية الموقع التجاري لفلسطين  -
 للتجارة بين الشرق والغرب.

 أثناء الحروب الصليبية احتفظت فلسطين بعالقات تجارية مع دول أوروبا. -

في عصر المماليك ازدهرت التجارة بين الشرق والغرب عبر سواحل بالد الشام عامة  -
 وفلسطين خاصة.

 في العصور الوسطى شهدت التجارة عبر فلسطين حركة نشطة جدًا. -

أصيب موقع فلسطين التجاري بنكسة  ؛ما اكتشف البرتغاليون رأس الرجاء الصالحعند -
 استمرت ثالثة قرون.

لما  ؛خالل الخالفة العثمانية على فلسطين عادت أهمية فلسطين التجارية إلى الصدارة -
ومصر كانت تتمتع به الخالفة العثمانية من عالقات تجارية مميزة مع موانئ أوروبا 

العالقات كما زادت ، وغزة حركة تجارية مزدهرة، يافا، موانئ عكاشهدت ف ؛عبر البحر
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لبانيا. أبين موانئ فلسطين وموانئ بالد الشام ودول حوض البحر المتوسط مثل اليونان و 
 (16، 2015:  )السحار

لعب الموقع التجاري لفلسطين دورًا مهمًا في خدمة حركة  البريطاني االحتالل فترة وفي -
كانت البضائع حيث ، وبريطانيا من جهة أخرع ، فلسطين وظهيرها من جهة التجارة بين

الشام ومصر والعراق : راضي الفلسطينية متنقلة بين البلدان العربية في تنقل عبر األ
لظهيرها الشرقي ظلت موانئ فلسطين تقدم خدمات تجارية كما تجارة الترانزيت والعبور( )

تلك األردن الخارجية تعتمد اعتمادًا كبيرًا على  العراق وكانت تجارة –األردن –سوريا
الموانئ وكذلك كان النفط العراقي يتدفق عبر األنابيب من حقل كركوك بشمال العراق 

ذلك استمر ، ليتم تكريره هناك ومن ثم يصدر للخارج ؛إلى مصفاة البترول في حيفا
فيه بريطانيا بتسليم وهو العام الذي قامت  م1948الوضع التجاري المزدهر حتى العام 
 .(8، 1996:  )حسن صالحأرض فلسطين للحركة الصهيونية 

 

 -: األسباب التي أدت إلى ازدهار الحركة التجارية في فلسطين
ة اإلقليمية في ذلك فلسطين ملتقى التجار كانت قد ف، ى فلسطين باإلنتاج الزراعين  غ   -1

ين الجنوبية وسواحل يافا حيث كانت المحاصيل المصرية ترد إلى سهول فلسط، الوقت
وقد ، وعسقالن وغزة وتستبدل بزيت الزيتون الذي كان من أهم المحاصيل الفلسطينية

كان يجتمع في فلسطين أيضًا رجال القوافل السورية الذين كانوا يوثقون الروابط التجارية 
مما أدع إلى انتشار السلع والصناعات بين  ؛بين بالد نهر العاصي وبالد فلسطين

فساحل ، وكانت أهم الطرق التجارية آنذاك من مصر، صر وفلسطين وسوريا والعراقم
سيناء حتى وادي العريش ومنه إلى رفح فغزة التي تلتقي بالطريق القادمة من العقبة عبر 

سدود ومن اومن غزة تستمر الطريق إلى عسقالن ف، وادي عربة عبر النقب إلى غزة
 -: اتجاهين اسدود كان يتجه طريق التجارة إلى

 وصيدا. وصور عكا إلى ومنه الكرمل إلى بيافا ماراً  المتوسط البحر لساحل محاذياً  - األول -

و ومنها إلى سهل  - الثاني - من اسدود متجهًا ناحية الشرق إلى رأس العين فمجدُّ
ثم عبر األردن إلى دمشق ومنها إلى شمال  ،مرج ابن عامر إلى جسر بنات يعقوب

 .(475، 2006:  القسم األول:  1ج:  )الدباغسوريا 
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البوتاس والمغنيسيوم : وجود كميات تجارية من المعادن على سواحل البحر الميت مثل  -2
مما شجع  ؛والصوديوم باإلضافة إلى العديد من المعادن المنتشرة في كل أرجاء فلسطين

 على الحركة التجارية في فلسطين.
التي حققت االكتفاء الذاتي وساهمت في  اشتهرت فلسطين بالعديد من الصناعات -3

صناعة المالبس وأدوات الطبخ والسجاد والفخار  : ومن هذه الصناعات، التصدير
:  الفلسطينية )الموسوعةوالزجاج والمنتجات الصوفية والصابون والمنسوجات القطنية 

ي وقد قامت بريطانيا بإجراء إحصاء للصناعات القائمة ف (555:  1990:  1المجلد
منشأة صناعية كانت قائمة قبل  1215وجد فيها تفذكرت أنه  1927فلسطين في عام 

 الحرب العالمية األولى.
 

 -تدريب :
 -السؤال األول :

 ؟ما هي أهم مميزات الحضارة الكنعانية على أرض فلسطين -1

 اذكر أهم الدول التي ساعدت الحركة الصهيونية وسهلت لهم االستيطان في فلسطين. -2
 

 -: علل ما يليالثاني : السؤال 
 الموقع الجغرافي أعطى فلسطين شخصيتها وهويتها. -أ 

 لعبت الجغرافيا السياسية دورا  مهما  في تحديد حدود فلسطين. -ب 

 كان هناك اهتماما  واضحا  في جعل الموارد المائية كلها داخل حدود فلسطين. -ج 
 

 -تدريب :الإجابة 
 -إجابة السؤال األول :

 الكنعانية على أرض فلسطين :أهم مميزات الحضارة  -1

 تميدددز الكنعدددانيون ببنددداء القدددالع والمددددن واألسدددوار، كمدددا اسدددتخدموا األسدددلحة الحديديدددة والقدددوس والنشددداب 
 والشعير والزيتون والعنب والرمان.  عوا في الزراعة خاصة زراعة القمحوالخنجر، كما بر      

 ستيطان في فلسطين هي بريطانيا.أهم الدول التي ساعدت الحركة الصهيونية وسهلت لهم اال -2
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 إجابة السؤال الثاني :
الموقددع الجغرافددي أعطددى فلسددطين شخصدديتها وهويتهددا حيددث اكتسددبت فلسددطين ذلددك مددن خددالل إطاللهددا  -أ 

علددى البحددر المتوسددط غربددًا والبحددر األحمددر جنوبددًا وهددذا أكسددبها واجهتددين بحددريتين أضددفت المزيددد مددن 
 ريد.األهمية الجغرافية على الموقع الف

لعبت الجغرافيا السياسدية دورًا مهمدًا فدي تحديدد حددود فلسدطين حيدث عمدد االحدتالل البريطداني فدي رسدم  -ب 
حدددود فلسددطين تماشدديًا مددع خطددوط تقسدديم الميدداه، ولكددي يضددمن وقددوع جميددع المددوارد المائيددة السددطحية 

 والجوفية داخل حدود فلسطين.

كلهددا داخددل حدددود فلسددطين، حيددث كانددت بريطانيددا  كددان هندداك اهتمامددًا واضددحًا فددي جعددل المددوارد المائيددة -ج 
لكي تعطيها لليهود فعمدت على جعل جميع موارد المياه فدي المنطقدة داخدل  ؛تعمل على تهيئة فلسطين
 الحدود الجغرافية لفلسطين.
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 الوحدة الثانية
 -: التركيب الجيولوجي في فلسطين

 

 -: ي ر بحقب ما قبل الكمأوال  : 

 ة.مجموعة الصخور المتحول -1

 مجموعة الصخور النارية. -2

 .الجوفية البركانيةمجموعة الصخور  -3
 

 -: حقب الحياة القديمة )الباليوزوي(ثانيا  : 

 العصر الكمبري. -1

 تكوين أمودي شلومو. - أ
 تكوين المنيعة.  - ب

 العصر البرمي. -2
 

 -: حقب الحياة المتوسطة )الميزوزوي(ثالثا  : 
 صخور العصر الترياسي. -1

 صخور العصر الجوراسي. -2

 -: خور العصر الكريتاسيص -3

 مجموعة الكرنب. -أ 
 مجموع القدس. -ب 

 مجموع جبل المشارف. -ج 
 

 -: حقب الحياة الحديثة )السينوزوي(رابعا  : 

 -: الزمن الثالثي -1

 مجموعة َعْبَده. -أ 
 مجموعة ساقية. -ب 

 مجموعة البحر الميت ومجموعة الكركار.  -ج 
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 مجموعة البحر الميت. 1ج/
 مجموعة الكركار. 2ج/

 الزمن الرباعي. -2

 -: بيات الحديثةو سالر  -3

 الكثبان الرملية. - أ
 س. يرسوبيات اللو - ب

 .الترافرتينرسوبيات  -4
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  :الوحدة الثانية أهداف 
 -:الطالب بعد االنتهاء من هذه الوحدة أن تكون قادرا  على ي يتوقع منك عزيز 

 معرفة جيولوجية فلسطين. -1

 طين.التوزيع الجغرافي لصخور فلسطين وانتشارها في كل ربوع فلس تحديد -2

 التعرف على أنواع التراكيب الصخرية في فلسطين. -3

 تحديد األزمنة الجيولوجية المختلفة التي تم خاللها بناء بنى وتراكيب فلسطين. -4

 تقسيم الصخور إلى أقسام وتحديد الزمن الذي ينتمي إليه الصخر. -5

 

 : األزمنة والحقب الجيولوجية
ُحقب( زمنية وهي من األقدم إلى  قسم العلماء تاريخ األرض إلى أربعة أحقاب )جمع

 -: األحدث
   حقب ما قبل الكمبري  - أوال  : 

مليون  4600حيث يمتد من نشأة األرض قبل ، ول الحقب في تاريخ األرضطوهو أ
مليون سنة تقريبًا من عمر  4000أي ما يساوي ، مليون سنة مضت 580سنة وحتى 

 جنوب فلسطين.الحقب فقط يوجد في ذلك والجزء األحدث من ، األرض
   حقب الحياة القديمة )الباليوزوي( - ثانيا  : 

الحقبة أنواع من الحياة القديمة اندثر وانقرض معظمها تلك على األرض في  تساد
ويقسم إلى ستة ، مليون سنة مضت 225مليون سنة وحتى  580ب من ق  الحُ ذلك متد يو 

وصخوره موجودة في ، برميو  ،كربوني ،ديفوني ،سيلوري  ،ياردوفيش ،مبري ك:  عصور
 جنوب فلسطين أيضًا.

   حقب الحياة الوسطى )الميزوزوي( - ثالثا  : 
فهي ، سادت فيه أنواع جديدة من الحياة تختلف عن سابقتها وعما هو موجود حالياً 

مليون  65مليون سنة وحتى  220وعمره بين ، متوسطة بين الحقب القديمة والحقب الحديثة
 يكريتاسو  ،يجوراس ،يترياس:  عصور ةوينقسم إلى ثالث، ن سنةمليو  155سنة أي أنه دام 
وصخوره منتشرة في طول فلسطين وعرضها وهو يشكل الجزء األكثر ، )األسفل واألعلى(

 همية من التكوينات الجيولوجية في فلسطين.أ 



 64 
 



 65 

   حقب الحياة الحديثة )السينوزوي( - رابعا : 
 مرًا حتى اآلنمليون سنة مضت وما زال مست 65وهو يمتد من 

 ،باليوسين: والعصر الثالثي يقسم إلى ، ويقسم إلى عصرين هما الثالثي والرباعي
 بليوسين. ،ميوسين ،وسينغليو أ ،أيوسين

 الهولوسين )الحديث(.و  ،باليوستوسين: ما الرباعي فإنه يقسم إلى أ
الحقب منتشرة أيضًا في طول فلسطين وعرضها وتتركز بشكل عام ذلك وصخور 

 )الموسوعة( 3)شكل الحالي  هاعرفها اليوم بشكلنرب فلسطين والحياة فيه هي التي في غ
 .(14:  القسم الثاني:  1المجلد :  1990: الفلسطينية 

 
 :  عزيزي الطالب

األزمنة الجيولوجية والتي هي تاريخ فلسطين الجيولوجي تلك سنحاول أن نعرض عليك 
نبدأ من األقدم إلى األحدث مع توضيح تواجد وس، يضا  ُبنى وتراكيب فلسطينأوالتي هي 

 صخور كل حقبة وتوزيعها توزيعا  جغرافيا  على أرض فلسطين.
 :  حقب ما قبل الكمبري  - أوال  

قصى أالحقب في ذلك تقع صخور ، وهو أطول وأقدم حقب في تاريخ األرض
ي مساحة صغيرة جنوب فلسطين وبالتحديد عند الزاوية الشمالية الغربية لخليج العقبة وتغط

الصخور هي امتداد وتلك ، حول مدينة أم الرشراش 2كم70جدًا من فلسطين ال تزيد عن 
طبيعي للصخور المنتشرة في سيناء واألردن وجزيرة العرب وهو ما يعرف باسم )الدرع العربي 

 .(15:  1990: الفلسطينية  )الموسوعةالنوبي( 
عض قبل أن ينفتح البحر األحمر الدرع متصلة ببعضها البذلك وقد كانت صخور 

 .(42:  1999:  )عابد والوشاحيمليون سنة  15قبل حوالي 
تجمعت رسوبيات مليون سنة  800الجيولوجية فإنه قبل حوالي وحسب الدراسات 

ذلك رافقت ثم ، طينية ورملية بمساحات كبيرة قد تصل إلى آالف الكيلومترات في بحيرة قديمة
الرسوبيات تلك الترسيب المتتالي عملية خفض جعلت ذلك وصاحب ، اندفاعات نارية قاعدية

 مما أدع إلى جعلها صخورًا متحولة. ؛تصل إلى أعماق كبيرة تحت سطح األرض
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وقبل نهاية هذا العصر حصلت اندفاعات كبيرة من باطن األرض باتجاه السطح 
لت عمليات ب حصق  الحُ ذلك وفي آخر ، أدت إلى تكون صخور الجرانيت وصخور الجابرو

خور الصتلك حت شديدة وترسيب مرافقة لعمليات الرفع التي حدثت في المنطقة فجعلت 
 جميعها مكشوفة فوق سطح األرض.

 : ويمكن أن نقسم صخور ما قبل الكمبري في فلسطين إلى ثالث مجموعات
 مجموعة الصخور المتحولة. -1

 مجموعة الصخور النارية الجوفية. -2

 مجموعة الصخور البركانية. -3

 -: المجموعاتتلك وفيما يلي شيء من التفصيل لكل مجموعة من 
 : مجموعة الصخور المتحولة -1

، توجد في مناطق صغيرة بالقرب من أم الرشراش، فلسطينوهي من أقدم صخور 
الصخور المتحولة يوجد منها أنواع كثيرة أهمها صخور الشيست والتي أهم ما يميزها وتلك 

يكا مما يجعلها على شكل طبقات رقيقة فوق بعضها البعض احتواءها على معادن الما
المنطقة تلك  كما توجد في، النوع من الصخور اسم مايكا شيستذلك وبالتالي يطلق على 

 .صخور النايس األخرع  المتحولة ومن الصخور ،البيوتيت شيست ورصخ
وبصفة عامة فإن الصخور المتحولة في جنوب فلسطين هي صخور رسوبية قديمة 

متر تحت سطح األرض وُدفنت فحدث  1000توضعت في حوض رسوبي بسمك يزيد عن 
 التحول.ذلك لها 

 

 :  مجموعة الصخور النارية الجوفية -2
هذه الصخور الجزء األعظم من صخور ما قبل الكمبري في جنوب شكلت 

 -: الصخورتلك وأشهر أنواع ، فلسطين
نيعة وهو صخر ناري قاعدي داكن ابرو وهو موجود حول أم الرشراش والمجصخور ال -

وقد ، ابرو عند المنيعة يتكون من عدة معادنجوهناك نوع آخر من صخور ال، اللون 
 أثرت عليه عوامل التجوية بحيث أصبح كالتربة.
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رانيت ايالت( ذو اللون الرمادي إلى األحمر جرانيت والذي من أهم أنواعه )جصخر ال -
 عة( وهو ناعم نسبيًا.يلمنرانيت اجوالحبات الخشنة ومنه أيضًا )

المجموعة الصخور النارية المتوسطة تلك صخور المونزونيت والديوريت وتشمل  -
ومن أشهرها مونزونيت المنيعة وكوارتز ديوريت غرب المنيعة وهو أخضر ، التركيب

 .داكن إلى أحمر قاتم
 

 :  انيةكمجموعة الصخور البر  -3
ي متباينة يجمع بينها كونها أحدث ب وهق  الحُ ذلك وهي مجموعة من أحدث صخور 

 -: من مجموعة الصخور النارية الجوفية ومن أشهر صخورها
، وهي من أهم المجموعات الصخرية في جنوب فلسطين:  صخور الكوارتز بورفيري  -

تتضح فيها االنسيابات البركانية فتبدو على شكل طبقات وهي حامضية جدًا يتراوح لونها 
تكون من بلورات كبيرة من الكوارتز توهي ، ي ورماديبين أخضر إلى أحمر بنفسج

 والساندين.

وهي محدودة االنتشار توجد في بعض المناطق فوق :  صخور البازلت والسبليت -
 يالت(.إرانيت ج)

والتي توجد أيضًا في  فنايمثل صخور السرموج وصخور تكوين س:  صخور أخرع  -
 جنوب فلسطين.

تي هي في األصل صخور بركانية تحت وهناك أيضًا مجموعة من القواطع وال
اندفعت داخل الشقوق والصدوع فقطعت الصخور األقدم منها وهي صخور ذات ، سطحية

 -:قسمان وهي  سماكة قليلة نسبياً 
ابرو والكوارتز وتتميز بأنها عميقة المنشأ غير جشهرها صخور الأقواطع قديمة ومن  -

 قطع بسرعة.تمنتظمة الطول قصيرة ت

 تتميز بأنها مستقيمة وطويلة وأشهر أنواع الصخور كوارتز بورفيري.قواطع حديثة  -
 

 -: تدريب
 حدد المجموعات الصخرية التي تنتمي إلى )مجموعة القدس(. -

 .؟أين تتوزع التكوينات الجيولوجية الحديثة في فلسطين -
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 -تدريب :الإجابة 
لجيرية والمارل )صخور المجموعة الصخرية التي تنتمي إلى مجموعة القدس هي مجموعة الصخور ا -

ور الحجر الجيري الخشن وصخور الدولوميت والمارل وكذلك الحجر خينية مخلوطة( وصطجيرية 
 الرملي الصلب والصوان.

 تتوزع التكوينات الجيولوجية الحديثة في فلسطين في شمال فلسطين وفي السهل الساحلي وغور األردن. -
 

 :  حقب الحياة القديمة )الباليوزوي( - ثانيا  
يغلب على ، أقصى جنوب فلسطينالحقب في جنوب النقب ذلك توجد صخور 

مليون  320ويل جدًا )طصخوره الصخور الرملية والرواهص وبالرغم من أن عمره الزمني 
 -: سنة( إال أن صخوره في فلسطين قليلة وذلك لسببين

لها في وسط فلسطين وشما، أن صخور الحقبين التاليين له قد غطت صخوره خاصة -1
 ويلزم إلثبات ذلك حفر آبار عميقة.

الحقب خاصة العصرين األردوفيشي والسيلوري ال توجد  ذلكهناك فترات طويلة في  -2
في ذلك  ببسبب انقطاع الترسي ؛صخور تمثلها في جنوب فلسطين وقد يعود ذلك

 الزمان أو أن الرواسب قد أزيلت بالحت والنقل.

سم )الحجر الرملي النوبي( وأهم الحقب بصفة عامة اذلك يطلق على صخور 
 -: الحقبذلك صخور 

 :  العصر الكمبري  -1

لوموذلك مل تشا واألحدث تكوين ، العصر على تكوينين أقدمهما تكوين أمودي ش 
 -:المنيعة

كانت صخور حيث وهو أقدم تكوين في حقب الباليوزوي :  تكوين أمودي شلومو -أ 
مناطق قليلة في جنوب  التكوين تدعى الحجر النوبي الرملي توجد فيذلك 

 متر. 45-10التكوين ذلك فلسطين يبل  سمك 

متر حسب  52-45تتميز صخوره بأنها قليلة السمك ما بين :  تكوين المنيعة -ب 
 الرسوبيات بحرية.تلك الموقع ومعظم 
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التكوين عدة صخور من الحجر الرملي الناعم األحمر والحجر الرملي ذلك وجد في تو 
وحجر رملي صلب وصخور طينية ملونة كلها في جنوب الخشن مع طبقات طينية 

ت في مياه بحرية ضحلة كانت تغطي جنوب فلسطين في عصر بفلسطين وقد ترس
 الكمبري األسفل.

 :  البرمي العصر -2

وكل ، العصرذلك ال توجد في فلسطين صخور ظاهرة فوق سطح األرض تمثل 
البترول العميقة المحفورة  المعلومات المعروفة عن صخور هذا العصر مأخوذة من آبار

 .12في جنوب فلسطين وعددها 
وتتكون من صخور الحجر ، اً متر  480-370العصر بين ذلك يتراوح سمك صخور 
 والصخور الطينية.، الرملي والحجر الجيري 

فيبدو أن عملية رفع عامة قد حصلت ، أما الجغرافيا القديمة للمنطقة في العصر البرمي
انخفضت فيه منطقة فلسطين ، ي وفي أوائل العصر البرميفي نهاية العصر الفحم

أصبحت ف، ثم تقدم البحر بشكل أكبر، وترسبت صخور البرمي النهرية البحرية فيها
وبالتالي ترسبت الصخور الجيرية البحرية ، العصرذلك المنطقة أكثر عمقًا عند أواخر 

 جديد.ومع بداية العصر الترياسي بدأ البحر بالتراجع من ، الضحلة

 

 : حقب الحياة المتوسطة )الميزوزوي( - ثالثا  
تاسي يالكر و  ،الجوراسي ،الترياسي:  الحقب من ثالثة عصورذلك تكون 

أما الصخور التي تمثله فتغطي مساحات ، مليون سنة 160)الطباشيري( ومدته الزمنية 
 -: من أهمها، شاسعة من فلسطين

 :  صخور العصر الترياسي -1

ال يظهر منها إال القليل في منطقة الرمان ، ة تحت سطح األرضمعظم صخوره موجود
متر وأهم  1000العصر في فلسطين ذلك يبل  سمك صخور ، والعريف جنوب فلسطين

 -: تكويناته
والطين الجيري الرمادي القاتم ، وهو بني قاتم إلى رمادي:  الطين الصفائحي -

 .يولوميتدوالحجر الجيري ال
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 :  صخور العصر الجوراسي -2

وصخوره ، ه في جنوب فلسطين فوق صخور العصر الترياسيتوجد الصخور التابعة ل
ويوجد كذلك ، وذلك بسبب وجود أكاسيد الحديد ؛تتكون من صخور طينية متعددة األلوان
ات النباتية ثاحري الفقير بالمستيوالحجر الج، الصخر الطيني والطين الصواني

، الغنية بالمواد العضوية وصخور الدولوميت وتكثر فيه الرقائق السوداء ،والحيوانية
 ويتواجد في صحراء النقب في منطقتي الرمان والعريف.

 :  صخور العصر الكريتاسي -3

العصر جزءًا كبيرًا من مساحة فلسطين تسوده الصخور لذلك الصخور التابعة  تغط
 :  الرملية والصخور الجيرية ويضم عدة مجموعات

 :  ُنبمجموعة الُكرْ  -1

يغلب ، يرة شرقي بئر السبعثذه التسمية من منطقة الُكرُنب في وادي الحأخذت ه
كما ، التكوينات الصخور الرملية متعددة األلوان )أحمر وبني وبنفسجي( تلكعلى 

 أن بها طبقات من أكاسيد الحديد وطبقات من الصخور الطينية.
 المجموعة تتحول إلى صخور جيريةتلك أما في شمال فلسطين فإن صخور 

وتوجد مجموعة الكرنب في شمال فلسطين ، وتقل كمية الصخور الرملية، ودولوميت
 اجور في الكرمل.يفي وادي الفارعة وقرب بلدة 

 :  مجموعة القدس -2

المجموعة الصخور الجيرية والمارل )صخور جيرية طينية مخلوطة( تلك يغلب على 
لحجر الجيري وكذلك يتكون من صخور ا، وهي منكشفة في طول البالد وعرضها

وفي ، وهو غالبًا ما يحوي شعابًا من المحاريات، الخشن الحبات مع بعض الصوان
يصل حيث ، جنوب شرق جبال الخليل توجد بالصخور مستحاثات كبيرة الحجم

وتتميز الصخور بالليونة ، متراً  130-70الطبقات في جبال الخليل من تلك عمق 
رب قوجزؤه السفلي يتكشف بال، والمارل النسبية والتي تتكون من صخور الدولوميت

وهو مكون من صخور المارل ، وار وترقوميا في محافظة الخليلفمن مخيم ال
أما الجزء العلوي من التكوين فهو صلب ويتكون من ، الطباشيرية والدولوميت

 الدولوميت الصلب والحجر الرملي الصلب والصوان.
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يتكون من صخور جيرية ناعمة أو وفي شمال فلسطين خاصة في الجليل والكرمل ف
 خشنة التبلور مع الدولوميت والطباشير والمارل والصوان.

 :  مجموعة جبل المشارف -3

وهي ، تاسييالمجموعة كل التكوينات التي تكونت في نهاية العصر الكر  تلكتشمل 
 -: تختلف في جنوب فلسطين عنها في شمالها

 :  في جنوب فلسطين -

يبدأ بطبقات لينة من حيث الجنوبي من النقب ينكشف التكوين في النصف 
، والحجر الجيري الطيني، وأهم صخوره الدولوميت والحجر الجيري ، الدولوميت

وكذلك ، حيث تكثر فيه المستحاثات وتوجد كذلك صخور الطباشير اللينية
 تكوينات الطباشير التي تحتوي على الفوسفات.

 :  في شمال فلسطين -

ويتركز حول وادي ، كوين جنوب فلسطين عن تالتكوين قليالً ذلك يختلف 
 شاش.م  المالحة ووادي 

 

 : حقب الحياة الحديثة )السينوزوي( - رابعا  
عمره ، العصر الثالثي والعصر الرباعي:  الُحق ب إلى عصرين هماذلك يقسم 
، تنتشر صخور العصر الثالثي في كل أنحاء فلسطين، مليون سنة 65الزمني حوالي 

أما العصر الرباعي فتنتشر صخوره في ، حديد في الشمال وفي السهل الساحليوتتركز بالت
 -: غور األردن والسهل الساحلي

 ،وسينغاألولي ،األيوسين ،الباليوسين:  إلى خمسة عصورانقسم الزمن الثالثي  -1
 التكوينات. من كبير وعدد مجموعات ثالث إلى العصر ذلك قسم كما ،البليوسينو  ،الميوسين

، ه ومجموعة ساقيةد  ب  مجموعات هي من األقدم إلى األحدث مجموعة ع  التلك و 
 أما المجموعة الثالثة وهي األحدث فهي ، وصخورهما تنتشر في كل أنحاء فلسطين

وشمال شرق فلسطين )أي ، وتتركز في جنوب شرق فلسطين، مجموعة البحر الميت
سهل الساحلي مجموعة ويقابلها في ال، غور األردن( –على طول امتداد وادي عربة 

 -: الكركار
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 :  مجموعة َعْبَده -أ 

التكوينات في جنوب فلسطين في منطقة عوجا الحفير ومنطقة خليج تلك توجد 
تتكون صخورها من الطباشير البيضاء المتعاقبة مع طبقات رقيقة من ، العقبة

والحجر الجيري الفوسفاتي والطباشير ، وكذلك الحجر الجيري ، الصوان األسود
وفي أقصى جنوب فلسطين تتكون صخوره من طباشير وحجر ، ألبيض الكتليا

 جيري قرب جبل نفحة.
وفي شمال فلسطين تظهر صخور الحجر الجيري والطباشير والصوان البني خاصة 

 .(4)شكل  اً متر  150في منطقة الناصرة وسمكه حوالي 
 :  مجموعة ساقية -ب 

حواويط وتتكون من صخور المجموعة في جنوب فلسطين بتكوين أم تلك  توجد
 متر. 20المارل والصخور الطينية مع قليل من الصخور الجيرية سمكه 

كما تظهر في منطقة النقب الشمالي وبئر السبع الرسوبيات القارية التي تعلوها 
المستوع ذلك وفوق ، صخور المارل والطين والرمل ثم يعلوها الحجر الجيري 

 والغرين الحمراء. توجد صخور الحجر الرملي الكوارتزي 
وفي وسط وجنوب السهل الساحلي تبدأ مجموعة ساقية بتكوين بيت جبرين الذي 

وفي بعض ، يتكون أساسًا من صخور الطباشير والحجر الجيري الطباشيري 
التكوين بيتوميني )صخر زيتي( يحمل بعضها قلياًل ذلك المواضع تكون صخور 

 من الفوسفات.
 :  الكركار البحر الميت ومجموعةمجموعة  -ج 

وتمتد ، التكوينات الجيولوجية ضمن مجموعة البحر الميت:  تتكون من مكونين
عادلها مجموعة الكركار على تقابلها و تو ، على طول وادي عربة وغور األردن

 السهل الساحلي.
المرحلة قد أصبحت المناطق الداخلية من فلسطين تلك ومما يجدر ذكره أنه في 

أما ، التالي فإن رواسبها في الغالب هي رواسب قاريةأعلى من منسوب البحر وب
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وبالتالي فهناك تداخل  ؛رسوبيات الكركار فهي ما زالت متأثرة إلى حد ما بالبحر
 بين الرسوبيات البحرية والقارية في مجموعة الكركار.

 :  مجموعة البحر الميت 1-ج

 تتكون من رسوبيات غور األردن الجنوبي وتتألف من فتات الصخور
، توجد في المنطقة الممتدة من خليج العقبة وحتى البحر الميت، النارية

 وتتكون من صوان مشاش وصخور الحجر الجيري والدولوميت.
م الذي يتكون من رسوبيات البحر الميت تكوين أصدُ حوض ويوجد في 
متر من الملح الصخري والجبص واالنهيدريت مع وجود  4000سميكة جدًا 

 الصخور الطينية.

 :  مجموعة الكركار 2-ج

المجموعة مكونة من صخور الكركار التي هي صخور جيرية رملية تلك 
ويبدو أنها كانت كثبان رملية ساحلية تصلبت بفعل ترسبات مواد جيرية 

ركار رمال طينية حمراء مع الككما توجد ربطت حبات الرمل فتماسكت 
رة( وهي نوع من التربة الحمراءتسمى )الح   تمتد من أقصى شمال والتي ، م 

 فلسطين على طول الساحل وحتى غزة.

 :  الزمن الرباعي -2

 الباليوستوسين والهولوسين )الحديث(.:  نقسم إلى عصرينا
الزمن في كل أنحاء فلسطين من أقصى الشمال إلى أقصى ذلك صخور  تتشر قد انو 

 ومن الشرق إلى الغرب.، الجنوب
 :  الرسوبيات الحديثة -3

أي هي رسوبيات ، ألف سنة وما زالت تترسب 11ي توضعت منذ وهي الرسوبيات الت
رسوبيات الشاطئ والكثبان الرملية ورواسب الوديان  ت :شملقد و ، العصر الحديث

 -:وقد شملت ، ين والتربةتوالترافر 
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 :  الكثبان الرملية

توجد في عدة مناطق في فلسطين ففي السهل الساحلي توجد الكثبان الرملية 
وحتى جنوبه ، التي هي صخور رملية تصلبت تبدأ من أقصى شمال فلسطين)الكركار( و 

على طول امتداد السهل الساحلي والكثبان الحديثة في السهل الساحلي تدعى كثبان 
كما توجد الكثبان الرملية في غرب النقب في منطقة الخلصة والرحيبة وكذلك في ، الخضيرة

 -: وسط وجنوب وادي عربة
  : سيرسوبيات اللو -أ 

وهي رسوبيات مكونة من حبات رملية ناعمة توجد في شمال غرب النقب ومنطقة 
-25بئر السبع وبالتحديد في تل الملح ووادي الشريعة ووادي غزة سمك رسوبياتها 

 متر تتزامن مع رسوبيات الكركار. 30

 :  رسوبيات الوديان -ب 

عند مصباتها ما وا  ما على جوانبها إوهي الرسوبيات التي ترسبها الوديان الحالية 
الرسوبيات في الغالب هي من الحصى التي يكون الوادي قادرًا على حملها وتلك 

وعندما تخف سرعته ُيلقي بها فتكون رسوبيات على شكل المراوح والتي يطلق عليها 
 اسم المراوح الطميية وتشاهد بوضوح في وادي عربة.

 :  رسوبيات الترافرتين -ج 

والتي تحتوي على كربونات الكالسيوم مذابة فيها على  وهي رسوبيات الينابيع الحارة
فعندما تخرج مياه ، وذلك بسبب حرارة المياه والضغط الواقع عليها ؛شكل بايكربونات

ترسب البايكربونات المذابة على شكل حجر تالينابيع تبرد ويقل الضغط عليها ف
، مال بحيرة الحولةترافرتين دان ش: ومن أمثلتها في فلسطين ، جيري يدعى ترافرتين

وترافرتين كهف الزوتية في وادي ، وترافرتين عبده وسط النقب، وترافرتين بيسان
)عابد ( 12، 2القسم :  1المجلد :  1990: الفلسطينية  ة)الموسوع عمود قرب طبرية

 .(41، 1999:  والوشاحي
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 أسئلة التقويم الذاتي
 

 ناقش ذلك. .الجيولوجية المختلفة .. تعتبر جيولوجيا فلسطين انعكاسا  واضحا  لألزمنة -1

 حدد بعض التكوينات الجيولوجية المنتشرة في جنوب فلسطين. -2

 -: أين توجد التكوينات التالية -3

 .؟سيرسوبيات اللو -أ 

 .؟الكثبان الرملية -ب 

 .؟مجموعة الكرنب -ج 

 

 -إجابة أسئلة التقويم الذاتي :
ولوجي والتي هي أيضًا ُبنى وتراكيب حيث إن األزمنة الجيولوجية هي عبارة عن تاريخ فلسطين الجي -1

 -كانت على النحو التالي :فقد فلسطين 
 حقب ما قبل الكمبري : -

وهو أطول وأقدم حقب في تاريخ األرض تقع صخوره في أقصى جنوب فلسطين خاصة عند خليج العقبة 
 حول مدينة أم الرشراش.

 -العصر :ذلك وصخور 
 رشراش وأهم صخوره الشيست النايس.الصخور المتحولة : تقع بالقرب من أم ال -
 رانيت.جتقع بالقرب من أم الرشراش والمنيعة وأهم صخوره الالصخور النارية :  -

 الصخور البركانية : تقع في جنوب فلسطين وأهم صخوره البازلت. -

 حقب الحياة القديمة : -
أهم تكويناته تكوين ي و الحقب اسم الحجر الرملي النوبذلك توجد صخوره في جنوب النقب يطلق على صخور 

 أمودي وتكوين المنيعة.
 حقب الحياة الوسطى : -

وأهم صخوره صخور العصر الترياسي ويقع في منطقة الرمان والعريف جنوب فلسطين وكذلك الطين 
 الصفائحي.

بسبب وجود أكاسيد من صخور طينية متعددة األلوان قد تكونت وصخوره  يوكذلك صخور العصر الجوراس
 يها وصخور الدولوميت ويتواجد في صحراء النقب في منطقتي الرمان والعريف.الحديد ف

 في مجموعة الكرنب ومجموعة القدس ومجموعة جبل المشارف.فقد تمثلت أما صخور العصر الكريتاسي 
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 حقب الحياة الحديثة : -
عة ساقيه مجموعة عبده في جنوب فلسطين في منطقة كوب الحفير، ومجمو  –وجد على شكل مجموعات ت

 في جنوب فلسطين بتكوين أم حواويط وتتكون من صخور المارل والصخور الطينية.
 

 التكوينات الجيولوجية المنتشرة في جنوب فلسطين : -2

في منطقة أم الرشراش على خليج العقبة، ومنطقة : تتواجد غالبية التكوينات الجيولوجية في جنوب فلسطين 
 طق الرمان والعريف ووادي الحفيرة ومنطقة بئر السبع.المنيعة، ومنطقة صحراء النقب ومنا

  
 توجد التكوينات التالية في كل من : -3

 س :يرسوبيات اللو  -أ 
 توجد في شمال غرب النقب ومنطقة بئر السبع. 

 الكثبان الرملية :  -ب 

 توجد في السهل الساحلي من أقصى شمال فلسطين حتى أقصى جنوبه. 

 مجموعة الكرنب : -ج 

 ين في وادي الحفيرة وشرق بئر السبع. أما في شمال فلسطين فتوجد في وادي الفارعة.توجد في جنوب فلسط
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 الوحدة الثالثة
 -: . )التضاريس(.األقاليم الطبيعية في فلسطين .

 

   إقليم السهول - أوال :- 
 :  السهول الساحلية -1

 سهل عكا. -1:  1
 السهل الساحلي الجنوبي. -2:  1

 -: السهول الداخلية -2

 طوف.بسهل ال -1:  2
 سهل مرج بن عامر. -2:  2

   إقليم المرتفعات الجبلية - ثانيا :- 
 :  جبال الجليل -1

 جبال الجليل األعلى. -1:  1
 جبال الجليل األسفل. -2:  1

 -: السلسلة الجبلية الوسطى -2

 جبل الكرمل. -1:  2
 -: جبال نابلس والقدس والخليل -2:  2

 جبال نابلس. -أ 

 جبال القدس. -ب 

 ل.جبال الخلي -ج 

 -: جبال النقب -3

 جبال خليج العقبة. -1:  3
 جبال وسط النقب. -2:  3

   إقليم وادي األردن )األغوار الفلسطينية( - ثالثا :- 
 سهل الحولة. -1

 بحيرة طبريا. -2
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 نهر األردن والغور الفلسطيني. -3

 البحر الميت. -4

 وادي عربة. -5

   إقليم صحراء النقب - رابعا :- 
 النقب الشمالي. -1

 النقب األوسط. -2

 قب الجنوبي.الن -3
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 :الوحدة الثالثة أهداف 
 -: ما يليمعرفة عزيزي الدارس بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة ُيتوقع منك 

 قسام طبيعية رئيسية وفرعية.أتقسيم فلسطين إلى  -1

 الحديث باستفاضة عن جميع األقسام التضاريسية في فلسطين. -2

 تحديد األقاليم الطبيعية. -3

ستطيع أن توقع عليها جميع األماكن التي تلية لفلسطين القيام برسم خريطة تفصي -4
 درستها في هذه الوحدة.

 تحديد أهمية كل إقليم طبيعي. -5

 التمييز بين األقاليم الطبيعية. -6

 
 -الوسائط المساعدة :

 .موسوعة بالدنا فلسطين، 2006، مصطفى مراد الدباغ -1
 .1990، هيئة الموسوعة الفلسطينية -2

 .كتاب جغرافية فلسطين، 2015، عابدكامل أبو ضاهر، فدوى أبو  -3

 
األقاليم الطبيعية والتضاريس في فلسطين هي انعكاس واضح وطبيعي للُبنية 

 وبالتالي فإن المناخ والنبات والتربة هي انعكاس مباشر أيضًا للتضاريس.، الجيولوجية
 الطبيعي نستطيع أن نعرفه بأنه نظام تتشابه فيه كل المكونات والعناصر واإلقليم

 والخصائص الطبيعية والجغرافية.
وهو نظام متفاعل  ،وهو أيضًا عبارة عن مركب كلي للكائنات العضوية والبيئية

عالقات مكانية وخصائص طبيعية وبيئة مالئمة وكائنات حية وموارد : على  وظيفيًا يشمل
غرافية عبارة عن مركب متوازن يتميز بعالقات فريدة ويوجد في وحدة مساحية ج يوه ،للطاقة
 .(37، 1987:  )السيد المطري محددة 
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.. من خالل العرض السابق لُبنية وتراكيب فلسطين الجيولوجية .عزيزي الطالب
بدوره انعكس على وذلك الحظنا بساطة هذه البنية والتراكيب وعدم تعقيدها ووضوح أشكالها، 

المنظومة الطبيعية تلك  أفرزتحيث أشكال السطح والتضاريس، واألقاليم الطبيعية واألرض، 
المتكاملة أشكااًل واضحة وسهلة ومبسطة ومتنوعة من تضاريس فلسطين بالرغم من صغر 
 مساحتها إال أن تضاريسها تنوعت بين المناطق المنخفضة عن سطح البحر )األغوار(،

)الجبال( والهضاب محدودة االرتفاع، والسهول  سطح البحر عن المرتفعة المناطق وكذلك
 تدة على طول ساحل فلسطين وتلك التي تتداخل بين السالسل الجبلية.المم
أفرزت كذلك األراضي الصحراوية المميزة والتي احتلت نصف مساحة فلسطين كما 

 (5)شكل تقريبًا )صحراء النقب(. 
حيث تضاريس فلسطين  تذلك نستطيع أن نميز بين أربعة أقاليم طبيعية مثلوعلى 
 -: ربعة معالم رئيسية هيأى التضاريس إلانقسمت تلك 

 إقليم السهول. - أوالً  -
 إقليم المرتفعات الجبلية. - ثانياً  -

 إقليم وادي األردن )األغوار الفلسطينية(. - ثالثاً  -

 إقليم صحراء النقب. - رابعاً  -
 

 :  عزيزي الطالب
 األقاليم.تلك سنحاول فيما يلي أن نشرح شرحًا مبسطًا وواضحًا 

 :  إقليم السهول - أوال  
 -: مين واضحين من السهول الفلسطينيةيمكن أن نميز بين قس

 السهول الساحلية. -1

 السهول الداخلية. -2

 

 :  ليةحاسالسهول ال -1

ذهب الكثير من الباحثين والدارسين إلى تقسيم السهل الساحلي الفلسطيني إلى أقسام 
هل غزة وسهل مثل س، متعددة معتمدين في ذلك على تسمية السهول باسم المدينة المجاورة

السهول إال  تلكأما البعض اآلخر فقد قام بدمج ، يافا وسهل طولكرم وسهل حيفا وسهل عكا
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لذلك سنعتمد على تقسيم الساحل الفلسطيني إلى قسمين  ؛األمر صحيحاً  ذلكأننا ال نرع 
والذي هو عبارة عن سهل واحد ، والسهل الساحلي الجنوبي، سهل عكا شماالً :  رئيسيين هما

 .. يقطعه نتوء جبل الكرمل الذي يشرف مباشرة على ساحل البحر المتوسطأصالً 
وقد أثرت في السهل الساحلي وما زالت تؤثر مجموعة من العوامل التي أدت إلى 

، تراجعه عنهاثم أن يصبح بهذا الشكل مثل تقدم البحر المتوسط على اليابسة المواجهة له 
فلسطين والمناخ وحركة الرمال والغرين بواسطة وكذلك عمليات الرفع الجيولوجية لجبال 

العوامل هي التي أسهمت في تكوين الشكل الحالي تلك كل ، الرياح وعمليات تكوين التربة
 للسهل الساحلي الفلسطيني.
س يغمر معظم أنحاء فلسطين حتى نهاية عصر األيوسين ثحيث كان بحر تي
ات تمثل تلك الفترة ثم حدثت عمليات مليون سنة( فترك رسوبي 54األوسط أي قبل حوالي )

 رفع لجبال وسط فلسطين أدت إلى تراجع مياه البحر غربًا.
مليون سنة( بدأت تتشكل جبال فلسطين  5-23وفي عصر الميوسين أي بين )

أما في عصر ، بشكل حقيقي وكانت مياه البحر المتوسط تغطي السهل الساحلي الحالي
اجع البحر إلى الغرب أكثر فرسم خط الساحل بشكل مليون سنة( فتر  2.8-5البليوسين )

 بسبب كثرة الرسوبيات التي تركها تراجع البحر في تلك الفترة.، واضح
ثم حدثت فترة الرفع القوية في نهاية عصر البليوسين وعصر الباليوستوسين والتي 

من ما زالت مستمرة حتى اآلن فتراجع البحر أكثر إلى الغرب واصبح شكله قريب جدًا 
 وضعه الحالي.

وقد تأثر ، ثم جاء دور المناخ وما له من دور في عمليات تغير مستوع سطح البحر
بها ساحل فلسطين بشكل واضح في عصر الباليوستوسين )عصر الجليديات( التي أدت إلى 
تشكيل بعض المالمح الحالية للسهل الساحلي خاصة ظهور مرتفعات الكركار الرملية على 

 أقصى شماله حتى أقصى جنوبه. طول الساحل من
كان للرياح دور مهم في بناء وتشكيل السهل الساحلي من خالل دورها في وقد 

 تكوين الكثبان هاللية الشكل خاصة في السهل الساحلي الجنوبي.
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رة( ذلك كما أن عامل التربة ساهم في تشكيل  م  الساحل من خالل تكوين )تربة الح 
 .(270 ،1999 : )عابد والوشاحي البحر تراجع بعد الكركار ظهور فوق  تشكلت حمراء رملية تربة وهي

س الناقورة شمااًل عند الحدود اللبنانية حتى أيمتد السهل الساحلي الفلسطيني من ر 
% من مساحة فلسطين 13السهل حوالي ذلك يشكل حيث كم 224مدينة رفح جنوبًا بطول 

عند مدينة غزة ويضيق باالتجاه شمااًل  كم50السهل ما بين ذلك ويتفاوت عرض ، اإلجمالية
جبل الكرمل يعانق البحر  دكايحيث ، فقط عند جبل الكرمل اً متر  30حتى يصل إلى حوالي 

 .(4، 1999:  )بارود
 

 تدريب :
 حدد امتداد السهل الساحلي الفلسطيني، وكم تبلغ مساحته وطوله وعرضه؟ -
 

 إجابة التدريب :
كم، 224من رأس الناقورة شمااًل حتى مدينة رفح جنوبًا بطول  يمتد السهل الساحلي الفلسطيني

عند خليج حيفا )جبل الكرمل(  اً متر 30فلسطين، ويتفاوت عرضه ما بين  % من مساحة13وتبل  مساحته 
 كم عند مدينة غزة.50و

 

 -: هما، والسهول الساحلية يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين
 سهل عكا. 1-1
 السهل الساحلي الجنوبي. 1-2

 

 : سهل عكا:  1-1
، كم35يمتد سهل عكا من رأس الناقورة شمااًل وحتى جبل الكرمل جنوبًا بطول يبل  

يرتفع ، كم في األجزاء الوسطى والجنوبية16كم في الشمال وحوالي 7ويتراوح عرضه ما بين 
تبل  مساحته اإلجمالية بالتالي و ، فوق مستوع سطح البحر اً متر  150-100سطحه حوالي 

 (6)شكل  .2كم316
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قد انخفض خليج عكا مختلف عن بقية السهل الساحلي الفلسطيني في أنه كان 
ومن ثم تشكلت فيه ظهور الكركار ولكنها انخفضت بعد ، وسينتباستمرار في عصر الباليوس

ذلك وتغطت برسوبيات األودية واألنهار وتظهر فيه الكثبان الرملية الحديثة على نطاق أقل 
 الكثبان في اقصى شمال سهل عكا.تلك ثم تختفي ، الجنوبي من السهل الساحلي

في جنوب سهل عكا ينحني خط الساحل مكونًا خليج عكا وهو الخليج الوحيد في 
 السهل الساحلي الفلسطيني.

سهل عكا سهل خصيب تكثر فيه زراعة الحبوب والحمضيات والفواكه والنخيل 
عة القطن وعلى ذلك نستطيع أن نميز بين كما أن تربته تصلح لزرا ، ومختلف أنواع الخضار

 -: عدة أنواع من التربة في سهل عكا هي
 التربة اللحقية المختلطة الخصبة. -أ 

 التربة اللحقية البنية. -ب 

 التربة الرملية البنية الحمراء )الكركار(. -ج 

 (24، 1996:  )حسن صالح التربة الرملية الساحلية فوق الكثبان المحاذية للشاطئ. -د 
؛ مما هل عكا انحدارًا انسيابيًا طبيعيًا بسيطًا من الشرق باتجاه الغربسطح سينحدر 

السهل لكي تنحدر من ذلك في  شكل مياًل طبيعيًا التجاه جميع األودية واألنهار التي تجري 
الشرق إلى الغرب لكي تصب جميعها في البحر المتوسط وهي من الشمال إلى الجنوب على 

 -: النحو التالي
  : وادي كركرة -1

تتجمع مياهه قرب تربيخا شرقًا ثم يجري ، وهو عبارة عن وادي يجري في فصل الشتاء
ثم ينتهي إلى البحر  ،وخربة البنا، باتجاه الغرب مارًا بخربة كركرة التي استمد منها اسمها

 كيلو متر جنوب رأس الناقورة. 2ينة المشيرفة على ُبعد دالمتوسط جنوب م

 :  وادي القرن  -2

حيث يخرج ، وادي بيت جن ووادي الُبق ي عة: لواديين رئيسيين هما  دنىوهو الحوض األ
ه وادي حرفيش ووادي فيوادي بيت جن من قريية بيت جن ثم يتجه شمااًل حيث يصب 

 برزه.
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أما وادي البقيعة فيخرج من جبل حيدر في الجليل األعلى متجهًا ناحية الشمال مارًا 
ثم يتجه  ،ات  فيكونان وادي القرن عند خربة ق ر ح   بالبقيعة إلى أن يلتقي بوادي بيت جن

منتهيًا عند البحر المتوسط عند قرية الزيب الشمالي ، غربًا مارًا بخربة الزاوية ورأس النبع
 كم جنوب راس الناقورة.5على بعد 

 

 :  وادي الصعاليك -3

وهو عبارة عن وادي يجري في فصل الشتاء ينتهي على البحر المتوسط عند مينة 
 لزيب.ا

 

 : )عيون الكابري(  الكابري  -4

وهو عبارة عن مجموعة من العيون المائية التي تقع إلى الشمال الشرقي من عكا وقد 
يقدر حيث ، (أحمد باشا الجزار)يون إلى عكا في عهد حاكمها العتلك سحبت مياه 

 مليون متر مكعب. 9العيون بحوالي لتلك معدل التصريف السنوي 
 

 :  وادي المفشوخ -5

كم 9البحر المتوسط على ُبعد حوالي  خرج من جنوب معليا ويتجه غربًا حتى ينتهي إلىي
شمال مدينة عكا ويمر بعدد من القرع منها قرية النهر وقرية أم الفرج والحميمة ويقدر 

 متر مكعب.ماليين  (4)ه السنوي بحوالي فريصت
 

 :  وادي مجنونة -6

ياههما بالتجمع من قريتي كسرا ويانوح الوادي من مجريين رئيسيين تبدأ مذلك يتألف 
ينتهي في البحر المتوسط قرب قرية ثم قا ثم يتجه الوادي غربًا م  ويلتقيان عند ع  

 وكلمة المجنونة تعني "النخلة المفرطة الطول".، المزرعة
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 :  نهر النعامين -7

تجمع النهر مياه األمطار التي تذلك وتتجمع في مجرع ، النهر من تل كردانةذلك ينبع 
من دير حنا وعرابة والرامة وتلك التي تسقط على منطقة الشاغور والتي تتجمع في وادي 

كما ويصب وادي اعبلين في نهر النعامين إلى ، الحلزون لترفد جميعها نهر النعامين
المياه واألودية مكونة نهر النعامين الذي تلك الجنوب من وادي الحلزون لتتجمع كل 

ثم ما يلبث أن ينحني ويتجه غربًا ليصب في البحر المتوسط  ،يجري باتجاه الشمال
 مليون متر مكعب. 45سنوي بحوالي ويقدر تصريفه ال، جنوب مدينة عكا

 

 :  نهر المقطع -8

ذلك يبدأ ، بالرغم من أن نهر المقطع ال ينبع من سهل عكا إال أنه يصب في خليج عكا
بمياه وقرية بيت قاد ويلتقي  النهر من سهل مرج بن عامر عند قريتي دير أبو ضعيف

ويظل يجري من الجنوب إلى الشمال ويلتقي ، العيون والينابيع التي تتدفق شمال جنين
وتالل  يح  د  الجريان بالمياه الواردة من جبل طابور وتالل الناصرة وجبل الذلك خالل 

المقطع  لتكون نهر ؛ك ووادي الملح التي تتجمع جميعهان  ع  الكرمل وسيلة الحارثية وت  
المجرع حوالي ذلك الذي يصب في خليج عكا إلى الشمال من ميناء حيفا ويبل  طول 

وتبل  مساحة نهر المقطع ، متر مكعبماليين  10ويقدر تصريفه السنوي حوالي ، كم56
 (7)شكل  .2كم1089حوالي 

 ،الشيخ داود ،ترشيحا ،معليا ،ةيرب السمنع ،البصة: ي هأما أهم قرع سهل عكا ف
 ،أم الفرج ،دير األسد ،المنشية ،الجديدة ،المكر ،سلجو  ،أبو سنان ،ركاي ،بيت جن ،حيانو 
 الحميمة.و 

20فمتوسط درجات الحرارة السنوي يبل   ؛يغلب على سهل عكا االعتدال المناخي
o م

 .ملم سنوياً  600-500ومعدالت األمطار تتراوح ما بين 

 

 : السهل الساحلي الجنوبي:  1-2
بطول  ساحلي الجنوبي من رفح جنوبًا حتى رأس الكرمل شماالً يمتد السهل ال

يزداد انحناؤه نحو الجنوب الغربي كلما ، كم وهو خط يخلو من التعرجات والخلجان189
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كم جنوبًا وفي الوسط ما بين 50السهل ما بين ذلك يتفاوت عرض ، اقتربنا من ساحل سيناء
 .2كم3220مساحته اإلجمالية حوالي وتبل  ، متر فقط عند حيفا شماالً  30و، كم20-30

تكثر الكثبان الرملية في ، متر فوق مستوع سطح البحر200-50يرتفع ما بين 
ه تظهر فيها التربة فيكما أن بعض المناطق ، جزئه الجنوبي كما تقطعه تالل الكركار

 الحمراء.
تلقي ويعود تكوين السهل الساحلي الجنوبي ل نهار والمسيالت المائية التي كانت 

حمولتها منذ أواخر عصر البليوسين وطوال عصر الباليوستوسين في قاع البحر المتوسط 
من جبال نابلس وهضبة القدس والخليل والنقب الشمالي موادها الكلسية  تدمقد استوتلك 

ألقت به في ثم التي اختلطت بالطمي الذي حملته األودية النهرية والسيول من المرتفعات 
ليختلط بما جاءت به التيارات البحرية القادمة من الجنوب من رمال وطين  ؛السهل الساحلي

باإلضافة إلى الرمال التي نحتتها األمواج الشاطئية وألقت بها بمحاذات الشاطئ على شكل 
 إرسابات حديثة التكوين.

وهكذا فإن السهل الساحلي الجنوبي ال يزال يمر بدور التكوين حتى الوقت الحاضر 
 لط مع إرسابات أخرع ذات أصل بحري كوناته من إرسابات ذات أصل قاري تختمستمدًا م

 .(27، 1996:  )حسن صالح
السهل الساحلي الجنوبي يتميز بأنه متجانس في أشكاله، سطحه منبسط بصورة 
عامة، ينساب انسياب تدريجي بطيء من الشرق إلى الغرب، يمكنك عزيزي الطالب أن تميز 

روف ساحلية، جتسود السهل ما بين كثبان رملية، وتالل كركارية، و  بين عدة مظاهر جغرافية
وأودية قليلة العمق تقطع أرضية السهل، وكذلك جروف صخرية وتالل الحجر الرملي 

رسابات حديثة التكوين.  المتحجر وا 
يخترق السهل الساحلي مجموعة كبيرة من األنهار واألودية التي تجري من الشرق 

 -: البحر المتوسط وهي من الشمال إلى الجنوب على النحو التاليإلى الغرب لتصب في 
 نهر الزرقاء )التمساح( :  -1

كم، أما 25يقع إلى الجنوب من جبل الكرمل وهو نهر صغير يبل  طوله حوالي 
 النهر من السفوح الغريبة لكتلة أم الفحم والجهة ذلك، يبدأ 2كم181مساحة حوضه فتبل  
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كما تغذيه روافد أخرع وينابيع ترفده بكميات ال باس بها ، الكرملالجنوبية الغربية من جبل 
على أرضية السهل الساحلي الجنوبي  (كم7)وبعد أن يقطع نهر الزرقاء مسافة ، من المياه

ونظرًا لضعف انحدار مجراه ، يتعرج فيها مرورًا بأرض عرب الغوارنة حتى ينتهي إلى البحر
 المستنقعات على جانبيه.كثرت تعرجاته وانتشرت  دفق ؛األدنى

 متر مكعب.ماليين  (110)ويقدر التصريف السنوي لنهر الزرقاء بحوالي 
 

 :  نهر المفجر )الخضيرة( -2

يبدأ نهر المفجر من جبال نابلس في اراضي قرية الزبابدة وقباطية مرورًا بسهل 
راضي قرية عرابة ويستمر النهر في سيره نحو الغرب متعرجًا في المرتفعات والتالل حتى أ

المزيد من المياه التي ترفده فيها مجموعة من المسيالت واألودية  ىلقتحيث ي، باقة الغربية
يصبح اسم المجرع نهر الخضيرة الذي يصبح دائم الجريان في المسافة  كوهنا، الصغيرة

كم ليصب في البحر المتوسط جنوبي قيسارية بحوالي 66كم من أصل 15المتبقية وقدرها 
 .2كم604ل  إجمالي مساحة الحوض ويب، كم4

 (.8شكل ) مكعب مليون متر 15-10للنهر فيتراوح ما بين  السنوي  التصريف أما
 

 :  اسكندرونةنهر  -3

ة لجبال نابلس يربغيبدأ من السفوح ال، نهر المالح كما يعرف أحياناً  أو اسكندرونة نهر
بًا مخترقًا سهل الحوارث إلى أن ثم يتجه غر ، في المنطقة الواقعة بين طولكرم ونابلس وقلقيلية
وهناك ، كم37مسافة  بعد أن يكون قد قطع، ينتهي عند قرية أبو زابورة شمالي مدينة أم خالد

 .2كم561وتبل  مساحة حوضه ، ودية والمسيالت المائية التي ترفد النهرمجموعة من األ
ارث ومن الجدير ذكره أن منطقة المجرع األدنى من النهر ومنطقة سهل الحو 

وذلك ألهميتها االقتصادية الكبرع  ؛تعرضت إلى عمليات استيالء صهيونية في وقت مبكر
 .حيث تتوفر فيها األراضي الجيدة والماء والشروط المناخية المالئمة لممارسة الزراعة

 

 :  نهر الفالق -4

وهو عبارة عن نهر صغير يبدأ من شمال غرب قلقيلية يتجه نحو الغرب ثم إلى 
 ينتهي، كم13.5إلى الشمال الغربي حتى مصبه في البحر المتوسط قاطعًا مسافة الشمال ثم 
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النهر اعتمادًا ذلك يعتمد ، كم26أو شمال مدينة يافا بحوالي ، كم8شمال قرية الحرم بحوالي 
لذلك فإن تصريفه السنوي متذبذب ولكن في  ؛العيون والينابيع ومياه األمطار: كليًا على مياه 

 .2كم113تبل  مساحة نهر الفالق  ،مليون متر مكعب 8.5بل  المتوسط ي
 

 :  نهر العوجا -5

يأتي نهر العوجا في المرتبة الثانية بعد نهر األردن من حيث القيمة واألهمية 
 .2كم1752تبل  مساحة حوض نهر العوجا حيث ، االقتصادية والثروة المائية

وترفد نهر  ،نابلس ورام هللا والقدسيبدأ نهر العوجا منابعه من السفوح الغربية لجبال 
وكذلك ينابيع ، ووادي المصرارة، ووادي البلوط، وادي قانا : العوجا مجموعة من األودية مثل

، مليون متر مكعب 220وتصريفه السنوي حوالي ، كم26يبل  طول النهر حوالي ، العين راس
 .(217ص:  1مجلد :  1990: ية الفلسطين )الموسوعةينتهي النهر إلى الشمال من مدينة يافا ثم 

 

 تدريب :
يأتي في المرتبة الثانية بعد نهر األردن من حيث القيمة واألهمية االقتصادية ما الذي 

 .؟3م م220، ويبلغ تصريفه السنوي 2كم1752تبلغ مساحة حوضه و والثروة المائية، 
 

 إجابة التدريب :
  .نهر العوجا

 

 :  نهر روبين -6

عند قرية عقور ثم تتجه روافده تلتقي ، يت جاال وبيت حنيناب ،يبدأ من جبال القدس
يصب في البحر المتوسط إلى ، وتدعى باسم وادي الصرار، غربًا لتتجمع مع روافد أخرع 
 كم. 14الجنوب من مدينة يافا بحوالي 

 

 :  نهر صقرير -7

تقيم ، يصب في البحر المتوسط عند مقام النبي يونسثم ينبع من مرتفعات القدس 
 النهر عرب صقرير الذي استمد اسمه منها.ذلك ضفاف  على

وادي السنط الذي يمر بقرع : تنتهي في نهر صقرير مجموعة من األودية مثل 
عجور وزكريا وتل الصافي وتل الترمس والقسطينة وبرقة ووادي الخليل الذي يمر بقرع 

ذنا والقبيبة وزيتا وجسير والجلدية والسوافير وبيت دراس  .ترقوميا وا 
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 :  وادي الحسى -8

ه األودية المنحدرة من جبال الخليل وسهول قضاء غزة والتي تمر بقرع فيتتجمع 
 وينتهي في البحر المتوسط عند قرية هربيا.، برير وسمسم ودير سنيد

 

 :  وادي غزة -9

وهو ثاني أكبر مساحة حوض بعد نهر  2كم3390تبل  مساحة حوض وادي غزة 
ها نذكر منها بًا من األودية التي ترفد مياهه بكميات ال بأس غذيه مجموعة كبيرة جدت، األردن

بئر وادي  ،وادي الشريعة ،وادي الشاللة ،أودية الخليل: على سبيل المثال وليس الحصر 
كلها تتجمع لتشكل وادي غزة الذي يصب في البحر ، وادي عصلوجو  ،وادي المشاش ،السبع

 .(332، ب 1ج:  1999:  الدباغ)( 9)شكل المتوسط إلى الجنوب من مدينة غزة 
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 :  السهول الداخلية -2
السهول في الكثير من مناطق فلسطين وهي عبارة عن سهول تفصل تلك تنتشر 

باإلضافة ، وأهمها في فلسطين سهل البطوف وسهل مرج بن عامر، بين السالسل الجبلية
 -: إلى مجموعة من السهول الصغيرة التي تتواجد داخل الجبال

 :  سهل البطوف : 2-1
يبل  ، (*)وهو السهل الذي يفصل جبال الجليل األعلى عن جبال الجليل األدنى

 ،كم15وعرضه من الشرق إلى الغرب حوالي ، كم5-3طوله من الشمال إلى الجنوب ما بين 
فوق مستوع سطح البحر  اً متر  155يرتفع حوالي ، 2كم53تبل  مساحته الكلية حوالي  وبالتالي
 .(8، 1999:  )بارود

، ل طرعان يشرف عليه من ناحية الشرق بتحيط به الجبال من جميع االتجاهات فج
 وجبل سخنين من ناحية الشمال.، وجبال الناصرة وطابور من ناحية الجنوب

حيث يجري فيه وادي صفورية الذي يجمع  ؛أما من ناحية الغرب فهو منفتح قليالً 
من القرع في سهل البطوف ، صب في نهر المقطعيثم مياه الجبال واألودية في تلك المنطقة 
ترتفع درجات الحرارة في سهل البطوف في اشهر ، صفورية وكفر منده ورمانة وعيلبون 

 الصيف بينما تميل إلى الدفء في أشهر الشتاء.
 :  بن عامراسهل مرج :  2-2

لك ذيأخذ ، السهل ما بين سلسلة جبال الجليل والسلسلة الجبلية الوسطىذلك يفصل 
 السهل شكل المثلث تنتهي أطرافه عند حيفا وجنين وطبريا.

وعرضه من ، كم40طوله من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي حوالي  يبل 
السهل من ذلك يمتد ، 2كم351وتبل  مساحته اإلجمالية حوالي ، كم20الشمال إلى الجنوب 

بل  متوسط ارتفاعه عن وي، خليج عكا على البحر المتوسط حتى غور األردن قرب بيسان
 .(10)شكل  اً متر  70-60مستوع سطح البحر حوالي 

 

                                                           

اعتبددره مصددطفى مددراد الدددباغ فددي كتابدده بالدنددا فلسددطين جددزء مددن وادي الشدداغور، انظددر: بالدنددا فلسددطين، ( *)
 .49، ص2006الجزء األول، القسم األول، 
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لذا فهو سهل حقيقي قديم امت   ؛السهل في بداية عصر البليوسينذلك نشأ 
ه من أخصب سهول فلسطين تتعلوه طبقة من التربة سوداء داكنة كثيفة جعل، بالرسوبيات

 .(283، 1999:  والوشاحي )عابد
، مته إلنتاج الحبوب سلة خبز فلسطينءبن عامر بالنسبة لمالاج لذا يعد سهل مر 

امر الخصيب عبن ا جلذا فقد أطلق عليه الدباغ مر ، كما يعتبر من أجمل سهول العالم
 .(24، 3ج:  2006: )الدباغ

بسبب  ؛بن عامر من أخصب سهول فلسطين على اإلطالقايعتبر سهل مرج 
عمق التربة واحتفاظها بالرطوبة وغناها بالمواد انبساط أرضه وتموجها قلياًل أحيانًا و 

فكما أسلفنا تزرع الحبوب ويزرع ، لذا فإنه يصلح تقريبًا لجميع أنواع المزروعات، العضوية
 كذلك السمسم والخضار والعنب.

بن عامر بكل أنحاء فلسطين بمجموعة من الممرات تربطه ايتصل سهل مرج 
فهو يتصل بالغرب بالسهول الساحلية  ،وشرقهابسهولة بشمال فلسطين وجنوبها وغربها 

ر مجدو الذي يربطه بوادي ممسهل عكا و بنهر المقطع الذي يربطه  يوالبحر عن طريق واد
سهل عرابة ثم باقة الغربية فالسهل بوكذلك ممر جنين الذي يربطه ، عارة فالسهل الساحلي

 الساحلي وكذلك سهل عرابة الذي يربطه بجنوب فلسطين.
ملم من 500يتلقى حوالي حيث بن عامر معتدل على مدار العام ال مرج مناخ سه
 األمطار سنويًا.

بن عامر هناك مجموعة كبيرة من السهول اباإلضافة إلى سهل البطوف وسهل مرج 
ال داعي لتفصيلها ولكن مطلوب منك عزيزي  ،الداخلية التي تنتشر في كل أنحاء فلسطين

، سهل الرامة : نذكر منها على سبيل المثال، ئصهاالطالب أن تتعرف عليها وعلى خصا
وسهل ، وسهل عرابة، وسهل صانور، وسهل وادي الشاغور في الشمال، وسهل مجد الكروم

 وسهول النقب الجنوبية.، ن وسهل عسكر في السلسلة الجبلية الوسطىب  الل   
 

 :  إقليم المرتفعات الجبلية - ثانيا  
في فلسطين من كتل جبلية تمتد من أقصى شمال  يتألف إقليم المرتفعات الجبلية

أقسام شمالية  ةوتنقسم إلى ثالث، فلسطين على الحدود اللبنانية إلى جنوب صحراء النقب
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السلسلة تنحدر بصفة عامة وتلك كم 300السلسلة حوالي تلك ويبل  طول ، ووسطى وجنوبية
ر يأخذ الشكل الفجائي االنكساري االنحداذلك انحدارًا تدريجيًا انسيابيًا نحو الغرب إال أن 

 روف عالية وحواف شديدة االنحدار.جنحو الشرق على شكل 
األودية واألنهار : تقطع إقليم المرتفعات الجبلية الفلسطينية بمجموعة من 

المرتفعات تلك كما تتخلل ، والمسيالت المائية التي تنحدر ناحية الغرب وكذلك ناحية الشرق 
 ل الداخلية.مجموعة أخرع من السهو 

إقليم المرتفعات الجبلية يسوده نظام مناخي ينتمي إلى مناخ البحر المتوسط لذا فهو 
 –ملم 500يتلقى معدالت أمطار تتراوح ما بين ، معتدل صيفًا يميل إلى البرودة شتاءً 

فكما هو ، يضًا نباتات أشجار البحر المتوسطكما تسوده أ، في أقصى الشمال ملم1000
ن التربة إوكنتاج طبيعي لذلك ف، انعكاس طبيعي للمناخهما تربة والنبات معروف بأن ال

 اإلقليم هي تربة البحر المتوسط الحمراء.ذلك السائدة في 
 -: إلى عدة أقسامينقسم إقليم المرتفعات الجبلية 

 جبال الجليل. -1

 السلسلة الجبلية الوسطى. -2

 جبال النقب. -3

القادمة أن نسلط الضوء على  وسنحاول عزيزي الطالب في الصفحات القليلة
 -: قساماألتلك تفصيل واضح لكل قسم من 

 

 :  جبال الجليل -1

تنتهي جنوبًا ثم تبدأ جبال الجليل من أقصى شمال فلسطين على الحدود اللبنانية 
وبعض ، تحدها من الشمال جبال لبنان، بن عامراعند األطراف الشمالية لسهل مرج 

تنتهي في ثم لكتلة جبال لبنان الجنوبية )جبال عامل(  الباحثين يعتبرها امتداد طبيعي
أما ، كم64جنوب -ويبل  طولها شمال، بن عامراالجنوب عند األطراف الشمالية لسهل مرج 

 حدها الغربي فهو سهل عكا.
وتبل  المساحة اإلجمالية لكتلة ، كم48تنتهي شرقًا عند وادي األردن بعرض يبل  ثم 
 .(63، 6ج:  2006:  باغ)الد 2كم2083 جبال الجليل
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وتنقسم كتلة جبال الجليل إلى قسمين رئيسيين كتلة جبال الجليل األعلى وكتلة جبال 
وادي : مجموعة من السهول الداخلية واألودية والتي من أهمها تفصل بينهما ، الجليل األدنى

 ة وسهل مجد الكروم وسهل البطوف.مالشاغور وسهل الرا
 

 :  ىجبال الجليل األعل:  1-1
الكتلة عبارة عن هضبة جبلية مرتفعة يبل  طولها من الشرق إلى الغرب حوالي تلك 

 وتتميز، متر 800يزيد ارتفاعها في المتوسط عن ، كم25ومن الشمال إلى الجنوب ، كم40

 .(9 :1999 :)بارود حاد بانكسار الشرق  تنتهي ناحيةثم  الغرب نحو التدريجي بانحدارها
ألعلى من صخور الدولوميت والحجر الجيري اللذين يجعالن تتألف جبال الجليل ا

من تضاريسه أكثر وعورة من الجليل األسفل )األدنى( وبالرغم من كثرة مياه الجليل األعلى 
بسبب وجود ظاهرة الكهوف التي تجعل الماء يدخل إلى  ؛إال أنه ال تجري فيها أنهار كبيرة

 .(285: 1999: احي)عابد والوشالصخور ال أن يجري فوق سطحها 
كما تتميز تضاريس الجليل األعلى بالصدوع المعقدة وهي ذات طبيعة وعرة تتنوع 
فيها األشكال األرضية من كتل وحواف أرضية وأودية انكسارية ومسطحات بازلتية وتجاويف 

 (11)شكل  .(32:  1996:  )حسن صالحومنخفضات 
 

 -تدريب :
 يل األعلى والجليل األدنى؟ما هي أهم السهول التي تفصل بين الجل -
 ما هي أهم جبال الجليل األدنى؟ -
 

 -إجابة التدريب :
سهل  ،سهل الرامة ،أهم السهول التي تفصل بين الجليل األعلى والجليل األدنى : سهل وادي الشاغور -

 وسهل البطوف. ،مجد الكروم
جبل و عيف، جبل طرعان، أهم جبال الجليل األدنى : جبل طابور، جبل الدحى، جبل سيخ، جبل النبي س -

 حطين.
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ونظرًا ، ينتمي الجليل األعلى إلى مناخ البحر المتوسط المعتدل بصورة عامة
شهر الشتاء دون الصفر المئوي وقد يصل أفقد تنخفض درجات الحرارة في  ؛الرتفاعه

أما في الصيف فيكون الجو لطيفًا ، ملم تقريباً 1000-ملم800المتوسط السنوي ل مطار من 
 معتداًل قياسًا إلى باقي مناطق فلسطين.و 

 -: أهمها، ترتفع في كتلة الجليل األعلى مجموعة من القمم الجبلية
 :  جبل الجرمق -

يبل  ، الجبل إلى الشمال الغربي من صفدذلك يقع 
وهو ، فوق مستوع سطح البحر أمتار 1208ارتفاعه 

سمي بهذا االسم ، ي فلسطينبذلك أعلى قمة جبلية ف
التي تقع إلى الجنوب الغربي  (خربة الجرمق)لى نسبة إ

فوق مستوع أمتار  1104من قمة الجبل وترتفع حوالي 
 سطح البحر.

 :  جبل عروس -

يقع في منتصف المسافة  اً متر  1071ثاني القمم الجبلية ارتفاعًا في كتلة الجليل يرتفع 
 بين قريتي السموعي وبيت جن.

 :  جبل حيدر -

يرتفع حوالي ، ن قرية بيت جن بينها وبين قرية الرامةيقع في الجزء الجنوبي م
 .اً متر 1047
جبل كنعان ، أمتار 1006لى مجموعة أخرع من الجبال جبل عداثر )عداثير( إإضافة 
 .اً متر  886جبل البقيعة ، اً متر  936

 

 :  جبال الجليل األسفل )األدنى(:  1-2
ودية التي تتصل بعضها من السهول واألفصل بينها وبين الجليل األعلى مجموعة ت

 طوف.بوادي الشاغور وسهل الرامة وسهل مجد الكروم وسهل ال: ببعض وهي 
بعد أن تنتهي كتلة جبال الجليل األعلى عند مجموعة السهول واألودية سابقة الذكر 

وهي جزء  ،تبدأ األرض باالرتفاع مرة أخرع في كتلة جبلية هي امتداد طبيعي للكتلة السابقة
وهي تبدأ من وادي الشاغور وسهل الرامة وسهل البطوف ، ى جبال الجليل األسفلمنها وتدع

في أعلى قمة جبلية  : جبل الجرمق
 أمتار 1208فلسطين يبلغ ارتفاعه 

فوق مستوى سطح البحر، يقع في 
أقصى شمال فلسطين على الحدود 
مع لبنان، يطلق عليه البعض اسم 

 )ايفرست فلسطين(.
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متر في  600وحتى وادي بيسان وهو أقل ارتفاعًا من الجليل األعلى إذ ال يزيد ارتفاعه عن 
كما أنه أقل ، كم10ومن الشمال إلى الجنوب ، كم50يمتد من الشرق إلى الغرب ، الغالب

 ملم.700-600حيث يبل  المتوسط السنوي ل مطار منه  أمطارًا من الجليل األعلى
مما يجعل  ؛يغلب على تكوينات جبال الجليل األسفل وجود الصخور الطباشيرية

، تظهر في طبوغرافية الجليل األدنى ظاهرة الصدوعكما ، تضاريسها أسهل من سابقتها
 والجانب الشرقي تغطيه صخور البازلت.

 كم.12كم وعرضها شمال جنوب  45ق غرب الكتلة شر تلك تمتد 
  -: من أشهر جبالها

 :  جبل طابور -

يتميز بموقع فريد جدًا إذ أن الذي يقف ، اً متر  562يرتفع ، يقع إلى الشرق من الناصرة
الجبل يستطيع أن يشاهد بوضوح جبل الشيخ وجبال األردن وبحيرة طبريا ذلك على قمة 

 ومرج بن عامر والكرمل والبحر المتوسط.
حىجبل ا -  :  لدِ 

يرتفع حوالي ، شرقي العفولة اتكيلو متر  3يقع إلى الجنوب من الناصرة على مسافة 
 .اً متر  550

وجبل النبي ، اً متر  565يخ سباإلضافة إلى مجموعة من الجبال األخرع مثل جبل 
أما أهم سهول ، اً متر  326وجبل حطين ، اً متر  550جبل طرعان ، متر 500 فسعي

وادي : وأهم األودية التي تجري فيه ، طوف وسهل حطينبل الالجليل األسفل فهو سه
وكذلك وادي ، ينتهيان إلى نهر األردنثم شرقًا الفجاس ووادي البيرة اللذان يجريان 

 ووادي صفورية وهما يجريان ناحية الغرب.، الحلزون 
 

 :  السلسلة الجبلية الوسطى -2

كرمل شمااًل في رأس ال وتبدأ من، السلسلة الجبلية الوسطى لفلسطينتدعى باسم 
ثم تتجه جنوبًا مرورًا بجبال رام هللا ، جنوبي شرقي حتى جبال نابلس-اتجاه شمالي غربي

يحدها من ، فجبال القدس وانتهاًء بجبال الخليل التي تنتهي تدريجيًا عند النقب الشمالي
طيني ومن الشرق يحدها الغور الفلس، الغرب السهل الساحلي الجنوبي فالبحر المتوسط

 وانهدام البحر الميت.
لتلك إال أن االرتفاع العام ، السلسلة من عدد من المحدبات والمقعراتتلك تتكون 

 متر فوق مستوع سطح البحر. 900-800السلسلة يتراوح ما بين 
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المنطقة الجبلية هي عبارة عن سلسلة واحدة متصلة ببعضها تلك وبالرغم من أن 
السلسلة وهي من الشمال إلى تلك بين عدة أقسام ضمن  البعض إال أننا نستطيع أن نميز

 -: الجنوب على النحو التالي
 :  جبل الكرمل -1:2

يأخذ اتجاه شمال غرب عند البحر المتوسط إلى ، وهو امتداد طبيعي لجبال نابلس
يبدأ جبل الكرمل من وادي الملح الذي تصب ، اتجاه جنوب شرق لكي يتصل بجبال نابلس

كم 24المقطع إلى أن ينتهي على شاطئ البحر المتوسط بطول حوالي مياهه في نهر 
 .اً متر  546يرتفع جبل الكرمل في أعلى قمة له عند عسفيا ، كم8وعرض 

 .(53 ،1ج : 2006:  )الدباغ مشجرة( )أرضو )جنينة( بمعنى سامي صلأ من كرمل وكلمة
تميز بغناه كما ي، تغلب على صخوره الصخور الكلسية والكلسية الدولومايتية

ضفى عليه أهمية أمما ملم  700بالينابيع كما يتلقى كمية كبيرة من مياه األمطار سنويًا 
 حيث تغطيه أشجار السنديان والصنوبر والبلوط وأشجار اللوز البري.، زراعية كبيرة

 ،صب ارين ،كفر قرع ،دالية الكرمل ،ن غزالعي ،إجزم: ومن أهم قرع جبل الكرمل 
 .(53، 1ج:  2006:  )الدباغالكفرين ، و عارة ،شوشةأبو  ،السنديانة ،عرعرة ،ناتأم الزي ،عسفيا

 

 :  جبال نابلس والقدس والخليل -2:2
، عرعرة(و  ،تتصل جبال نابلس بجبل الكرمل عن طريق وادي الملح و)وادي عارة

التي تتصل ، الجنوب فيبن عامر إلى جبال القدس اوتبدأ جبال نابلس من جنوب سهل مرج 
ير باتجاه الجنوب حتى سمباشرًا إذ ال يوجد حدود طبيعية تفصلهما وتظل تمعها اتصااًل 

 األطراف الشمالية للنقب الشمالي عند بئر السبع.
أما ، الجبال من عدد من المحدبات والمقعرات التي تقطع المنطقةتلك تتكون 

هللا ونابلس والتي تتراوح مرتفعات الخليل والقدس ورام : المحدبات الجبلية فتظهر بوضوح في 
 متر فوق مستوع سطح البحر. 1000أكثر من -800ارتفاعاتها ما بين 

تلك وتتألف ، 2كم6529تبل  المساحة اإلجمالية للسلسلة الجبلية الوسطى حوالي 
روف وعرة وحواف شديدة االنحدار على وادي األردن جالسلسلة من مرتفعات وهضاب تطل ب

واسدوم ، ورأس الفشخة، وجبل القرنطل، وأم حالل، رأس أم خروبة :منها على سبيل المثال 
 غير أن هذه السلسلة تنحدر تدريجيًا نحو الغرب.
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 -: اإلقليم على النحو التاليذلك مرتفعات داخل  ةويمكن أن نميز بين ثالث
 :  جبال نابلس - أ

عن  أن نضع لها حدودًا طبيعية تفصلهاالطالب بالرغم من أننا ال نستطيع عزيزي 
الوسطى إال أننا نستطيع أن نحدد بعض المالمح التي تميزها إذ الجبلية السلسلة بقية جبال 

بن عامر وقرع بيت دجن ودير الحطب وعزموط وعصيرة الشمالية اتبدأ من سهل مرج 
وحتى جبال رام هللا جنوبًا وبالتحديد حتى أودية دير بلوط والتي تعتبر المجاري العليا ، شماالً 
ومن الغرب تمتد حتى تالل طولكرم ومن ثم البحر المتوسط أما في الشرق ، لعوجالنهر ا

 فتتصل بغور األردن أحيانًا عبر جروف حادة.
 -: وأهم الطرق الطبيعية التي تخترق جبال نابلس

م إلى شرق طريق طولكرم نابلس الغور جسر دامية ومن ث -: الطريق المتجه شرقاً  -1
 كم.70األردن وطوله حوالي 

بن عامر اسهل مرج  طريق باقة الغربية سهل عرابة جنين -: لطريق المتجه غرباً ا -2
 كم.30وطوله حوالي 

كم ومن الشرق إلى 65يقدر طول جبال نابلس من الشمال إلى الجنوب بحوالي 
 كم.55الغرب بحوالي 

 -: ومن أشهر القمم الجبلية في نابلس
 :  جبل عيبال -

فوق مستوع سطح  اً متر  940س إذ يرتفع حوالي وهو أعلى قمة جبلية في منطقة نابل
يتميز ، يوهو عبارة عن كتلة من الصخر الكلس، الجبل الشمالي باسم أحياناً  يعرف ،البحر

 بأنه يكاد يخلو من النباتات إال من بعض أشجار الزيتون التي تكسو بعض مناطقه.

 :  جبل جرزيم -

فوق مستوع  اً متر  881ع حوالي إذ يرتف، وهو ثاني أعلى قمة جبلية في منطقة نابلس
تمتد مدينة نابلس امتدادًا جغرافيًا ، يعرف أحيانًا باسم الجبل الجنوبي، سطح البحر

 بين جبلي عيبال وجرزيم.شرق -شمال
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 -: وهناك مجموعة أخرع من الجبال نذكر منها
يقع إلى الشمال من قرية جالود بين قريتي ُقصري وتلفيت يرتفع :  جبل عين عيناء -

 وهو ثالث قمم نابلس. أمتار 904والي ح

متر وهو رابع قمم جبال  891يقع بين قريتي قبالن وجوريش يرتفع :  جبل الركبة -
 نابلس.

 .اً متر  843ة يقع بين قريتي يانون وبيتا الفوقا يرتفع مر عُ جبل ال -

 803جبل باطن السهل يقع في سهل كفر استونا بين قريتي قريوت وترمسعيا يرتفع  -
 .أمتار

 .اً متر  781يقع إلى الغرب من خان اللبن يرتفع :  بل البطنج -

 .اً متر 767يرتفع ، يقع بين قريتي دير الحطب وعزموط:  الجبل الكبير )جبل بالل( -

ريش( -  764يقع إلى الجنوب من قريتي ميثلون وصانور يرتفع :  جبل ُحر يش )تلفظ اح 
 .اً متر 

قة ير :  جبل بايزيد -  .اً متر  715تفع يقع إلى الجوار من قرية ُبر 

 .اً متر  713يقع إلى جوار قرية جماعين يرتفع :  جبل مزار عبد الحق -

 .اً متر  712يقع إلى جوار قرية طوباس يرتفع :  جبل راس جادر -

 .اً متر  700يقع بين قريتي قريوت واللبن الشرقي يرتفع :  جبل رهوات -

 .اً متر  547يقع إلى الجنوب الشرقي من طمون يرتفع :  جبل طمون  -

 .اً متر  518يقع جوار أم الفحم يرتفع :  ل اسكندرجب -

 .اً متر  477يقع بالقرب من قرية رابا يرتفع :  جبل راس النبي روبين -

 .اً متر  377لشرق من مجدل بني فاضل يرتفع يقع إلى ا:  لقرينا جبل أو صرطبة جبل -

 .(12)شكل  اً متر  378يرتفع ، جبل الهجرة يقع إلى الشرق من عقرباء -

 (24:  2ق، 2ج:  2006:  )الدباغ
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 -: تخلل جبال نابلس بعض السهول منهاتو 
 :  سهل عراية -

، كم10طوله حوالي ، اً متر  250يرتفع حوالي ، سهل منبسط يقع بين مرتفعات نابلس
السهل وادي الُنص الذي ينتهي في ذلك يجري في ، دونم 30,000مساحته تقدر بحوالي 

 سهل عرابة.نهر المفجر ووادي دعوق الذي ينتهي في 

 :  سهل صانور -

مساحته تقدر ، كم6وتكتب أحيانًا )سانور( وهو سهل شبه دائري يبل  قطره حوالي 
تنحدر إليه مياه األمطار واألودية التي ، اً متر  350يرتفع حوالي ، دونم 20,000بحوالي 

تصب فيه في فصل الشتاء من جميع االتجاهات فيصبح أشبه بالبحيرة أو المستنقع 
يجعل امكانية االستفادة من وذلك  ؛مما جعل البعض يسميه )مرج الغرق(الضحل 

من الصلصال  مؤلفة ألنها ؛تربته خصبة جداً حيث إن زراعته فترة طويلة من السنة 
األمر الذي يشكل ازعاجًا ، لذلك يكثر فيه البعوض، الرملي الثقيل الذي يصلح للزراعة

 صانور.، ديدةالج، سيريس، ميثلون :  للقرع المجاورة مثل

 :  سهل مخنة -

يطلق عليه أحيانًا )سهل بورين( يمتد من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي حوالي 
 متر. 500كم يرتفع حوالي 3كم وعرضه 14

)سهر الزبابدة  ،)سهل عسكر( ،)سهل حوارة(: سهول األخرع باإلضافة إلى عدد من ال
 دونم(. 20,000البقيعة )سهل ودونم(  12,000)سهل طوباس  ،دونم( 15,000

مخيم  ،عزموط ،دير الحطب ،سالم ،بيت دجن:  أما أهم القرع والبلدات في نابلس فهي
 ،جوريش ،قبالن ،عقرباء ،يانون  ،روجيب ،كفر قليل ،بيت فوريك ،مخيم بالطة ،عسكر
 ترمس عيا وغيرها.و  ،المغير ،اللبن الشرقي ،قريوت ،جالود

وادي  ،وادي الحوارث ،وادي بيرنباال ،وادي األشقر:  أما أهم األودية في جبال نابلس
وادي  ،وادي الفارعة ،وادي الباذان ،وادي شوباش ،وادي القباني ،وادي عارة ،رباح )رابا(

 وادي نهر العوجا. ،المالح
 

 :  جبال القدس -ب
، .. كما أسلفنا فال توجد حدود طبيعية تفصلها عن جبال نابلس الطالبعزيزي 

كم 77ف الشمالية لجبال الخليل بطول أ من منطقة رام هللا البيرة وحتى األطراولكنها تبد
 كم في الجنوب.40كم في الشمال وحوالي 24ضها يتراوح ما بين عر 
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، تدريجيًا انسيابيًا نحو الغرب باتجاه السهل الساحلي اامتداد جبال القدس وانحداره
بسبب عملية  ؛روف حادة وأخاديدجر أما ناحية الشرق فتنتهي إلى منخفض البحر الميت عب

ُيقطع جبال ، اً متر  1250وتنحدر أكثر من ، التصدع التي رافقت نشأة انهدام البحر الميت
: القدس مجموعة من األودية التي ترفد البحر الميت ونهر األردن منها على سبيل المثال 

ن امقلق )مكلك( اللذ ووادي، ووادي عين الفشخة، ريحا ويرفد نهر األردنأوادي القلط قرب 
وعين السلطان إلى  ،وعين النويعمة، يصبان في البحر الميت باإلضافة إلى عين أم الديوك

 الشمال قلياًل من أريحا.
ووادي ، وادي الدلب: أما األودية التي تجري في جبال القدس وتتجه غربًا فهي 

 باشيرية.صخور جبال القدس كلسية جيرية ط، رراوادي الص، ووادي على، ملكة
 -: ترتفع في جبال القدس مجموعة من القمم الجبلية نذكر منها

 :  جبل تل العاصور -

لى الشمال الشرقي من ، يعتبره البعض من جبال رام هللا يقع إلى الشرق من قرية يبرود وا 
 .اً متر  1016يرتفع ، بلدة البيرة

 :  جبل النبي صموئيل -

و يرتفع يقع مباشرة شمال غرب القدس بين بيت حنينا   .اً متر  885وبدُّ

 :  جبل المشارف -

يقع ، يبدأ من شمال شعفاط وينتهي بجبل الزيتون ، سمي كذلك ألنه يشرف على القدس
يعرف باسم )جبل ، كم 1.6إلى الشمال من القدس بانحراف قليل إلى الشرق على بعد 

لمعنى ( وهي نفس اسكوبسأو جبل الصوانة( يطلق عليه الغربيون اسم )جبل  –المشهد 
 .اً متر  819شاهد أو مالحظ( يرتفع م)

 م.1925فيها عام  التدريس بوشر التي العبرية( )الجامعة المشارف جبل على الصهاينة أقام
 يعتبر البعض أن جبل المشارف هو امتداد لجبل الزيتون لجهة الشمال الشرقي.

 يفصل بين جبل المشارف والقدس )وادي الجوز(.

 :  جبل الزيتون  -

لى الجنوب من جهل يدعى أح يانًا باسم )جبل الطور( يقع إلى الشرق من القدس وا 
 .اً متر  826يرتفع ، المشارف
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يفصل بين جبل الزيتون ، اسمه مأخوذ من كثافة أشجار الزيتون التي كانت تكسوه
والقدس )وادي ستنا مريم( الذي يعرف أحيانًا باسم )وادي جهنم أو وادي النار أو وادي 

 قدرون(. سلوان أو وادي

 :  جبل المكبر -

 .(13:  8ج:  2006:  )الدباغويقع جنوب القدس  اً متر  795يرتفع حوالي 
جبل ، جبل موريا، جبل بزيتا، إلى بعض الجبال األخرع مثل جبل اكراباإلضافة 

 جبل السناسين. ، الفريديس
 

 -: ونابلسمميزات طبوغرافية بين جبال القدس 
 نابلس. جبال القدس أكثر وعورة من جبال -1

 جبال نابلس أكثر ارتفاعًا من جبال القدس. -2

 جبال نابلس أكثر أودية من جبال القدس. -3

 النهايات الشرقية لجبال القدس أكثر تعقيدًا وذات جروف حادة. -4

 (282، 1999:  )عابد والوشاحي جبال نابلس أكثر مياهًا وسهواًل من جبال القدس. -5
 

 -تدريب :
 القدس؟ ما الفرق بين جبال نابلس وجبال -
 ما هي أهم السهول الداخلية في جبال نابلس؟ -

 

 -إجابة التدريب :
 ما الفرق بين جبال القدس وجبال نابلس؟ -
 جبال القدس أكثر وعورة من جبال نابلس. -1

 جبال نابلس أكثر ارتفاعًا من جبال القدس. -2

 جبال نابلس أكثر أودية من جبال القدس. -3

 قيدًا وذات جروف حادة.النهايات الشرقية لجبال القدس أكثر تع -4

 جبال نابلس أكثر مياهًا وسهواًل من جبال القدس. -5

، سهل مخنة، سهل حوارة، سهل عسكر، رسهل عرابة، سهل صانو : أهم السهول الداخلية في جبال نابلس  -
 سهل البقيعة.و سهل الزبابدة، سهل طوباس، 
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 :  جبال الخليل -ج
لوسطى حدودها من ناحية الشمال القدس طبيعي للسلسلة الجبلية اوهي أيضًا امتداد 

 ومن الغرب غزة.، ومن الجنوب بئر السبع، ومن الشرق البحر الميت، والرملة
ة الخليل( ير بالمرتفعات الشرقية من جبال الخليل حتى البحر الميت تحمل اسم )

إال أنها تأخذ باالنحدار التدريجي ناحية الشرق حتى تصل إلى ، متر 600وترتفع حوالي 
 تحت مستوع سطح البحر. اً متر  375

كم فقط عند بلدة السموع 1لى بعد تنتهي جبال الخليل جنوب مدينة الضاهرية ع
 .(13)شكل  أقصى جنوب الخليل لتبدأ حدود مدينة بئر السبع

 :  ترتفع في جبال الخليل مجموعة من القمم الجبلية نذكر منها
 :  جبل خلة بطرخ -

جبال الخليل وثاني أعلى قمة جبلية بعد جبل يعتبر أعلى قمة جبلية في حيث 
باإلضافة إلى مجموعة كبيرة جدًا من الجبال ، اً متر  1020 خيرتفع جبل خلة بطر ، الجرمق

أما ، متر( وهما جنوب حلحول 1018( )جبل خربة الدوير اً متر  1019)جبل صيرة البال عة 
شرق الخليل(  متر987( )جبل جالس اً متر  1012في شمال سعير فيقع )جبل راس طورا 

 (.اً متر  930متر( )جبل السنداس  899)جبل خراب أبو الُرب 
بيت ، سعير ،اهريةضال ،السموع ،يطة ،دورا:  أهم بلدات وقرى الخليل فهيأما 

بني و  ،الشيوخ ،بيت كاحل ،تفوح ،ترقوميا ،صوريف ،بيت ُأمر ،والأبيت  ،الدوايمة ،جبرين
 نعيم.

 :  في جبال الخليلأما أهم األودية التي تجري 
 :  وادي الغار -

وقبل انتهائه إلى ، تتجمع فيه مياه األمطار التي تسقط جنوب بلدة السموع وشمالها
 جدعالوادي في عين ذلك ويصب ، البحر الميت يؤلف الحد الفاصل بين القدس والخليل

عين جدع توجد ينابيع معدنية حارة تستخدم عن كيلو متر  2وعلى ُبعد حوالي 
 تشفاء.لالس
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 :  ْبَرهخَ  وادي -

يحمل مياه األمطار الهاطلة من ناحية بني نعيم مارًا بأراضي عرب الكعابنة متجهًا 
 ناحية الشرق ومن روافده أيضًا وادي الحيات.

 :  وادي أبو مرادف -

يمر بأراضي عرب الجهالين متجهًا ناحية ، تجرع فيه المياه الهاطلة في منطقة يطة
 تهي في البحر الميت يلتقي بمياه وادي السيال.الشرق وقبل أن ين

 :  وادي أم الُبدون  -

وهو الحد الفاصل بين قضائي بئر السبع والخليل ينتهي في البحر الميت بعد أن يمر 
 من شمال راس الزويرة وقصر الُجهينية.

وادي و  ،وادي هفهاف ،وادي الُمر: باإلضافة إلى بعض األودية األخرع مثل 
 ها كلها تجرع ناحية الشرق.تودية مع سابقوهي أ، م هر س

 

 -: أما األودية التي تتجه غربا  فهي

مارًا  ،ويعرف أحيانًا باسم وادي البطم يبدأ من قريتي حوسان والخضر:  وادي السنط -
بيت نتيف وعجور وزكريا ويستمر باتجاه الغرب إلى أن يدخل السهل و بقرع نحالين 

الصافي والقسطينة والبطاني وبرقة منتهيًا في وادي  الساحلي فيمر بقرع تل الترمس وتل
 صقرير.

 :  وادي الخليل -

في ترقوميا ثم تلتقي معه المياه الهابطة من قرع تفوح ودورا ، مرورًا يبدأ من بيت كاحل
دير نخاس وبيت جبرين : نا ويظل متجهًا ناحية الغرب والشمال الغربي مارًا بقرع ذوا  

 وافير الشمالي وبيت دراس واسدود لينتهي في وادي صقرير.وزيتا وجسير والجلدية والس

 :  وادي سويلم -

يبدأ من جنوب دورا مارًا بخربة السكة ليلتقي باألودية المنحدرة من غرب الضاهرية ثم 
 بالقرب من هربيا. ىسثم ينتهي في وادي الح ،أراضي عرب الجبارات
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 أودية الخليل بئر السبع : 

الهاطلة في جنوب دورا ويطة والتي تمر بالضاهرية وتعرف  تتألف من مياه األمطار
أيضًا باسم أودية الخليل الجنوبية وعند مرورها ببئر السبع تحمل اسم أودية بئر السبع 

:  2006)الدباغ : لتظل تجري باتجاه الغرب لتنتهي في وادي غزة ومن ثم البحر المتوسط 
 .(19، 5ج

 

 جبال النقب :  -3
 أنحاء النقب إال أنها تتركز في منطقتين رئيسيتين هما : وتنتشر في جميع 

 مرتفعات خليج العقبة في أقصى الجنوب. -1

 (.14)شكل مرتفعات وسط النقب  -2
 

 :  جبال خليج العقبة -1:3
وتمتد ، تشمل جميع المرتفعات التي تقع حول الحافة الشمالية الغربية لخليج العقبة

عة من الصخور النارية والمتحولة التي تتبع حقب تتكون من مجمو ، شمااًل حتى صدع الثمد
تختلف عن جميع مرتفعات بذلك الُحقب األول وهي  منما قبل الكمبري مع غطاء رسوبي 

 جبال فلسطين.
لذلك  ؛المرتفعات تقطعها مجموعة من الصدوع والقواطع واألخاديد العموديةتلك 

حمر مباشرة غير تاركة سهاًل الجبال مع البحر األتلك فهي مرتفعات وعرة جدًا تلتقي 
 متر. 700-600ترتفع هذه الجبال ما بين ، ساحلياً 

حتى صدع الثمد الذي يمتد ، كم ناحية الشمال 30المرتفعات لمسافة تلك تمتد 
)عابد ويقع وادي المنيعة عند نهاياتها الشمالية ، غرب ليفصلها عن سهول النقب-باتجاه شرق 

 .(287 : 1999 ،والوشاحي
 -: هم جبال جنوب النقبأما أ

قرب  يجبل األجف ،جبل أبو عاليق شمال أم الرشراش ،متر 800جبل ابريكات 
، جبل المنيعة ًا،متر  472 ةجبل أم فرو  ًا،متر  775جبل أم بطومة  ًا،متر  546ردنية الحدود األ

جبل  ،قرب حدود األردن اً متر  411 ظجبل وادي حم ،ر قرب أم الرشراشفجبل تل األص
 جبل أمتار، 1006جبل سماوي )المقراه( قرب سيناء  ًا،متر  1033رمان قرب سيناء راس ال
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 550جبل غضيان مجاور ل ردن  ًا،متر  957جبل عوريف قرب سيناء  ًا،متر  598السن اف 
ان قرب سيناء  ًا،متر  436جبل القطار مجاور ل ردن  ًا،متر  جبل هوجن و  ًا،متر  957جبل لس 

 .(95 : 2014 ،)السحار اً متر  625مالصق لسيناء 
 

 :  جبال وسط النقب -2:3
فقد ، وتعتبر من أقدم جبال فلسطين، نقبتتكون من المرتفعات الواقعة في وسط ال

 مليون سنة من اآلن(. 45-37نشأت منذ عصر األيوسين األوسط أو األعلى )أي ما بين 
مها من قموقد خضعت منذ ذلك الوقت إلى عمليات الحت وما زالت أجزاء 

حيث استطاعت عمليات الحت أن تكشف بعض الصخور القديمة التابعة للعصر ، منبسطة
 .(288:  1999، والوشاحيعابد )الترياسي 

 :وأشهر تلك المرتفعاتمترًا  1070-600النقب ما بين وسط جبال  ارتفاعات وتتراوح
سموه جبل جبل  ،جبال المحمل ،جبال بكير ،جبال عبده ًا،متر  1035جبل رأس الرمان 

شهر أومن ، جبل الدبةو  ،جبل الخروف ،جبل لوزة ،جبل حرشة ،جبل الجرافي ،عريف
 المحدبات الحظيرة والحثيرة والكرنب.

 

 : قليم وادي األردن )األغوار الفلسطينية(إ - ثالثا  
قليم وادي األردن من أكثر تضاريس إيعتبر 

مالي اإلقليم باتجاه ش ذلكيمتد ، وضوحًا وتفصيالً فلسطين 
الحولة شمااًل وحتى خليج العقبة جنوبي يبدأ من سهل 

قليم إعلماء الجيولوجيا يعتبرون ، كم 425جنوبًا بطول 
 من األخدود األفريقي العظيم. اً جزء فلسطين في األردن وادي

.. سنحاول أن نعرض عليك . عزيزي الطالب
ى الجنوب قبل أن نبدأ في مقطعًا تضاريسيًا إلقليم وادي األردن من أقصى الشمال إلى أقص

 المنطقة.تلك تفصيل 
فوق  اً متر  70يبدأ إقليم وادي األردن من سهل الحولة شمااًل على ارتفاع حوالي 

سر االرتفاع انخفاضه التدريجي نحو الجنوب حتى جذلك ويواصل ، مستوع سطح البحر

من أكثر : يعتبر إقليم وادي األردن 
أقاليم فلسطين وضوحا  وتفصيال ، 

اإلقليم المعالم ذلك حيث يضم 
 :لسطيناألكثر أهمية في جغرافية ف

نهر بانياس، نهر القاضي، نهر 
الحاصباني، بحيرة الحولة، نهر 
األردن، بحيرة طبريا، البحر الميت 

 وادي عربة.و 
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اصل الوادي ويو ، تمامًا لمستوع سطح البحر )صفر( ياً بنات يعقوب ليصبح مستواه مساو 
انخفاضه التدريجي إلى ما دون الصفر )تحت مستوع سطح البحر( وذلك عند بحيرة طبريا 

ثم يواصل إقليم وادي األردن ، تحت مستوع سطح البحر اً متر  212التي تنخفض حوالي 
أربعمائة ومترين  (402)انخفاضه السريع باتجاه الجنوب ليصل عند البحر الميت إلى حوالي 

لى الجنوب من البحر الميت ال تلبث األرض أن ترتفع تدريجيًا ، طح البحرتحت مستوع س وا 
ثم تعاود األرض ، البحر في وادي عربةفوق مستوع سطح  اً متر  225حتى تصل إلى 

 انخفاضها التدريجي إلى أن تصل إلى خليج العقبة على البحر األحمر.
ادي األردن نستطيع أن .. هذا المقطع التضاريسي الطويل إلقليم و .عزيزي الطالب 

 -: نقسمه إلى عدة مظاهر تضاريسية من الشمال إلى الجنوب على النحو التالي
 سهل الحولة. -1

 بحيرة طبريا. -2

 نهر األردن والغور الفلسطيني. -3

 البحر الميت. -4

 وادي عربة. -5

المظاهر تلك سنحاول عزيزي الطالب أن نشرح بشيء من التفصيل كل مظهر من 
 -: التضاريسية على حدة

 :  سهل الحولة -1

شرق فلسطين في منطقة تحيط بها الجبال من يقع سهل الحولة في أقصى شمال 
متر( وفي الشمال جبل الشيخ 1000-800ففي الشرق مرتفعات الجوالن )، جميع االتجاهات

 متر( أما في الغرب فجبال الجليل. 2800)
طوله من   يبلحيث  (*)2كم115تبل  المساحة اإلجمالية لسهل الحولة حوالي 

 كم.7.6ومن الشرق إلى الغرب حوالي ، كم 25الشمال إلى الجنوب حوالي 
تلك السهل يحده صدعان صدع من الشرق وصدع من الغرب ويبدو أن ذلك 

 الصدوع وتلك الجبال هي التي جعلت من سهل الحولة سهاًل ضيقًا نسبيًا.

                                                           

 (.37، 6: ج2006)الدباغ:  2كم 177بحوالي  بينما قدر الدباغ مساحة سهل الحولة( *)
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اء السطح كما أن يتميز سهل الحولة بأنه سهل تكثر فيه المستنقعات بسبب استو 
 تربته نهرية ينحدر السهل انحدارًا طفيفًا من الشمال إلى الجنوب.

يتوسط سهل الحولة البحيرة التي تحمل نفس االسم وهي مستمدة من قرية الحولة 
التي تقع إلى الشمال الغربي من البحيرة، ُعرفت قديمًا باسم )ق د س(، يبل  طولها من الشمال 

كم، أما مساحتها اإلجمالية 5وأقصى عرض لها شرق غرب حوالي  كم6إلى الجنوب حوالي 
عن مستوع سطح البحر المتوسط، عمقها  اً متر  70، ترتفع البحيرة حوالي (*)2كم12فهي 

 (.15)شكلفقط فهي إذن بحيرة ضحلة قليلة العمق  أمتار 4-3يتراوح ما بين 
التي تجري في شمال نهار تعتبر بحيرة الحولة المجمع الرئيسي لكل األودية واأل

 فلسطين كما أنها المستودع األهم لتجميع مياه األمطار.
وادي البارد ووادي :  مثل، رفد بحيرة الحولة مجموعة كبيرة من األودية واألنهارت

 ل بينة.ج  نداج ووادي وقاص ووادي الح
ا لنهر األنهار األربعة الرئيسية التي تعتبر الروافد العليالحولة كما تتجمع في بحيرة 

 -: األنهار هيوتلك ، األردن
 :  نهر بانياس -

بلدة  منقديم إلى الشمال الشرقي  يينبع من داخل األراضي السورية من كهف كلس
يبل  تصريفه السنوي ، فوق مستوع سطح البحر اً متر  329بانياس التي ترتفع حوالي 

157حوالي 
فلسطينية بوادي ي اليلتقي نهر بانياس داخل األراض، مليون متر مكعب (**)
 نياس المتجه إلى سهل الحولة.باسويًا نهر  العسل ليكونا

 :  نهر القاضي )أو تل القاضي( الْلَدان -

النهر من داخل األراضي الفلسطينية من منطقة تل القاضي المرتفع حوالي ذلك ينبع 
ل  يب، التلذلك عن مستوع سطح البحر و)دان( بلدة كنعانية كانت تقوم على  اً متر  258

يلتقي نهر القاضي مع ، مليون متر مكعب 240التصريف السنوي لنهر القاضي حوالي 
 نهر بانياس في سهل الحولة.

 
                                                           

 .2كم14قدرها الدباغ بحوالي  (*)
 (.65، 1: ج 2006:  )الدباغقدار التصريف السنوي ل نهار نقاًل عن م (**)
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 :  نهر الحاصباني -

كم من الحدود ويجري باتجاه الجنوب 52ينبع من داخل األراضي اللبنانية على ُبعد 
، تل الشيخ يوسف ليلتقي مع بانياس والقاضي عند موقع، ليدخل األراضي الفلسطينية

 (.3مليون متر مكعب )م.م 157يبل  التصريف السنوي لنهر الحاصباني حوالي 
 األنهار الثالثة تتجمع مع بعضها البعض وتتجه جنوبًا لتلتقي مع النهر الرابع وهوتلك 

 :  نهر البريغيث
 :  نهر البريغيث -

النهر من ذلك ينبع  وهو آخر ينابيع نهر األردن يقع إلى الغرب من األنهار الثالثة
األراضي اللبنانية يدخل األراضي الفلسطينية بالقرب من المطلة على الحدود اللبنانية 

تلتقي مياه نهر البريغيث مع مياه نهر الحاصباني أحيانًا بالقرب من قرية  ،الفلسطينية
 ويجف أحيانًا في الصيف. 3م.م 5يبل  تصريفه السنوي حوالي ، ق ي طية

بريغيث في سهل و  ،الحاصباني ،القاضي ،األنهار األربعة بانياستجمع تبعد أن 
كم متعرجًا في 14لمسافة  الحولة يطلق عليها اسم نهر األردن الذي يجري باتجاه الجنوب

كم يفيض النهر فُيحدث 9وقبل أن يصب في البحيرة بنحو ، كم8مجراه في وسط واٍد عرضه 
أن يدخل البحيرة ينتشر النهر في جميع  مستنقعات مملوءة بالقصب ونبات البردع وقبل

وسبب ذلك يعود إلى تدفق مياه النهر في فصل الشتاء  ؛أجزاء السهل وينقسم إلى ستة أقسام
نتيجة ل مطار الغريزة التي ال يستطيع النهر أن يحملها في مجراه فتفيض المياه وتغمر 

 .(66، 1ج:  2006:  )الدباغ عنها المستنقعات الواسعةفتنشأ الحقول 

عبارة عن أراضي مستنقعات ال يستفاد منها قام لما كانت بحيرة الحولة وما حولها 
نقلها عبر أنابيب إلى بحيرة طبريا ثم الصهيوني بمشروع تجفيف مياه البحيرة  االحتالل

 باعتبارها خزان المياه الطبيعي األكبر في فلسطين.
يرة الحولة هو استثمار الصهيوني من تجفيف بحلالحتالل كان الهدف المعلن 

األراضي ألغراض الزراعة على غرار ما فعل الهولنديون بأرضهم أو على طريقة بعض 
توفير األراضي الصالحة للزراعة خاصة ؛ لالواليات األمريكية التي قامت بتجفيف المستنقعات

 زراعة القمح.
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العام  وقد بدأت المرحلة األولى من مراحل تجفيف البحيرة في شهر أكتوبر من
ومنذ ذلك التاريخ لم يعد ، 1958أكتوبر  31وتم االنتهاء من المشروع نهائيًا في  1950

هناك ذكر لبحيرة الحولة التي ظهرت بداًل منها مساحات من األراضي زرعت بالقمح والذرة 
 ر والفاكهة.اوالخض

لذلك ية كما أن الجدوع البيئ، لم تحقق أهدافها المشروع من االقتصادية الجدوع  ولكن
الصهيوني رسميًا  االحتاللأعلن  2006في عام ف، انعكست سلبيًا على المنطقة قد المشروع

فشل أكبر مشروع مائي زراعي وعاد ضخ مياه األنهار األربعة سابقة الذكر إلى سهل الحولة 
عادت الحياة البرية وعاد التنوع وعلى إثر ذلك لها الحياة وا عادة لتكون البحيرة من جديد 

 لحيوي الطبيعي إلى المنطقة وحلقت مئات آالف الطيور في سماء بحيرة الحولة.ا
وبعد أن يخرج نهر األردن من بحيرة الحولة يتجه جنوبًا ليجري باعتدال حتى جسر 

ال يزيد مجرع نهر األردن بين ، ثم ينحدر بشدة ليجري في واد بازلتي عميق، بنات يعقوب
يخرج نهر األردن من بحيرة الحولة وهو على ارتفاع ، كم18بحيرة الحولة وبحيرة طبريا عن 

تحت  اً متر  212-المسافة القصيرة إلى )تلك ط خالل بفوق مستوع سطح البحر ويه اً متر  70
 .(311 : 1999 ،)عابد والوشاحي اً متر  282مستوع سطح البحر( أي أن النهر ينخفض حوالي 

 

 :  بحيرة طبريا -2

ل  أقصى طول لها من الشمال إلى الجنوب عذب يبوهي عبارة عن مسطح مائي 
وتبل  مساحتها اإلجمالية ، كم13وأقصى عرض لها من الشرق إلى الغرب ، كم21حوالي 
متر تحت مستوع سطح البحر أما قاعها  212سطحها العلوي ينخفض حوالي ، 2كم165

هو متر تحت مستوع سطح البحر أي أن عمق المياه في بحيرة طبريا  252فينخفض حوالي 
 تقريبًا. اً متر  40

، رسوبيات قاع البحيرة مكونة من الغرين والصلصال ذات اللون الرمادي أو األسود
الرسوبيات فقيرة بالكربونات يضاف إلى ذلك بعض الحصباء الواردة إلى البحيرة من وتلك 

ع البحيرة يتراوح ما بين صفر الرواسب في قاتلك وبالتالي فإن سمك ، األودية المجاورة
 متر.20و
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 (.16)شكل مليار متر مكعب  5بحيرة طبريا بحوالي  في الموجودة المياه كمية تقدر
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فنهر األردن وقبل أن يدخل ، النهر الرئيسي المغذي لبحيرة طبريايعتبر نهر األردن 
 وذلك، بحيرة طبريا يدخل سهل البطيحة الذي يعتبر من السهول الفسيحة شمال بحيرة طبريا

ي يجعل مياه النهر بطيئة الجريان قبل أن تصب في بحيرة طبريا بعد أن كان السهل هو الذ
 تيار النهر سريعًا وانحداره شديدًا بعد خروجه من بحيرة الحولة.

بحيرة طبريا مجموعة من األودية الشتوية التي تنتهي باإلضافة إلى نهر األردن ترفد 
وادي  ،وادي عبدان ،المسلخةوادي :  إلى بحيرة طبريا وهي من الشمال إلى الجنوب

 وادي الحمام.و  ،وادب الربضية ،وادي العامود ،الجاموسة
لى جوار بحيرة طبريا تقع ينابيع الحمة وهي ينابيع حارة تقع جنوب البحيرة على  وا 
 ؛الحدود السورية األردنية الفلسطينية تستخدم مياهها لالستشفاء بإذن هللا من بعض األمراض

 مليون لتر. 15ة معدنية تصريفها اليومي حوالي ألنها مياه كبريتي
 

 :  نهر األردن والغور الفلسطيني -3

 اً متر  31-28األردن من بحيرة طبريا يتراوح عرضه ما بين بعد أن يخرج نهر 
كم قبل أن يصب في البحر الميت علمًا بأن 194ويجري لمسافة ، أمتار 4-1وعمقه ما بين 

علمًا بأن المسافة المستقيمة بين بحيرة طبريا ، متعرجالمسافة هي طول مجرع النهر التلك 
نما أصبح النهر متعرجًا لبطء جريانه واستواء األراضي ، كم104والبحر الميت هي فقط  وا 

نظرًا ألن غالبيتها تتكون من رواسب طينية حديثة التكوين باإلضافة إلى  ؛التي يجري فوقها
 لين الصخور التي يقطعها النهر.

كم موزعة على النحو 252ر األردن من منابعه العليا إلى مصبه يبل  طول نه
كم من بحيرة الحولة 18) ،كم خالل بحيرة الحولة( 5) ،كم شمال بحيرة الحولة(14) : التالي

لى البحر الميت( كم من بحيرة طبريا إ194) ،كم خالل بحيرة طبريا(21) ،إلى بحيرة طبريا(
 .(74 : 1ج ،2006 ،)الدباغ

، الفلسطينية )الموسوعة 2كم17300ساحة اإلجمالية لحوض نهر األردن وتبل  الم
 .(222 : 1ج، 1990

كم وعند جسر المجامع يلتقي 8وبعد مسافة ، بعد خروج نهر األردن من بحيرة طبريا
حمل إليه كميات كبيرة جدًا من الثروة يمع أهم روافده على اإلطالق نهر اليرموك الذي 
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وهي كمية تقارب تصريف نهر  3م.م 460فها السنوي بحوالي المائية يقدر متوسط تصري
 األردن نفسه بعد خروجه من بحيرة طبريا.

، ال تقتصر أهمية مياه نهر اليرموك على كمياتها العالية فحسب:  عزيزي الطالب
مياه النهر الخارجة من  يبل تتعداها إلى دورها الواضح في خفض نسبة األمالح العالية ف

جزءًا  350فبينما تخرج مياه نهر األردن من بحيرة طبريا بمتوسط ملوحة قدره  ،بحيرة طبريا
جزءًا في المليون في مياه النهر قبل دخوله بحيرة  20النسبة عن تلك في المليون ال تزيد 

 طبريا.
 -: وتأتي ملوحة المياه هنا لعدة أسباب منها

 زيادة معدالت التبخر أكثر من معدالت التساقط. -1

 ة.ئبمجاري المائية التي تصب في البحيرة بما تحمله من أمالح ذاملوحة ال -2

 ،1990 ،الفلسطينية )الموسوعة مياه بعض الينابيع المالحة التي تصب في بحيرة طبريا. -3
 (222 :1ج

وبعد ذلك يتابع نهر األردن جريانه متعمقًا في أرضية مجراه الطرية اللينة وراسمًا 
يلتقي النهر أثناء جريانه ما بين بحيرة طبريا ، النهري  منعطفات نهرية بين جوانب الوادي

والبحر الميت بمجموعة كبيرة من األودية واألنهار والمسيالت المائية من ناحيتي الشرق 
 والغرب.

وأهم األودية التي تغذي نهر األردن قادمة من المرتفعات الفلسطينية من الشمال إلى 
ووادي جالود والذي يعتبر ، وادي عشة ،وادي البيرة ،سوادي الفجا:  التالي النحو على الجنوب

سنويًا حيث يلتقي مع نهر األردن في غور  3م.م70بحوالي  أهم رافد لنهر األردن ويغذيه
ووادي الفارعة وهو نهر دائم ، ووادي البقيعة، ووادي المالح، شوباشوادي  وكذلك، بيسان

 3م.م 10-7العوجا الذي يغذيه بحوالي ووادي  3م.م 32الجريان يغذي نهر األردن بحوالي 
 3م.م 200األودية واألنهار مجتمعة تغذي نهر األردن بحوالي تلك وكل ، طووادي القل، سنوياً 
 سنويًا.

 : أما روافد الضفة الشرقية القادمة من ناحية األردن فأهمها من الشمال إلى الجنوب
 ،حسبانو  ،الكفرين ،شعيب ،اءنهر الزرق ،راجب ،كفرنجة ،اليابس ،زقالب ،وادي العرب

 .3م.م 105ويقدر مجموع تصريفها السنوي إلى نهر األردن بحوالي 
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ويقدر التصريف السنوي العام لنهر األردن عند مصبه في البحر الميت بحوالي 
الكمية من سنة ألخرع حسب معدالت التساقط في تلك تتذبذب  3م.م1250–3م.م875

 .(17)شكل  مياه النهر التي يستولي عليها االحتالل كلهاالمنطقة وكميات االستهالك من 
 

 البحر الميت :  -4

يقع البحر ضمن منخفض يبدأ من طرف البحر الشمالي حتى السهل المنبسط الذي 
يقع جنوب البحر الميت، ويدعى جرف ُخنيزيرة الذي يشكل حدًا طبيعيًا بين وادي عربة في 

 الجنوب ومنخفض البحر الميت في الشمال.
مما أوجد جروفًا شديدة االنحدار  ؛يحد البحر الميت الصدوع والفوالق وااللتواءات

على جانبيه، وكذلك أوجد الجبال عالية االرتفاع، فالجبال الشرقية ناحية األردن ترتفع أكثر 
متر وهي أكثر وعورة من  700متر، أما جبال الجانب الغربي فترتفع حوالي  1000من 

يعود إلى طبيعة الصخر نفسه، فجبال الجانب الشرقي تتكون وذلك  جبال الجانب الشرقي،
من الصخور الطرية نسبيًا بينما صخور الجانب الغربي تتكون من صخور الحجر الجيري 

 وصخور الدولوميت.
كم، أما أقصى عرض له 80يبل  طول البحر الميت من الشمال إلى الجنوب حوالي 

كم فقط، تبل  مساحته اإلجمالية 3-2ة اللسان كم، واقل عرض له عند شبه جزير 17فهو 
متر تحت مستوع سطح  400-وتقع أعمق نقطة في قاع البحر الميت على ) 2كم1000

 متر تحت مستوع سطح البحر المتوسط. 749البحر الميت( أي 
م حوالي 1960يتميز البحر الميت بارتفاع نسبة الملوحة فيه حيث بلغت في عام 

متر فقط بلغت نسبة  100ملوحة المياه السطحية، أما على عمق تلك غم/لتر وكانت 290
نجد أن ملوحة الملوحة مع ملوحة مياه البحر األحمر تلك غم/لتر، وبمقارنة  326الملوحة 

)عابد،  غم/لتر فقط33البحار المفتوحة في غم/لتر، بينما تبل   35مياه البحر األحمر تبل  
1985 :120). 
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 األودية مجموعة ذلك إلى ضافت الميت، للبحر الرئيس غذيالم األردن نهر يعتبر

بالمياه من ناحية الشرق مثل وادي الموجب، ووادي زرقاء ماعين،  تغذيه التي الصغيرة واألنهار
 الحماد وغيرها. ووادي ووادي البقيق، الزويرة، وادي الغرب ناحية ومن الحسا ووادي الكرك، ووادي

 -: هي على النحو التالي، أقسام رئيسية ينقسم البحر الميت إلى ثالثة
 الحوض الشمالي. -1

 الحوض الجنوبي. -2

 (.18)شكل شبه جزيرة اللسان  -3
 

: تذكر دائمًا أن األرقام والبيانات التي سوف نوردها في تقسيم  عزيزي الطالب
، ولكن بعد ذلك 1960البحر الميت هنا هي معلومات وبيانات كانت صحيحة قبل عام 

 البحر الميت، وهذا ما سنقوم بتوضيحه.تغيرت جغرافية 
 

 الحوض الشمالي : 
2كم757 مساحته الرئيسي، الحوض وهو

من مساحة البحر الميت،  %76 حوالي ويشكل 
وهو كذلك األكثر عمقًا، تضاريس قاع الحوض الشمالي منبسط؛ وذلك بسبب اإلرسابات 

التبخر وقلة معدالت التساقط  الحوض ونتيجة لزيادة معدالتذلك التي يلقيها نهر األردن في 
من جانب، ومن جانب آخر قيام االحتالل الصهيوني بضخ مياه نهر األردن إلى داخل 

 ؛لالستفادة منها في مشاريعه التوسعية والزراعية واالستيطانية 1948فلسطين المحتلة عام 
 (.2كم631.3) 2010لذلك فقد تناقصت مساحته حتى أصبحت في عام 

 

 :  الحوض الجنوبي
يشكل حوالي حيث  2كم242وهو أقل اتساعًا وعمقًا من الحوض الشمالي مساحته 

فقط، وبالتالي فهو حوض أمتار  10-6% من مساحة البحر الميت، عمقه يتراوح ما بين 24
غير عميق، يتأثر بأي تذبذب في كمية المياه التي ترد إليه، ونظرًا ألن معدالت التساقط 

الحوض من ذلك كله ضخ مياه ذلك ة معدالت التبخر، واألهم من قليلة باإلضافة إلى زياد
كله أدع إلى أن يجف ذلك الجانب الشرقي والجانب الغربي إلى المالحات الستخراج الملح 

يتكون من  2015، وبالتالي أصبح البحر الميت اآلن 1980الحوض تمامًا بعد عام ذلك 
 .(19)شكل  (34:  1985)عابد، الحوض الشمالي فقط 
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 :  شبه جزيرة اللسان
عرضها ، من األرض يفصل الحوض الشمالي عن الحوض الجنوبي مرتفع يه
 تتكون من رسوبيات من الجبص.، كم20كم وطولها شمال جنوب 7شرق غرب 

البحر الميت غني جدًا بمجموعة كبيرة من األمالح المعدنية والذي يعتبره بعض 
 كلوريد: هم األمالح في البحر الميت ومن أ ، األمالحلذلك  اً كبير  اً الباحثين مستودع

الصوديوم وكلوريد البوتاسيوم والكلور والبروم واليود والمغنيسيوم والليثيوم والماء الثقيل 
 وغيرها.

 

 :  وادي عربة -5
نيزيرة شمااًل وخليج العقبة جنوبًا بطول يبل  خُ يمتد وادي عربة ما بين جرف 

كم وهو أقصى اتساع للوادي بينما على بعد 25اله يبل  اتساع وادي عربة في شم، كم160
 كم فقط. 9كم شمال خليج العقبة يبل  اتساعه 16

ويظل يرتفع تدريجيًا باتجاه ، خليج العقبةمن يبدأ وادي عربة من ناحية الجنوب 
لى الشمال قلياًل من جبل الريشة75وعلى بعد  ،الشمال يصل ارتفاع ، كم من خليج العقبة وا 

ثم تبدأ أرضية الوادي ، فوق مستوع سطح البحر اً متر  225حوالي  كناوادي عربة ه
وهو الحد الجنوبي للبحر  هزير نيخُ باالنخفاض التدريجي باتجاه الشمال حتى يصل إلى جرف 

متر تحت  300حوالي  كويصل ارتفاع وادي عربة هنا، الميت والحد الشمالي لوادي عربة
 .(20)شكل  متر 100الميت بحوالي  على من سطح البحرأ مستوع سطح البحر أي 

تمتد الجبال الشرقية والغربية باتجاه موازي لوادي عربة من الشمال إلى الجنوب، 
ناحية الشرق  اً متر  1592متر تصل  900فبينما يزيد ارتفاع الجبال الغربية في النقب عن 

 في األردن.
لسبخات والكثبان في جنوب وادي عربة تظهر رسوبيات الوديان الحديثة ورسوبيات ا

الجبال الشرقية تطل على جنوب وادي عربة بجروف عمودية يغلب عليها صخور  ،الرملية
الجرانيت والصخور المتحولة، أما صخور الجبال الغربية )جبال النقب( فهي في الغالب 

 النطاق جبال الخريج والريشة. ذلكصخور رسوبية توجد في 
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 -: ات هيخبتوجد في جنوب وادي عربة عدة س
ف  يةبخس -  كم شمال العقبة. 8التي تقع على بعد :  ة الد 

وعرضها يصل ما بين ، كم11كم وتمتد لمسافة 32التي تبعد عن العقبة :  ة الطابةبخس -
 الجبال الشرقية والجبال الغربية.

 تين السابقتين.بخة صغيرة توجد بين السبخوهي س:  ة المقرحبخس -

من األودية التي تجري من الشرق إلى الغرب تقطع أرضية وادي عربة مجموعة 
أما األودية التي تجري في ، وادي غرندلو ، وادي تربان، وادي المهتدع، تميوادي ال: منها 

وادي ، وادي الرخمة، وادي عين القطار، يدوادي الردا:  النقب من الغرب إلى الشرق فهي
 وادي الحياني.و ، البياني

ت ويقل وجود الكثبان الرملية وتقل األودية كذلك ابخوفي شمال وادي عربة تقل الس
 األودية التي ترفد وادي عربة من ناحية الغرب وادي الجرافي.تلك شهر أو 

فكرة بإنشاء قناة تربط البحر األحمر بالبحر الميت عبر  تلقد نشأ:  عزيزي الطالب
دوده حمة على ألن الوضع الحالي الذي يمر به البحر الميت جعل الدول القائ ؛وادي عربة

ر في إقامة مشاريع تخدم البحر الميت والمنطقة خاصة تلك الدول التي وقعت اتفاقية تفك
بتنفيذ مشروع خطة تطوير وادي : حيث أوصى البند العشرون من االتفاقية ، وادي عربة
الواليات المتحدة ضمت : التوصية من خالل اللجنة الثالثية التي تلك كانت حيث األردن 
 م.1993الصهيوني وكان ذلك في عام  االحتاللن و واألرد

م أقرت مجموعة العمل اإلقليمية للتنمية االقتصادية في اجتماعها 1994وفي عام 
المشروع، وتم اإلعالن الرسمي للمشروع في القمة العالمية للتنمية ذلك المنعقد في الرباط 

م تم التوقيع 2015عام  فيثم م، 2002المستدامة التي عقدت في جنوب أفريقيا في عام 
 على تنفيذ المشروع.

وسيبدأ المشروع من خليج العقبة حيث سيتم ضخ المياه عبر أنابيب حتى جبل 
، ثم من هناك تنساب المياه طبيعيًا باتجاه الشمال اً متر  225الريشة الذي يرتفع حوالي 

 مستغلًة انحدار األرض حتى جرف خنيزيره ومن ثم إلى البحر الميت.
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لدرجة األولى على المشروع سوف يخدم االحتالل الصهيوني باذلك إن إقامة 
 -النحو التالي :

 تحقيق نتائج عسكرية وأمنية وديموغرافية تخدم مصالح االحتالل في النقب. -أ 

سيعمل المشروع على تدمير بيئي واسع وستكون آثاره تدميرية على الخزان الجوفي في  -ب 
 المنطقة.

 غير خصائص مياه البحر الميت في التركيب الكيميائي.سيعمل المشروع على ت -ج 

 تملح التربة وزيادة هشاشتها. -د 

سيقوم االحتالل الصهيوني بإحياء النقب واستغالله استيطانيًا وعسكريًا وطرد السكان  -ه 
 (2014)بارود، كحيل : المشروع. ذلك الفلسطينيين من النقب المحتل لصالح 

 

 إقليم صحراء النقب :  -رابعا  
و المظهر التضاريسي الرابع واألوسع حيث يمثل إقليم النقب نصف مساحة ه

، يظهر إقليم النقب على شكل مثلث رأسه ل سفل عند خليج 2كم 13,000فلسطين تقريبًا 
العقبة وقاعدة المثلث ل على في نطاق شرقي غربي يبدأ من النهاية الجنوبية الشرقية لجبال 

للنهاية الجنوبية للبحر الميت ثم يسير غربًا فيمر شمال بئر  القدس الخليل الموازية تقريباً 
 السبع حتى الحدود المصرية الفلسطينية في سيناء إلى الجنوب من غزة.

 (50)إقليم النقب هو عبارة عن صحراء جافة يتلقى معدالت أمطار تتراوح ما بين 
-200لسنوية ما بين ملم سنويًا في الجنوب، أما في الشمال فتتراوح معدالت األمطار ا

 (.21)شكل ملم 300
تتنوع التضاريس بشكل واضح في النقب فما بين الرمال والسهول والجبال والوديان 

 والصخور والمحدبات والمقعرات والهضاب تشكلت تضاريس النقب.
لقد أسهمت العوامل الباطنية والعوامل الخارجية السطحية بدور مهم في تشكيل 

ضت كتلة النقب إلى ضغوط جانبية أدت إلى حدوث تصدعات في سطح أرض النقب إذ تعر 
، بعض المناطق نجم عن ذلك هبوط األرض في بعض األماكن وارتفاعها في أماكن أخرع 

يمكن أن نميز ، كما أدع ذلك إلى حدوث تموجات متنوعة شكلت التواءات محدبة ومقعرة
 -: أقسام واضحة المعالم في النقب ةبين ثالث
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 :  ماليالنقب الش -1

ينحصر النقب الشمالي بين الجزء الجنوبي للبحر الميت شرقًا والسهل الساحلي في 
محدودة االرتفاع ما بين  يتألف سطح النقب الشمالي من هضاب واسعة، قطاع غزة غرباً 

( يضم النقب الشمالي اً متر  650-600متر( وأخرع ذات ارتفاعات عالية )180-200)
، جبل قرن جبل الريشة: يه بعض القمم الجبلية مثل تبرز فكما ، حوض بئر السبع

، يسوده المناخ شبه الصحراوي ، وراس وادي جرابا، وراس وادي زويرة، وجبل حليقيم
ملم وهي كافية لزراعة القمح والشعير وبعض 300-200أمطاره السنوية تتراوح ما بين 

 المحاصيل الحقلية.

 :  النقب األوسط -2

متر  700لشمالي ويغلب عليه الطابع الجبلي أكثر من يقع إلى الجنوب من النقب ا
المرتفعات من أقدم مرتفعات فلسطين خضعت منذ زمن طويل لعمليات تلك وتعتبر 

 الحت وما زالت أجزاء من قممها منبسطة.
وجبل ، وجبل حرشة، والجرافي، ثيرةحوال، جبل الحظيرة: أهم مرتفعات النقب األوسط 

إال أن أشهر محدب في المنطقة هو ، وجبل سيناف، لدبةوجبل ا، وجبل الخروف، لوزه
، ينتمي النقب األوسط إلى المناخ الجاف الصحراوي ، محدب وادي الرمان الضخم

 ملم سنويًا لذلك تسوده النباتات الشوكية.200-50أمطاره تتراوح ما بين 

 :  النقب الجنوبي -3

سهول النقب الجنوبية : ل ويشم، يمتد من خليج العقبة جنوبًا حتى صدع الثمد شماالً 
، جبل الخرج: يتخلل النقب الجنوبي بعض الجبال مثل ، المحاذية لوادي عربة الجنوبي

:  وأهم المقعرات في النقب الجنوبي، جبل عريف الناقة، جبل وادي حمظ، جبل ابريكات
يتميز مناخ النقب ، ومقعر وادي كسر الشق، يفرايومقعر وادي ج، مقعر وادي حياني

فهو يتلقى معدالت من األمطار تقل عن  وبي بجفافه الشديد وشح المياه بشكل عامالجن
 .ملم سنوياً  20
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 أسئلة التقويم الذاتي
 -: هذه األسئلة عنحاول اإلجابة :  عزيزي الطالب

 ؟في تشكيل السلسلة الجبلية الوسطىما العوامل التي أثرت  -1

 ل عكا.اكتب مقاال  جغرافيا  تصف فيه وصفا  تفصيليا  سه -2

 عدد أنواع التربة في سهل عكا. -3

 شكاله )ناقش ذلك(.أيتميز السهل الساحلي الجنوبي بأنه متجانس في  -4

تتبع مجموعة األودية واألنهار التي تجرى على طول السهل الساحلي وتصب في  -5
 البحر المتوسط.

 ارسم خريطة توضح الروافد العليا والدنيا لوادي غزة. -6

 ظهرا  جغرافيا  تضاريسيا  فريدا  )وضح ذلك(.بن عامر مايعتبر سهل مرج  -7

 ريسية في فلسطين؟لماذا يعتبر إقليم جبال الجليل من أفضل األقاليم التضا -8

 ؟لماذا سمي سهل صانور بسهل الغرق  -9

 في جبال القدس؟ وكم يبلغ ارتفاعه؟أعلى قمة جبلية  يما ه -10

 يلي ودراسة معمقة.شرحا  وافيا  على شكل بحث تفص واشرحه األردن وادي إقليم تتبع -11

 تصب في بحيرة طبريا مجموعة كبيرة من األنهار .. اذكرها. -12

بين السياسيين  الميت( إلى جدل سياسيو  ،)األحمر: أدى إنشاء قناة البحرين  -13
 والجغرافيين وعلماء البيئة ... وضح كيف تم ذلك.

 

 -إجابة أسئلة التقويم الذاتي :
 

لجبلية الوسطى هي مجموعة من عمليات االلتواء العوامل التي أثرت في تشكيل السلسلة ا -1
أما االنكسارات فكونت األودية  ،فااللتواءات كونت المنحدرات والتالل والجبال ،واالنكسار

والمنخفضات والسهول، لذلك جاءت السلسلة الجبلية الوسطى ذات تضاريس وعرة ما بين 
 المحدبات والمقعرات.

 سهل عكا : -2

كم في 6كم وعرض ما بين 35ااًل وحتى جبل الكرمل جنوبًا بطول يمتد من رأس الناقورة شم
 فوق مستوع سطح البحر، مساحته  اً متر  150-100كم في الجنوب والوسط، يرتفع حوالي 16الشمال و
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تجري فيه مجموعة من  ،، تتميز تربته ما بين التربة المختلطة والبنية والرملية البنية2كم316تبل  

وخ، شوادي كركرة، ووادي القرن، ووادي الصعاليك، ووادي الكابري، ووادي المف: ثل األودية واألنهار م
 ووادي المجنونة.

 

 -أنواع التربة في سهل عكا : -3

 التربة اللحقية المختلطة الخصبة. -أ    
 التربة اللحقية البنية. -ب    
 التربة الرملية البنية الحمراء. -ج    

   ة فوق الكثبان المحاذية للشاطئ. التربة الرملية الساحلي -د    
ه تألن السهل الساحلي من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه يغلب عليه طابع االنبساط وترب -4

ملم، فهي 700-500متشابهة، فهي في أغلبها تربة رملية وكثبان، معدالت األمطار تتراوح ما بين 
   متقاربة على طول الساحل.

وخ، وادي المجنونة، نهر النعامين، نهر شصعاليك، وادي المفوادي كركرة، وادي القرن، وادي ال -5
المقطع، نهر التماسيح، نهر اسكندرون، نهر الزرقاء، نهر الخضيرة، نهر الفالق، نهر العوجا، 

 وادي غزة.و ، ىرير، وادي الحسقنهر روبين، وادي ص
 

عة بالدنا فلسطين بيدك خريطة فلسطين وحاول الرجوع إلى موسو في كراسك : ارسم  الطالب عزيزي  -6
 لكي تتعرف وتتدرب على رسم خريطة فلسطين وروافد وادي غزة.

 

السهل يقع بين مناطق جبلية مرتفعة، وهو عبارة عن قاع أو سهل منبسط، وهو من أخصب ذلك  -7
لذلك فإنه مالئم إلنتاج الحبوب، ويعتبر سلة خبز  ؛سهول فلسطين بسبب عمق التربة فيه

جبليتين رئيسيتين في فلسطين  لكرمة، كما أنه يفصل بين منطقتينفلسطين، وتزرع الخضار وا
 جبال الجليل من الشمال والسلسلة الجبلية الوسطى في الجنوب.: هما

 

السلسلة تمثل النمط األوروبي وتلك اإلقليم يعتبر امتداد لسلسلة جبال عامل في لبنان، ذلك ألن  -8
لسلسلة تضم مجموعة من األنهار واألودية والجبال اتلك في المناخ والمياه والمظهر العام، كما أن 

والتالل والسهول الداخلية، وتتلقى أعلى معدالت أمطار في فلسطين، لذلك فهي تعتبر نمطًا 
 ومعلمًا جغرافيًا فريدًا.
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سمي سهل صانور بسهل الغرق ألن مياه األمطار واألودية تصب فيه من كل اتجاه في فصل  -9
 حيرة أو المستنقع الضحل.الشتاء فيصبح أشبه بالب

 

 .اً متر  1016أعلى جبال القدس : جبل تل العاصور، ويرتفع  -10
 

إقليم وادي األردن من الشمال إلى الجنوب، يبدأ من أقصى شمال فلسطين إلى أقصى جنوبها من  -11
ثم بحيرة طبريا التي يخرج  ،ناحية الشرق، يبدأ من سهل الحولة شمااًل مرورًا بجسر بنات يعقوب

نهر األردن الذي يظل يجري حتى يصب في البحر الميت ثم في أقصى الجنوب وادي عربة منها 
 الذي يظل يتدرج في االرتفاع واالنخفاض حتى خليج العقبة.

 

تصب في بحيرة طبريا مجموعة من األودية واألنهار أهمها نهر األردن، ووادي المسلخة، ووادي  -12
 وادي الحمام.عبدان، ووادي الجاموسية، ووادي العامود، و 

 

، حاول عزيزي الدارس أن والشروع في إنشائها أدع إلى جدل سياسيإن وجود قناة البحرين  -13
الموضوع أمام ذوي ذلك من أجل طرح  ؛تتواصل مع بعض السياسيين والجغرافيين وعلماء البيئة

 الخبرة واالستفادة منهم قدر المستطاع.
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 الوحدة الرابعة
 -: الموارد المعدنية

 

 -: الموارد المعدنية الفلزية - أوال  
 النحاس. -1

 المنجنيز. -2

 الحديد. -3

 اليورانيوم. -4

 -: الموارد المعدنية الالفلزية - ثانيا  
 الفوسفات. -1

 الكبريت. -2

 الجبص. -3

 الملح -4

 حجارة البناء. -5

 الحصباء والزفزف. -6

 الصلصال. -7

 ثروات البحر الميت. - ثالثا  
 -: مصادر الطاقة - رابعا  

 الُخث. -1

 الصخور الزيتية. -2

 البترول. -3

 الغاز الطبيعي. -4
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 :الوحدة الرابعة أهداف 
 -: تهدف هذه الوحدة إلى ما يلي:  عزيزي الطالب

 التعرف على الموارد المعدنية جميعها. -1

 التفريق بين المعادن الفلزية والالفلزية. -2

 التعرف على أهم ثروات البحر الميت. -3

 تحديد مصادر الطاقة المعدنية. -4

 الغاز الطبيعي أمام سواحل فلسطين. التعرف على أهم اكتشافات -5

 
 -الوسائط المساندة والقراءات المساعدة :

والضفة الغربية  : جيولوجية فلسطين 1999عبد القادر عابد، صايل الوشاحي،  -1
 وقطاع غزة.

 : جيولوجية البحر الميت. 1985عبد القادر عابد،  -2

 .1990هيئة الموسوعة الفلسطينية،  -3

 ات في جيولوجيا فلسطين.: محاضر  1999محمد عاشور،  -4
 

بتهددا وبددين ر هنداك عالقددة وارتبداط وثيددق بددين التركيدب الجيولددوجي وصددخور فلسدطين وت
ألن جميددددع  ؛المددددوارد المعدنيددددة والتددددي نسددددتطيع أن نطلددددق عليهددددا الثددددروات المعدنيددددة لفلسددددطين

 فددإذا كددان تركيددز المعدددن عاليددًا جددداً ، المعددادن دون اسددتثناء توجددد فددي الصددخور بنسددب متفاوتددة
خامددات الددذهب والمدداس فددي : ويكددون ذو قيمددة اقتصددادية كبيددرة مثددل ، يطلددق عليدده اسددم )خددام(

: وأحيانددًا تكددون المددوارد المعدنيددة صددخورًا ذات اسددتعمال اقتصددادي واسددع مثددل ، جنددوب أفريقيددا
 تسمى )صخور صناعية(. كوالفوسفات والحجر الجيري وهنا صالجب

فددي الضددفة  عتبددار منددذ البدايددة أندده ال يوجدددال بددد أن تأخددذ بعددين اال:  عزيــزي الطالــب
مددن الخامددات المعدنيددة أو الصددخور الصددناعية باسددتثناء حجددارة البندداء  الغربيددة وقطدداع غددزة أي  

وبالتددالي فددإن كددل المددوارد المعدنيددة والثددروات  ؛التددي تنتشددر فددي بعددض مندداطق الضددفة الغربيددة
 م.1948الطبيعية تنتشر في فلسطين المحتلة عام 
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نستطيع أن نقسم الموارد المعدنية الطبيعية في فلسطين إلى عدة  وعلى ذلك
 -:أنواع

 ورانيوم.يالنحاس والحديد وال: مثل  ،الموارد المعدنية الفلزية -1

 حجارة البناء والرخام والكبريت.: مثل ، الموارد المعدنية الالفلزية )الصخور الصناعية( -2

 ثروات البحر الميت. -3

 ل والغاز والفحم والصخر الزيتي.البترو : مثل  ،مصادر الطاقة -4

 -: سنحاول عزيزي الطالب أن نشرح شرحا  وافيا  هذه األنواع وأماكن تواجدها
 -: الموارد المعدنية الفلزية - أوال  
 :  النحاس -1

تم اكتشاف النحاس في وادي المنيعة في أقصى جنوب فلسطين في الثالثينات من القرن 
يوجد النحاس على ، %1.29نحاس في الصخر بنسبة وتم تقدير نسبة تواجد ال، العشرين

أما الصخور الحاملة له فهي ، معدن كرايزوكوال وبلنشيت وملكيت: شكل معادن مثل 
 صخور الكمبري األسفل مثل صخور الطين الصفحي والغرين والحجر الرملي الناعم.

جد النحاس يتواو ، أمتار 10-2يوجد خام النحاس القابل للتعدين بسمك يتراوح ما بين 
بلغت كمية الخام االحتياطي في العام حيث ، في فلسطين ويتركز في وادي المنيعة

أما في أوائل ، 1967طن في عام  2500هبط إلى ، مليون طن 17حوالي  1957
 .(57، 1ج:  1990: الفلسطينية  )الموسوعة طن فقط 4800مانينات فأصبح حوالي الث

 :  المنغنيز -2

للنحاس في أقصى جنوب فلسطين في منطقة المنيعة على بعد  يوجد المنغنيز مرافقاً 
جنيز الذي يغطي مساحة نوأهم موقع للمنجنيز هناك تل الم، كم شمال خليج العقبة28
يوجد المنغنيز في الصخور كما ، وهو موجود في صخور الكمبري األسفل، 2كم1.5

أما ، ل عروق ملم أو مبثوثًا في الصخر أو يوجد على شك1على شكل رقائق بسمك 
فيه النوع المبثوث في الصخر فهو األكثر انتشارًا حيث تصل نسبة أكسيد المنغنيز 

 طن إال أنه غير اقتصادي.ماليين  10% وكميته حوالي 36
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 :  الحديد -3

عمليات التنقيب عن وجود الحديد بشكل اقتصادي قابل للتعدين في أي مكان تكشف لم 
ية بالحديد ولكنها قليلة على شكل ترسبات إما غن اً وال يعدو كونه موجود، في فلسطين

ماالكمية   فقيرة بالحديد أصاًل. وا 
األسفل في مجموعة  يولكن على وجه العموم فإن الحديد موجود في صخور الكريتاس

 الُكرنب أو في الجزء السفلي من مجموعة القدس.
، ين بالجليل األعلىأما أهم المناطق التي يوجد بها الحديد في فلسطين فهي منطقة رام

 5بحوالي  كوتقدر كميته هنا، مرافق للصخور الجيرية والمارلية كالخام هناحيث 
على شكل طبقات تصل الحثيرة كما يوجد الحديد أيضًا في صخور رمل ، طنماليين 

كما يوجد في مناطق أخرع ، % إال أنها غير اقتصادية80نسبة أكسيد الحديد فيها إلى 
على هناك والخام موجود ، كم شرق بئر السبع70ب الرمان على بعد محدفي أقل أهمية 

شكل صخور طينية حديدية مكونة من معدني الليمونيت والهيماتيت في صخور الرمل 
ويوجد كذلك في وادي ، نسبة الخام فيه منخفضة جدًا وليس لها قيمة اقتصادية، النوبي

 .(59، 1ج:  1990: الفلسطينية  )الموسوعةالجرافي في جنوب وادي عربة 
 :  اليورانيوم -4

إذ أن كثير من دول العالم قد قامت ببناء ، ُيعد من أهم مصادر الطاقة المشعة في العالم
لم يعثر على خامات ، مفاعالتها الذرية لتوليد الكهرباء من طاقة اليورانيوم المشعة

سفات بل وجد اليورانيوم ضمن صخور الفو ، اليورانيوم بشكل مستقل في فلسطين
)اليورانيوم المتواجد داخل بنية الفوسفات( حيث يوجد اليورانيوم مبثوثًا في صخور 

ويتوزع اليورانيوم في صخور الفوسفات في مناطق ، الفوسفات مرافقًا لمعدن األباتيت
وال تختلف كمية اليورانيوم في ، عين الويبة جنوب فلسطين وكذلك في حوض بئر السبع

غم 250-30تها في العالم حيث يتراوح معدله ما بين فوسفات فلسطين عن مثيال
وقد تم تقدير اليورانيوم في تكوينات عين الويبة بحوالي ، يورانيوم لكل طن فوسفات

)عابد  غم/طن300غم/طن وقد ترتفع النسبة في بعض الطبقات لتصل إلى 105
 .(237، 1999:  والوشاحي
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 -تدريب :
 ور الصناعية( في فلسطين؟خفلزية )الصما هي أهم الموارد المعدنية الال -
 

 إجابة التدريب :
الفوسفات والكبريت والجبص والملح وحجارة البنار والحصباء والزفزف : أهم الموارد المعدنية الالفلزية هي 

 والصلصال.
 

 -: المعدنية الالفلزية )الصخور الصناعية( الموارد - ثانيا  
 :  الفوسفات -1

تصادية في شمال ووسط توجد خامات الفوسفات االق
النقب في صخور المارل والصوان التي تتبع عصر 

 الكريتاسي األعلى.
مليون طن  2.3م حوالي 1985بل  اإلنتاج في عام 

وفي السنوات ، معظمها تم استخراجها من مناجم النقب
األخيرة تم اكتشاف الفوسفات في وادي بئر السبع حيث 

 مليون طن. 100قدر االحتياطي بحوالي 
صدر الفوسفات الخام إلى أوروبا غير أن جزءًا من الفوسفات يعالج كيميائيًا لصنع ي

 .(48، 1999:  )عاشورواألسمدة الفوسفورية واستخالص اليورانيوم  الفوسفوريك حامض

 :  الكبريت -2

التي ال توجد لها قيمة اقتصادية تذكر بالرغم من أنه موجود في العناصر أيضًا من 
شرق غزة إال أنه أغلق في  1927كان أول حقل اكتشف عام ، فلسطينقع كثيرة في امو 

كما يوجد ، طن 8800بعد استهالك كل الكبريت الخام منه والذي بل   1942عام 
إال أنه ال ، الكبريت بشكل قليل جدًا في صخور تكوين اللسان على شاطئ البحر الميت

ة في منطقة وادي جرافي جنوب كما توجد كميات قليل، توجد له أي قيمة اقتصادية تذكر
وادي عربة وكذلك كبريت شاطئ البحر الميت الغربي شمال عين جدي ولكنه أيضًا 

 .(64، 1ج:  1990: الفلسطينية  )الموسوعةبدون جدوع اقتصادية 

تعتبر فلسطين من البالد التي 
تفتقر إلى الموارد المعدنية، إذ 
إن غالبية الموارد المعدنية في 
فلسطين ليست ذات جدوى 
اقتصادية، وال تعتبر من الموارد 

 وية الهامة.التنم
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 :  الجبص -3

وهو كبريتات الكالسيوم المائية ويوجد بكثرة في فلسطين وفي مواقع مختلفة من الصخور 
كما يوجد في ، إلى أواخر الميوسين صخوره نتميت، جد شرق الجليل األعلىيو ، الرسوبية

يدخل الجبص في ، ينتمي إلى العصر الترياسي كوهنا، منطقة الرمان شمالي النقب
ألف طن في عام  200وقد بل  اإلنتاج السنوي ، صناعة األسمنت في حيفا والرملة

 .(243، 1999:  حي)عابد والوشام 1982ألف طن عام  50هبط إلى ، 1978
 :  الملح -4

وكذلك هو الحال في ، ر مياه البحاريكما هو معروف إن استخراج الملح يكون من تبخ
فإن الملح يستخرج بالدرجة األولى من مياه البحر الميت واألحمر على وجه ، فلسطين

 الخصوص باإلضافة إلى بعض الجبال الملحية.
حوالي  1982الميت في عام بلغت كمية الملح المستخرجة من البحر حيث 

الذي وهو جبل )اسدوم( ، آخر في فلسطين طن غير أن هناك مصدر رئيس130,000
تحت مستوع سطح البحر  اً متر  160-فوق سطح البحر الميت ) اً متر  240يرتفع حوالي 

أمالحه تحتوي أن المتوسط( ويقع على الشاطئ الجنوبي الغربي للبحر الميت ويبدو 
تجعل أمالح البحار أفضل منه فغوبة تقلل من قيمته االقتصادية على شوائب غير مر 

 .(243:  1999:  )عابد والوشاحي

 :  حجارة البناء -5

 -: تنتشر حجارة البناء في أماكن كثيرة من فلسطين وتنقسم إلى قسمين
 :  الحجر الجيري  - أ

له تسميات عديدة حسب حجم حبيباته ، ويغطي الجزء األعظم من جبال فلسطين
 -: ومن أهم أنواع الحجر الجيري ، ن تواجده وجودتهوأماك
 -: ومنه ثالثة أنواع:  ي ز   الحجر الجيري الم   -

 المزع األحمر أو الدير ياسيني ويوجد في منطقة دير ياسين وبيت لحم. -

 يوجد في عين كارم في القدس.:  المزع اليهودي -

لياس )طريق القدس بيت لحم(.:  المزع الحلو -  يوجد في منطقة مارا 
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 ويوجد في منطقة القدس.، الحجر الجيري الملكي -

 ويوجد في حيفا.، الحجر الجيري الرمادي المصفر -

 في صفد والناصرة.يوجد و الحجر الجيري الساطع اللون )كعكولة(  -

 ردانة.كيوجد في منطقة و ، حجر كردانة -

إلى الدول العربية المجاورة تلك ويتم تصدير كميات كبيرة من حجارة البناء 
 جر يطه )جبل الخليل( وحجر قباطية )منطقة جنين(.مثل ح

 :  حجر الكركار - ب

الحجر في السهل الساحلي وهو من الحجارة الرملية الملونة باللون ذلك استعمل 
 .(244، 1999:  )عابد والوشاحيالحجر ذلك الصليبيون عتليت من  ىاألحمر وقد بن

 

 :  الحصباء والزفزف -6

، ها عند مصباتهابنقلها الوديان وتقوم بإرساالحصباء هي مفتتات الصخر التي ت
، والحصباء متوفرة في وادي غزة ووادي عربة وقيعان النقب، وتستعمل في أعمال البناء

الزفزف فهي كلمة فلسطينية محلية تستعمل أما ، وهي من رسوبيات العصر الحديث
، ل فلسطينللداللة على الرمال الخشنة جدًا والحصباء الناعمة التي تكثر على ساح

وهي تخلط مع األسمنت ، وتوجد شمال نهر العوجاء وشمال عكا وساحل قطاع غزة
يتكون الزفزف من حبات الكوارتز الملتحمة مع بعضها بمادة الحمة ، لعمل الخرسانة

ومن ثم فإنها مشتقة من صخور رمل الكركار المنتشر في السهل الساحلي ، جيرية
 الفلسطيني.

 

 :  الصلصال -7

عة كبيرة من المعادن الطينية المكونة من سيليكات األلمنيوم المائية مع وهي مجمو 
: بعض العناصر مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم وهي مواد مهمة جدًا لصناعة 

، وتستعمل كمواد عازلة ومواد متحملة للحرارة، الصيني طالورق والخزف والقرميد والبال
، ين الكاولين الذي يوجد بكثرة في منطقة الرمانومن أشهر أنواع الصلصال في فلسط

والصلصال ، يتم تعدينه من منطقة الرمان بكميات كبيرةالذي والصلصال األبيض 
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ه ولونه األبيض يجعل له أهمية ءه وصفاءاألبيض مكون أساسًا من الكاولين إال أن نقا
 .خاصة

 

 :  ثروات البحر الميت - ثالثا  
البوتاسيوم : ة ال تنضب لمجموعة كبيرة من ثرو على يحتوي البحر الميت 

ملوحة البحر الميت تبل  عشرة ، والصوديوم والكلور والبروم واليود والمغنيسيوم والليثيوم
ضافة  لى التركيز العالي ألمالحه فإنها سهلة االستخراج حيث إأضعاف البحار األخرع وا 

 ألمالح.غم من ا341ن اللتر الواحد من مياه البحر الميت ميستخرج 
مليون طن وقد تم  44وقد تم تقدير األمالح الذائبة في مياه البحر الميت بحوالي 

% 92شكل البوتاس ما نسبته  ،1982مليون طن من األمالح عام  1.7إنتاج ما مقداره 
 منها.

 

 -: مصادر الطاقة - رابعا  
 :  ُخثال -1

متدنية من الفحم  تايولكن توجد نوع، ال توجد في فلسطين مواضع تذكر للفحم الحجري 
كما أنه توجد كميات ال بأس بها من فحم الُخث في رسوبيات ، في صخور رمل الكرنب

 ثالثحيث يوجد الفحم هناك على ، مجموعة الحولة التابعة لعصر الباليوستوسين
ومستوع أوسط ، مستوع سفلي غير سميك يبل  سمكه قرابة المتر الواحد فقط : مستويات

، اً متر 13ومستوع علوي سمكه ، وهي األكثر أهمية اً متر  54كه إلى سميك جدًا يصل سم
حيث الفحم في مستنقعات الحولة في الفترات المطيرة من العصور الجليدية ذلك تشكل 

 فقط. اً طن 189حوالي  1982بلغت كميات اإلنتاج في عام 

 :  الصخور الزيتية -2

مادة العضوية الزيتية تبل  وهي صخور جيرية مارلية سوداء اللون إلى بنية غنية بال
المادة العضوية الزيتية إلى بترول عند تلك تتحول حيث ، % من الصخر10حوالي 

وال يختلف ، وهو ما يعرف بزيت الصخر، درجة مئوية 500تسخينها في درجات حرارة 
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والتي فيه الزيت الصخري عن البترول إال في نسبة الكبريت العالية التي تتواجد ذلك 
 طير كبيرة جدًا.قكما أن كمية الرماد التي تتخلف بعد عملية الت، %10تزيد عن 

وقد تم ، توجد الصخور الزيتية في فلسطين ضمن صخور المارل والحجر الجيري 
ادة تعلو صخور عالصخور في شمال النقب وهي تلك اكتشاف كميات كبيرة من 

تقع إلى الغرب من  المنطقة التيتتواجد في شهر خامات الصخر الزيتي أو ، الفوسفات
ويصل ، ومنطقة عين بقيق وحجارة النبي موسى، البحر الميت وشرق بئر السبع

وان طن الصخر الزيتي ، بليون طن 5احتياطي الصخر الزيتي في فلسطين إلى حوالي 
 كغم من الزيت.100-50يعطي ما بين 

 :  البترول -3

ناطق المحيطة به إلى دفع أدع وجود اإلسفلت والرمال القطرانية في البحر الميت والم
 ؛الجيولوجيين إلى التفكير باحتمال وجود البترول بشكل تجاري في حوض البحر الميت

من أجل تحديد أهم المناطق التي  ؛لذلك فقد قامت دراسات جيولوجية عديدة في فلسطين
 :  مناطق قد يتواجد فيها البترول وهي فقد تم تحديد أربع لذلك، يتواجد فيها البترولقد 
 :  حوض البحر الميت -

حيث يعتقد أن وجود األسفلت والرمال القطرانية في حوض البحر الميت هي 
كم( 10مقدمات الكتشاف البترول هناك كما أن سمك الصخور الرسوبية الكبيرة )

كما أن تكوينات )سدوم( تصلح ، من األمور المشجعة للبحث عن البترول هناك
 للبترول.ألن تكون غطاًء صخريًا حافظًا 

 :  شمال وشمال شرق النقب -

المنطقة ذات تراكيب مثالية كمصائد للبترول وقد تكون كل الظروف في تلك تعتبر 
 المنطقة مواتية ألن تكون أماكن ممتازة لتجميع البترول.تلك 

 :  السهل الساحلي -

كة وبعض المحدبات جعلت من السهل الساحلي مناطق يإن وجود الرسوبيات السم
: اًل هناك خاصة مناطق فعوقد اكتشف البترول ، مصائد طبيعية للبترولقد تكون 

 بئرًا في تلك المنطقة منها 28 ها مجموعم وقد تم حفر، حليقاتو  ،بربرة ،برير
 وقد بل  ، إنتاج قليل ليس له جدوع اقتصادية كبيرة هولكن، بئرًا منتجاً  23حوالي 
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وبل  معدل اإلنتاج ، طنماليين  4-3بين ر( ما يبر و  ،)حليقاتاالحتياطي في حقل 
وقد أنشأ ، برميل في العام 180,000برميل يوميًا أي ما يقارب  500منها حوالي 

 .الصهيوني ميناًء خاصًا للبترول أمام تلك السواحل االحتالل

 :  الرف القاري  -

هل والتي تعتبر امتدادًا طبيعيًا للس، وهي المنطقة التي تلي منطقة الشاطئ مباشرة
حيث الصخور الرسوبية المغمورة بالمياه والتي قد تكون مناسبة لتجمع ، الساحلي

 البترول فيها.
 :  الغاز الطبيعي -4

بدأ التنقيب عن الغاز في فترات مبكرة من القرن 
بمساعدة شركة تطوير  1947وكان ذلك في عام ، الماضي

كن ذلك لو ، النفط الفلسطينية المتفرعة من شركة نفط العراق
ثم استأنف ، م1948توقف بسبب احتالل فلسطين في عام 

ة الكتشاف الغاز حتى ممو حالصهيوني حملته الماالحتالل 
الصهيوني واحدًا من االحتالل حيث أضحى  1999عام 

االحتالل ودخل ، أهم المناطق التي تصدر الغاز عالمياً 
السوق العالمية بقوة بعد سلسلة من االكتشافات المهمة 

 از قبالة السواحل الفلسطينية من حيفا شمااًل وحتى رفح جنوبًا.لحقول الغ
في مارس ( قرب شواطئ عسقالن B)ماري و بدأت االكتشافات بحقلي )نوح(

 .2010انتهاًء بحقل )لفياتان( العمالق سنة ثم  1999
وحسب دائرة المسح الجيولوجي األمريكية فإن احتياطي الغاز قبالة سواحل فلسطين 

 .(22)شكل  % من االحتياطي العالمي0.4تريليون قدم مكعب وهو يمثل  28 يبل  حوالي
:  )كاظم الحمامي( 1والجدول التالي يوضح حقول الغاز قبالة سواحل فلسطين )جدول 

2012). 

إن اكتشاف الغاز بكميات كبيرة 
أمام سواحل فلسطين سيجعل هذا 
المورد الهام محط أنظار جميع 
دول العالم، وذلك بسبب كمياته 
الضخمة وموقعه المميز الذي 
يجعل من السهل جدا  تصديره إلى 
كل دول العالم خاصة أوروبا 

 وأمريكا.
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 (1)جدول 
 حقول الغاز أمام سواحل فلسطين

 متر مكعب مليون االحتياطي  الموقع تاريخ البدء اسم الحقل
 240,000 غرب حيفا 2012ديسمبر  تمار

 450,000 شمال فلسطين 2014 اراتوستينس
 184,000 حيفا بجنوب غر  2013نوفمبر  سارا وميرا

 تريليون قدم مكعب 2 شمال غرب غزة - 2، 1ماري 
 تريليون قدم مكعب ½ كم غرب اسدود 16 - نشم
 - كم غرب حيفا 75 - شيكار 

 عبتريليون قدم مك 19 غرب حيفا 2010 لفياتان
 (.1:  2013:  )سايمون هندرسون :  المصدر
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 -: أسئلة الفصل األول
 

 :  اختر اإلجابة الصحيحة - السؤال األول
 : طلق على األراضي الواقعة إلى الجنوب الغربي من سورياأ -1

 أرض الشام -ج أرض الجزيرة -ب أرض كنعان -أ

 : عانيون كانت مدينة .............. من أهم المدن التي أنشأها الكن -2

 أم الرشراش -ج بئر السبع -ب يبوس -أ

 : الذي كتب ألهل القدس العهدة التي سميت باسمه -3

 علي بن أبي طالب -ج عثمان بن عفان -ب عمر بن الخطاب -أ

 : توجد مجموعة الصخور المتحولة في -4

 ساحل غزة -ج بحيرة الحولة -ب أم الرشراش -أ

ه في -5 ب د   : توجد مجموعة تكوينات ع 

 عكا -ج حيفا -ب ا الحفيرعوج -أ

 : يعتبر من أهم السهول الداخلية في فلسطين على اإلطالق -6

 سهل صانور -ج سهل عكا -ب بن عامراسهل مرج  -أ

 : بالرغم من أنه ال ينبع من منطقة عكا إال أنه يصب في خليج عكا -7

 سىوادي الح -ج وادي كركرة -ب نهر المقطع -أ

 : ل الساحلي الجنوبييعتبر أكبر األحواض مساحة في السه -8

 نهر صقرير -ج وادي روبين -ب وادي غزة -أ
 

 -: حدد ما يلي - السؤال الثاني
 موقع فلسطين الفلكي. -1

 .مساحة بحيرة طبريا -2

 أقسام النقب وخصائص كل قسم منه. -3

 الحقب واألزمنة الجيولوجية التي مرت بها فلسطين. -4

 األنهار واألودية التي تصب في البحر المتوسط. -5

 بن عامر.اسهل مرج حدود  -6
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 -: فسر ما يلي - السؤال الثالث
 تعتبر كتلة جبال الجليل ذات أهمية بالغة. -1

 البحر الميت ذو أهمية اقتصادية بالغة. -2

 فشل مشروع تجفيف بحيرة الحولة. -3

 بحيرة طبريا أهم خزان طبيعي للمياه. -4

 يعتبر نهر القاضي من أهم األنهار في شمال فلسطين. -5

 دن من بحيرة طبريا مالحة جدًا.تخرج مياه نهر األر  -6

 جفاف الجزء الجنوبي من البحر الميت. -7

 أن اكتشاف الغاز أمام سواحل فلسطين له أهمية بالغة جدًا. -8

 

 -: ( أمام العبارات التالية( أو )ضع عالمة ) - السؤال الرابع
 كم.70( يبل  طول الحدود اللبنانية مع فلسطين    )    -1

 ع مصر أطول حدود على اإلطالق.( تعتبر الحدود م   )    -2

 ( جبال القدس أكثر ارتفاعًا من جبال الخليل.  )     -3

 متر. 1400( أعلى قمة جبلية في فلسطين جبل الجرمق الذي يرتفع    )    -4

 ( جبال نابلس أكثر أودية من جبال القدس.   )    -5

 ( نهر األردن هو أهم األنهار التي تغذي البحر الميت.   )    -6

 ( إقليم النقب ذو أهمية اقتصادية.   )    -7

 غنية جدًا بالثروة المعدنية. الضفة الغربية(    )    -8



 153 

 : إجابة أسئلة الفصل األول
 

 إجابة السؤال األول :
 اإلجابة الصحيحة :

 8 7 6 5 4 3 2 1 رقم السؤال
 أ أ أ أ أ أ أ أ اإلجابة الصحيحة

 

 إجابة السؤال الثاني :
دقيقدددة(  13درجدددة و 33دقيقدددة( و) 30درجدددة و 29عدددرض ) تقدددع فلسدددطين بدددين دائرتدددي -1

 40درجدددة و 35دقيقدددة( و) 15درجدددة و 34وبدددين خطدددي طدددول ) ،شدددمال دائدددرة االسدددتواء
 دقيقة( شرق خط جرينتش.

  

 .2كم165تبل  مساحة بحيرة طبريا اإلجمالية  -2
 

 -أقسام هي : ةينقسم النقب إلى ثالث -3

ر الميددت شددرقًا والسددهل السدداحلي النقددب الشددمالي ينحصددر بددين الجددزء الجنددوبي للبحدد -أ 
تبددرز فيدده كمددا غربددًا، يتددألف سددطحه مددن هضدداب واسددعة يضددم حددوض بئددر السددبع 

جبددددل الريشددددة، ورأس وادي زويددددرة، ويسددددوده المندددداخ : بعددددض القمددددم الجبليددددة، مثددددل 
 ملم سنويًا. 300إلى  200الصحراوي، أمطاره ما بين 

، يغلدب عليده والنقدب الجندوبي النقب األوسط : يقع إلى الجندوب بدين النقدب الشدمالي -ب 
الطابع الجبلي، أهم جباله جبل الحظيرة والحثيرة والجرافي، مناخه جداف، أمطداره مدا 

 ملم سنويًا، تسوده النباتات الشوكية. 200-50بين 

النقب الجنوبي : يقع أقصى جنوب فلسدطين تتخللده مجموعدة مدن الجبدال مثدل جبدل  -ج 
 عريف الناقة، يتميز بجفافه الشديد. الخرج، جبل ابريكات، جبل وادي حمظ، جبل

  

 -الحقب واألزمنة الجيولوجية التي مرت بها فلسطين : -4

 حقب ما قبل الكمبري. -أ 
 حقب الحياة القديمة )الباليوزوي(. -ب 
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 حقب الحياة الوسطى )الميزوزوي(. -ج 

 حقب الحياة الحديثة )السينوزوي(.  -د 
  

 األنهار واألودية التي تصب في البحر المتوسط : -5

ركدددددرة، وادي القدددددرن، وادي الصدددددعاليك، وادي المفشدددددوخ، وادي المجنوبدددددة، نهدددددر وادي ك
النعددامين، نهددر المقطددع، نهددر التماسدديح، نهددر المفجددر، نهددر اسددكندرونة، نهددر الفددالق، 

 وادي غزة. و ، ىرير، وادي الحسقنهر العوجا، نهر روبين، نهر ص
  

ة الجبليدة الشدمالية السهل مدا بدين السلسدلذلك بن عامر، حيث يفصل احدود سهل مرج  -6
)جبال الجليل( والسلسلة الوسطى، يأخذ شدكل المثلدث، تنتهدي أطرافده عندد حيفدا وجندين 

 من خليج عكا على البحر المتوسط حتى غور األردن قرب بيسان. روطبريا، يم
 

 -فسر ما يلي : -إجابة السؤال الثالث 

 -تعتبر كتلة الجليل ذات أهمية بالغة لسببين : -1

ملددم 1000علددى معدددالت عاليددة جدددًا مددن األمطددار تصددل إلددى حددوالي أنهددا تتلقددى أ  -أ 
 سنويًا ما جعلها منطقة زراعية بالدرجة األولى حيث يتميز أيضًا بتربة جيدة.

 ع األول من ناحية الشمال عن فلسطين. اتعتبر خط الدف -ب 
  

بسددددبب المددددوارد واألمددددالح المعدنيددددة التددددي  ؛أهميددددة اقتصددددادية ايعتبددددر البحددددر الميددددت ذ -2
وكلوريددددد البوتاسدددديوم  مكلوريدددد الصددددوديو  حألمددددال: يدددر جدددددًا يهدددا، فهددددو مسددددتودع كبيحتو 

 والكلور والبروم واليود.
  

المشدروع، ذلدك بسبب عدم الجددوع االقتصدادية مدن  ؛فشل مشروع تجفيف بحيرة الحولة -3
المشددروع لددذك االقتصددادية لددم تحقددق أهدددافها، كمددا أن الجدددوع البيئيددة الجدددوع حيددث إن 

 لبًا على منطقة الحولة كلها.قد انعكست س
 

مليدار متدر  5أهم خزان مائي في فلسطين ألنها تحتوي على حدوالي تعتبر بحيرة طبريا  -4
 مكعب من المياه.
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ألندده يرفددد نهددر األردن بحددوالي  ؛يعتبددر نهددر القاضددي أهددم األنهددار فددي شددمال فلسددطين -5
 متر مكعب من المياه. ن مليو  157

 

طبريدا مالحدة بسدبب زيدادة معددالت التبخدر أكثدر مدن تخرج مياه نهدر األردن مدن بحيدرة  -6
معددددالت التسددداقط، باإلضدددافة إلدددى ملوحدددة المجددداري المائيدددة التدددي تصدددب فدددي البحيدددرة 
وملوحددة ميدداه بعددض الينددابيع المالحددة التددي تصددب فيهددا، لددذلك تبلدد  ملوحددة الميدداه التددي 

 في المليون. ءاً جز  350تخرج منها حوالي 
 

حددر الميددت بسددبب زيددادة معدددالت التبخددر وقلددة معدددالت جفدداف الجددزء الجنددوبي مددن الب -7
 التساقط وقلة معدالت مياه األنهار التي تصب فيه.

 

بسدبب زيدادة كميدات ؛ فلسطين له أهمية اقتصدادية بالغدة إن اكتشاف الغاز أمام سواحل -8
 الغاز المستخرجة لما له من مردود اقتصادي كبير.

 

 إجابة السؤال الرابع :
 8 7 6 5 4 3 2 1 رقم السؤال

 ×    × × × × اإلجابة الصحيحة
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 -: المصادر والمراجعأهم 
 

 بيروت.، دار االستقالل، الطبعة األولى، الحضارة، الشعب، القضية، فلسطين، 1991، بيان الحوت -1

 مكتبة النهضة المصرية.، القاهرة، دراسة في عبقرية المكان، شخصية مصر، 1997، جمال حمدان -2

 غزة فلسطين.، كتاب تحت النشر، جغرافيا فلسطين، 2015، جميل السحار -3

، غزة، جامعة القدس المفتوحة، برنامج التربية، جغرافيا فلسطين، 1996، حسن عبد القادر صالح -4
 فلسطين.

، أكاديمية فلسطين، الطبعة األولى، دراسات في القضية الفلسطينية، 2014، زكريا السنوار وآخرون  -5
 فلسطين.، غزة

خيارات إسرائيل وقبرص ومشاريع التعاون ، تصدير الغاز الطبيعي، 2013، سون سايمون هندر  -6
 مؤسسة الدراسات الفلسطينية.، بينهما

 السعودية.، جدة، دار القبلة للثقافة، الطبعة الثانية، الجغرافيا الحيوية، 1987، السيد خالد المطري  -7

 األردن.، عمان، دار األرقم، لىالطبعة األو ، جيولوجية البحر الميت، 1985:  عبد القادر عابد -8

، وقطاع غزةجيولوجية فلسطين والضفة الغربية ، 1999:  وصايل الوشاحي، عبد القادر عابد -9
 فلسطين.، القدس، الطبعة األولى، مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين

 .1/8/2012، جريدة المستقبل العراقي، القنبلة التي ستحرقنا وتفجرنا، 2012، كاظم فنجان الحمامي -10

 فلسطين.، غزة، الجامعة اإلسالمية، فلسطين اجغرافي، 2014، كامل أبو ضاهر -11

 فلسطين.، غزة، الجامعة اإلسالمية، فلسطين اجغرافي، 2015، فدوع أبو عابد، كامل أبو ضاهر -12

، رسالة ماجستير غير منشورة، دراسة في الجغرافيا السياسية، شبه جزيرة سيناء، 2013، كرم أحمد -13
 فلسطين.، غزة، ة اإلسالميةالجامع

 فلسطين.، غزة، الجامعة اإلسالمية، محاضرات في جيولوجيا فلسطين، 1999:  محمد عاشور -14

 دار الهدع.، القسم األول، الجزء األول:  بالدنا فلسطين، 2006:  مصطفى مراد الدباغ -15

 دار الهدع.، القسم الثاني، )ب( الجزء األول، بالدنا فلسطين، 2006:  مصطفى مراد الدباغ -16

 دار الهدع.، القسم الثاني، الجزء الثاني، بالدنا فلسطين، 2006:  مصطفى مراد الدباغ -17

 دار الهدع.، القسم الثاني، الجزء الثالث، بالدنا فلسطين، 2006:  مصطفى مراد الدباغ -18

 دار الهدع.، القسم الثاني، الجزء الخامس، بالدنا فلسطين، 2006:  مصطفى مراد الدباغ -19

 دار الهدع.، القسم الثاني، الجزء السادس، بالدنا فلسطين، 2006:  مراد الدباغ مصطفى -20

 دار الهدع.، القسم الثاني، الجزء الثامن، بالدنا فلسطين، 2006:  مصطفى مراد الدباغ -21

 نظرات في السياسات العربية وقضية فلسطين.، 2014، منير شفيق -22
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، غزة، مجلس طالب الجامعة اإلسالمية، ثانيةالطبعة ال، فلسطين اجغرافي، 1999:  نعيم بارود -23
 فلسطين.

استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد في ، 2014، شادي كحيل، نعيم بارود -24
بحث مقبول للنشر في مجلة جامعة ، األحمر(-تقييم الخصائص المورفوبيئية لقناة البحرين )الميت

 فلسطين.، غزة، فلسطين

 القسم الثاني.، المجلد األول، 1990:  عة الفلسطينيةهيئة الموسو  -25
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 : فهرس المحتويات
 الصفحة اسم الموضوع
 الفصل الثاني

 المناخ في فلسطين
161 

 ...................................................-: العوامل المؤثرة في مناخ فلسطين
 

165 
 ................................................الموقع ......................... -أوال  
 

165 
 166 ..............................التضاريس ....................................... -ثانيا  
 الُقرب أو الُبعد عن البحر المتوسط ............................................. -ثالثا  
 
 

167 
 ..................................... -:وزيع الجغرافي ومراكز الضغط الجوي الت -رابعا  
 

168 
 المرتفع السيبيري ............................................................... -1   
 

168 
 ..المرتفع األزوري ............................................................. -2   
 

168 
 منخفض البحر المتوسط ........................................................ -3   
 

169 
 ........................................................األحمر منخفض البحر  -4   
 

170 
 ..............الكتل الهوائية والمنخفضات الجوية ............................ -خامسا  

 
170 

 ......................................................... -:األحوال الجوية خالل العام 
 

171 
 األحوال الجوية خالل فصل الصيف ............................................ -1   
 

171 
 ..........................األحوال الجوية خالل فصل الشتاء .................. -2   
 

172 
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172 

 اإلشعاع الشمسي ............................................................... -أوال  
 

173 
 ...............................................درجات الحرارة ................. -ثانيا  

 
177 

 األمطار ........................................................................ -ثالثا  
 

184 
 الرطوبة النسبية ............................................................... -رابعا  

 
193 
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196 

 ......أقاليم فلسطين المناخية وفقا  لتصنيف كوبن ............................... -أوال  
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 أهداف الفصل الثاني
 عزيزي الطالب :

 -يتوقع منك بعد دراستك لهذا الفصل أن تكون قادرا  على ما يلي :
 لى مناخ فلسطين والعوامل المؤثرة فيه.التعر ف ع -1

التمييــز بــين األحــوال الجويــة التــي تتعــرض لهــا فلســطين خــالل فصــل الشــتاء وخــالل  -2
 فصل الصيف.

ــل  -3 ــي فلســطين مث ــاخ ف ــد أهــم عناصــر المن اإلشــعاع الشمســي ودرجــات الحــرارة : تحدي
 واألمطار والرطوبة النسبية والرياح.

 وفق التصنيفات الكبرى للمناخ. التعرف على أقاليم فلسطين المناخية -4

 التفريق بين الطقس والمناخ. -5

 

 القراءات المساعدة :
 عزيزي الطالب :

 -:لحاول االطالع على أهم المصادر والمراجع ذات الصلة بموضوع المناخ مث
ـــي األراضـــي  -1 ـــة ف ـــزي لإلحصـــاء الفلســـطيني )األحـــوال المناخي ـــاز المرك إصـــدارات الجه

 .2009وي، يوليو الفلسطينية(، التقرير السن

ـــوم بتســـجيلها وزارة الزراعـــة  -2 ـــى فلســـطين والتـــي تق ـــي تســـقط عل قياســـات األمطـــار الت
 الفلسطينية.

 .1990، الموسوعة الفلسطينيةهيئة  -3

 المراجع المثبتة في آخر الفصل. -4

 
 

 الوسائط المساندة :
 -هناك مجموعة من الوسائط التي من الممكن أن تساعدك مثل :

 حتالل الصهيوني حول مناخ فلسطين.األطلس الصادر عن اال -1

 مشاهدة بعض األفالم الوثائقية حول مناخ فلسطين. -2
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يمثل مناخ أية منطقة محصلة عامة لتفاعل مجموعة من المتغيدرات التدي تدؤثر علدى 
ذلك المناخ وتجعله يختلف عن مناخ المناطق األخرع، ولديس هنداك أي اخدتالف بدين العلمداء 

حدول تعريدف المنداخ، فالمنداخ هدو تمثيدل للحالدة الجويدة السدائدة  ميسيتورولوجيينمن جغرافيين 
فدددي مكدددان مدددا خدددالل فتدددرة معيندددة تتدددردد خاللهدددا األحدددوال الجويدددة كافدددة المنتظمدددة منهدددا وغيدددر 

الفتدرة الزمنيدة غيدر أن المنظمدة العالميدة ل رصداد تلدك المنتظمة، ولقد اخُتلف في تحديد طدول 
سددنة فدددي تحديددد طبيعددة المنددداخ  35-30وا فتددرة مدددا بددين الجويددة وكددذلك غالبيددة العلمددداء اعتمددد

السائد، أما الطقس فهو يختلف عن المناخ في كونه يمثل حالة الجو خالل فتدرة زمنيدة قصديرة 
 .(7:  1994)علي موسى،  أو عدة أيام وقد تصل إلى أسبوع اً دواح اً قد تكون يوم

لبحددر المتوسددط تتددأثر وفلسددطين كغيرهددا مددن الددبالد التددي تقددع علددى السدداحل الشددرقي ل
بمجموعدة مدن المتغيدرات المناخيدة التدي لعبدت دورًا أساسديًا فدي تحديدد المالمدح العامدة لمناخهدا 

 صيفًا وشتاًء.
ومناخ فلسطين بصدفة عامدة يتدراوح مدا بدين معتددل واسدتوائي ويتميدز بشمسده الدافئدة، 

ايو، وصديف جداف والفصالن البارزان هما : شتاء ممطر يبدأ من شهر نوفمبر وحتى شدهر مد
يبدددددأ مددددن شددددهر يونيددددو وحتددددى شددددهر أكتددددوبر وتتسدددداقط األمطددددار بغددددزارة فددددي شددددمال فلسددددطين 
وأواسدطها، وتكدداد تنعدددم فدي المندداطق الجنوبيددة، وتختلدف األحددوال المناخيددة مدن منطقددة ألخددرع 
داخل فلسطين اختالفًا كبيرًا، فالمناطق الساحلية تتميز بصيف مشبع بالرطوبة وشدتاء معتددل، 

المندداطق الجبليددة فيكددون الشددتاء فيهددا بدداردًا نسددبيًا والصدديف جافددًا، وفددي غددور األردن يكددون  أمددا
الصديف حددارًا وجافددًا والشدتاء معتددداًل، فددي حددين تسدود فددي النقددب أحدوال مناخيددة شددبه صددحراوية 
علدددى مددددار السدددنة. ويتدددراوح التطدددرف المنددداخي بدددين ثلدددوج خفيفدددة تتسددداقط أحياندددًا فدددي المنددداطق 

السديما  ياح موسمية حارة جدًا وجافة تعمدل علدى رفدع درجدات الحدرارة ارتفاعدًا حداداً المرتفعة ور 
 .(2015)موقع وزارة الخارجية لالحتالل الصهيوني،  في فصلي الربيع والخريف

 

 عزيزي الطالب :
مندداخ فلسددطين متنددوع ومختلددف مددن منطقددة ألخددرع، وقددد جدداء هددذا التنددوع واالخددتالف 

لموقددع والتضدداريس والقددرب أو البعددد مددن المددؤثرات البحريددة والكتددل ا: نتيجددة لعدددة عوامددل مثددل 
الهوائيددة والمنخفضددات الجويددة التددي تددؤثر علددى فلسددطين إال أن مندداخ فلسددطين يتددأثر بمجموعددة 

 -من العوامل نناقشها فيما يلي :
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 العوامل المؤثرة في مناخ فلسطين :
 -:هذه العوامل ما يلي مناخها، وأهمتتأثر فلسطين بمجموعة من العوامل أثرت في 

 الموقع : -أوال  
أدع وقوع فلسطين على الساحل الشدرقي للبحدر المتوسدط إلدى تأثرهدا بمراكدز الضدغط 
الجددوي والريدداح والمنخفضددات الجويددة المتمركددزة فددي حددوض البحددر المتوسددط، فنجددد أن تزحددزح 

ضدمن نطداق نطاقات الضغط الجوي والرياح نحو الشمال في الصيف أدع إلى وقوع فلسطين 
جفددداف المنددداخ وهددددوء الريددداح وقلدددة الغيدددوم وارتفددداع : الضدددغط المدددداري المرتفدددع وبالتدددالي إلدددى 
 درجات الحرارة في جميع أنحاء فلسطين.

أمددددا فددددي فصددددل الشددددتاء فتتزحددددزح النطاقددددات العامددددة 
األمددر الددذي أدع إلددى  ؛للضددغط الجددوي والريدداح نحددو الجنددوب
 وقوع فلسطين ضمن األقاليم المعتدلة.

نسددددتخلص ممددددا سددددبق أن الموقددددع الفلكددددي لفلسددددطين 
مددن الناحيددة المناخيددة جددزءًا مددن المندداطق المداريددة فددي  جعلهددا

وجددددزءًا مددددن المندددداطق المعتدلددددة فددددي فصددددل  ،فصددددل الصدددديف
 الشتاء.

فلسددطين تقددع إلددى الجنددوب جعددل كمددا أن هددذا الموقددع 
مددن المسددارات الرئيسددية التددي تسددلكها المنخفضددات الجويددة فددي 

لمتوسدددط، فمعظدددم المنخفضدددات تنجدددذب عندددد وصدددولها إلدددى الحدددوض الشدددرقي حدددوض البحدددر ا
للبحددر المتوسددط باتجدداه جزيددرة قبددرص حيددث تتمركددز لمدددة يددوم أو يددومين قبددل أن تتحددرك نحددو 
الشمال الشرقي تاركًة فلسطين تقع إلى جنوبهدا، حيدث ترتدب علدى وقدوع فلسدطين إلدى الجندوب 

ندداقص األمطددار مددن الشددمال إلددى الجنددوب، مددن مسددارات تلددك المنخفضددات تددأثير كبيددر علددى ت
وعلددى قلددة عدددد الجبهددات البدداردة التددي تتعددرض لهددا المندداطق الجنوبيددة مقارنددة بمددا تتعددرض لدده 

ملددم  32المندداطق الشددمالية والوسددطى، فبينمددا تتلقددى أم الرشددراش فددي أقصددى جنددوب فلسددطين 
ملدم سدنويًا،  720قدى نجد أن مدينة صفد التي تقدع فدي شدمال فلسدطين تتل ،سنويًا من األمطار

أدى وقوع فلسطين على الساحل 
ـــى  ؛حـــر المتوســـطالشـــرقي للب إل

تأثرهــــا بمراكــــز الضــــغط الجــــوي 
ــــة  والريــــاح والمنخفضــــات الجوي
المتمركـــــزة فـــــي حـــــوض البحـــــر 

الــذي أدى إلــى  ؛المتوســط األمــر
ارتفــــاع درجــــات الحــــرارة صــــيفا  

.  وتساقط األمطار شتاء 
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يومدًا بينمدا فدي مديندة  58حيث إن عدد األيام الماطرة خالل العام فدي مديندة صدفد يصدل إلدى 
 أم الرشراش ال يزيد عن خمسة أيام فقط خالل العام.

 

 التضاريس : -ثانيا  
تعتبددر التضدداريس مددن أكثددر العوامددل الجغرافيددة تددأثيرًا علددى التبدداين المكدداني لعناصددر 

ئيسددية فددي فلسددطين، فكمددا يبدددو واضددحًا مددن خددرائط توزيددع األمطددار ودرجددة الحددرارة المندداخ الر 
والرطوبدددة النسدددبية وبقيدددة عناصدددر المنددداخ، فدددإن التوزيدددع الجغرافدددي لتلدددك العناصدددر يأخدددذ شدددكل 
نطاقددات طوليدددة تمتدددد مدددن الشدددمال إلدددى الجنددوب، حيدددث تتطدددابق حددددودها مدددع حددددود المظددداهر 

نفس االتجاه، ويؤثر عامل االرتفاع علدى المعددالت السدنوية التضاريسية الكبرع التي تمتد في 
 -لدرجة الحرارة واألمطار تأثيرًا كبيرًا، حيث نجد أن :

المعددل السدنوي لددرجات الحدرارة فدي مديندة أريحدا التدي تدنخفض عدن مسدتوع سدطح البحددر  -
الجبليدة  م، والتدي ترتفدع فدوق القمدم   16.9المعدل السنوي لدرجة حرارة الخليل أما م    24.2

 .متر تقريباً  1000العالية على ارتفاع 

م أمددا المعدددل السددنوي    31المعدددل السددنوي لدرجددة الحددرارة العظمددى فددي مدينددة أريحددا يبلدد   -
حدوالي م التدي تقدع علدى ارتفداع    21.4لدرجة الحرارة العظمى في مدينة رام هللا يصل إلدى 

 متر تقريبًا. 700

ملم، بينما يزيد هذا المعدل فدي مديندة  118يحا يبل  المعدل السنوي ل مطار في مدينة أر  -
، وأن عددددد أيدددام المطدددر فدددي عدددام 2008ملدددم سدددنويًا فدددي العدددام  503رام هللا ليصدددل إلدددى 

يومددًا، وفددي جنددين  47يومددًا فقددط بينمددا فددي رام هللا فقددد بلغددت  33بلغددت فددي أريحددا  2008
 (30-27:  2009)الجهاز المركزي ل حصاء الفلسطيني، يومًا.  51بلغت 

وقددد كددان للتبدداين التضاريسددي الكبيددر الددذي تتمتددع بدده فلسددطين أثددر واضددح علددى تنددوع 
األقاليم المناخية وتعددها وعلى سرعة االنتقال من نمط مناخي إلدى نمدط آخدر وكدأن المنداطق 
االنتقاليددة التددي تفصددل بددين تلددك األقدداليم معدومددة تمامددًا، فالمسددافر مددن سدداحل البحددر المتوسددط 

كيلددو  100ال تزيددد كثيددرًا عددن األردن )مددن الغددرب إلددى الشددرق( يشددهد ضددمن مسددافة  إلددى وادي
 -األقاليم المناخية التالية : متر
 )مناخ البحر المتوسط( الذي يسود على طول ساحل البحر المتوسط. المتوسطي المناخ -1
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بلغـــت درجـــات الحـــرارة القصـــوى 
لشهر أغسطس في مدينـة حيفـا 

ــــى ســــاحل  ْ 31 ــــي تقــــع عل م الت
ط، أمــا فــي مدينــة البحــر المتوســ

بئر السبع التي تبعد عن سـاحل 
فقـــــد  ،كــــم50البحــــر المتوســــط 

بلغــــت درجــــة الحــــرارة القصــــوى 
ـــــــة أم  ْ 34 ـــــــي مدين م، بينمـــــــا ف

الرشــراش التــي تبعــد نهائيــا  عــن 
المــــؤثرات البحريــــة فقــــد بلغــــت 

 م. ْ 40درجة الحرارة القصوى 

 مناخ االستبس الدافئ : الذي يسود السفوح الغربية لسالسل جبال فلسطين. -2

 المتوسط الدافئ : الذي يسود معظم المرتفعات الجبلية في فلسطين. مناخ البحر -3

منددداخ البحدددر المتوسدددط البدددارد : الدددذي يسدددود فدددي قمدددم المرتفعدددات الجبليدددة )جبدددال الجليدددل  -4
 والسلسلة الجبلية الوسطى(.

 : الذي يسود على السفوح الشرقية للمرتفعات الجبلية الوسطى. الحارمناخ االستبس  -5

)نعمدان شدحادة، الجداف : الدذي يسدود فدي وادي األردن وصدحراء النقدب. المناخ الصحراوي  -6
1991  :34) 

 

ــب : ــزي الطال هددذا االخددتالف فددي المندداخ سددببه المباشددر اخددتالف التضدداريس مددن منطقددة  عزي
 ألخرع في فلسطين بالرغم من صغر مساحتها.

 

 القرب أو البعد عن البحر المتوسط : -ثالثا  
واضددح بددالقرب أو الُبعددد يتددأثر مندداخ فلسددطين بشددكل 

عن المؤثرات البحرية القادمة مدن البحدر المتوسدط، فدالمؤثرات 
البحريدددة القادمدددة مدددن البحدددر تدددؤثر علدددى منددداخ المنددداطق التدددي 

كم، ثم بعد ذلك ينعددم تدأثير تلدك  50تهب عليها حتى مسافة 
يددنعكس بشددكل واضددح علددى كددل مددن الحددرارة وذلددك المددؤثرات 

مناخيدددة األخدددرع. العناصدددر ال والمطدددر بشدددكل أكبدددر مدددن بددداقي
 -: على النحو التالي

مدينددة غددزة التددي تقددع علددى سدداحل البحددر المتوسددط تتلقددى  -
ملدددم سدددنويًا، بينمدددا مديندددة أريحدددا فدددي  405أمطدددارًا حدددوالي 

ملددددم سددددنويًا، بينمددددا مدينددددة بئددددر  118وادي األردن تتلقددددى 
كدم ال تتلقدى 50السبع التي ال تبعدد عدن مديندة غدزة سدوع 

 سنويًا فقط. ملم 200سوع 

ملددم سددنويًا، أمددا طبريددا فددي  540مديندة حيفددا التددي تقددع علددى سدداحل البحددر المتوسدط تتلقددى  -
 ملم سنويًا فقط. 400الشرق فتتلقى 
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أمددا مدددن حيددث اخدددتالف درجددات الحدددرارة فنجددد أن درجدددات الحددرارة الددددنيا والقصددوع لشدددهر  -
م، أمددا فددي    31-م   24 تأغسددطس فددي حيفددا التددي تقددع علددى سدداحل البحددر المتوسددط بلغدد

، أمددا فددي م   34-م   20ت كددم فقددد بلغدد50مدينددة بئددر السددبع التددي تبعددد عددن البحددر المتوسددط 
فيهددا درجددات مدينددة أم الرشددراش التددي تبعددد نهائيددًا عددن مددؤثرات البحددر المتوسددط فقددد بلغددت 

 .(2015)موقع وزارة الخارجية لالحتالل الصهيوني،  م   40-م    26الحرارة 
 

 لجغرافي لمراكز الضغط الجوي :التوزيع ا -رابعا  
تتددأثر فلسدددطين خدددالل فصدددل الشدددتاء وخدددالل فصدددل الصددديف بمراكدددز الضدددغط الجدددوي 

 -الرئيسية التالية :
 المرتفع السيبيري : 1.4

ممددا يددؤدي إلددى زيددادة قددوة المرتفددع  ؛فددي فصددل الشددتاء تددنخفض درجددة حددرارة اليابسددة
ب آسدديا مكونددًا مركددزًا للضدددغط نحددو الجنددوب ليصددل إلددى منطقددة جنددوب غددر  هالسدديبيري وتمدددد

الجددددوي المرتفددددع ليصددددل إلددددى شددددمال العددددراق وشددددمال الجزيددددرة العربيددددة ممددددا يحددددول دون توغددددل 
 المنخفضات الجوية شرقًا.

المرتفدع تسددود ريداح شددرقية أو ذلدك وخدالل األيدام التددي تقدع فيهدا فلسددطين تحدت تددأثير 
رة فددي بعددض الليددالي لتصددل شددمالية شددرقية جافددة وشددديدة البددرودة، كمددا تددنخفض درجددات الحددرا

 إلى درجة التجمد ويتكون الصقيع خاصة في المرتفعات الجبلية العالية.
فصدددل الربيدددع مدددع بدايدددة أمدددا فدددي فصدددل الصددديف فينحسدددر تدددأثير المرتفدددع السددديبيري 

ويتالشددى تددأثيره خددالل شددهر إبريددل، كمددا يمتددد فددوق العددراق وسددوريا ذراع مددن المددنخفض الجددوي 
 ذلدددكًا فدددوق منطقدددة الخلددديج العربدددي باتجددداه الشدددمال، وُيعدددد ظهدددور الموسدددمي الدددذي يمتدددد أيضددد

المددنخفض نهايددة فصددل الربيددع وبدايددة فصددل الصدديف حيددث تسددتقر األجددواء فددي فلسددطين وتبدددأ 
 درجات الحرارة باالرتفاع التدريجي.

 

 المرتفع اآلزوري : 2.4
بددالمرتفع فددي فصددل الشددتاء يمتددد المرتفددع اآلزوري فددوق شددمال أفريقيددا وأحيانددًا يتصددل 

معددًا نطاقددًا متصدداًل مددن الضددغط المرتفددع الددذي يمتددد ليصددل إلددى أواسددط حيددث يكونددان السدديبيري 
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أوراسددديا وشدددمال أفريقيدددا، وعنددددما تقدددع فلسدددطين تحدددت تدددأثير ذلدددك المرتفدددع ترتفدددع درجدددة الحدددرارة 
وتصفو السماء وتهدأ الرياح، أما عندما يتغير محور ذلدك المرتفدع ويمتدد نحدو الشدمال الشدرقي 
مكونددًا ضددغطًا مرتفعددًا فددوق الحددوض الغربددي للبحددر المتوسددط وشددبه جزيددرة أيبيريددا، فإندده يجبددر 
الرياح القطبية الباردة على الدوران حوله ودخول حوض البحر المتوسدط علدى شدكل تيدار قدوي 

ممدا يدؤثر علدى منداخ  ؛يعمل على تهيئة األوضاع الجوية لتكوين المنخفضات الجوية وتعمقهدا
 واضح.فلسطين بشكل 

أمدددا فدددي فصددددل الصددديف فدددإن المرتفددددع اآلزوري ينحسدددر عدددن المندددداطق الشدددرقية مددددن 
بسددبب ارتفدداع درجددة حرارتهددا ولكندده يتزحددزح نحددو الشددمال ويمتددد علددى شددكل  ؛الصددحراء الكبددرع 

ذراع ضددددخم فددددوق الحددددوض الغربددددي للبحددددر المتوسددددط، ويعتبددددر امتددددداد المرتفددددع األزوري فددددوق 
مددل التددي تحددد مددن تكددون المنخفضددات الجويددة وتمنددع تحركهددا المتوسددط عدداماًل رئيسدديًا مددن العوا

 نحو الشرق مما يجعل فصل الصيف في فلسطين فصاًل جافًا وخاليًا من األمطار.
 

 منخفض البحر المتوسط : 3.4
في فصل الشتاء يتكون فوق البحر المتوسط مركز ضغط جوي منخفض يفصل بدين 

مركدددز فدددوق جبدددال األلدددب وهضدددبة أرمينيدددا مراكدددز الضدددغط الجدددوي المرتفدددع األوروبدددي الدددذي يت
 واألناضول وبين المرتفع اآلزوري الممتد فوق الصحراء الكبرع وشبه الجزيرة العربية.

التوزيددع لمراكددز الضددغط فددإن البحددر المتوسددط ال يصددبح منطقددة مفضددلة ذلددك وبسددبب 
بددددل يصددددبح منطقددددة مالئمددددة لنشددددأة تلددددك المنخفضددددات  ،لعبددددور المنخفضددددات الجويددددة فحسددددب

رها، مما يهيئ الظروف المناسبة لتكون المنخفضدات الجويدة فدوق المتوسدط خدالل فصدل وتطو 
الشددتاء هددو وجدددود جبهددة قويددة تمتدددد باتجدداه جندددوبي غربي/شددمالي شددرقي تعدددرف باسددم الجبهدددة 

الظددروف الجويددة تلددك المتوسددطية، أو جبهددة المتوسددط والتددي هددي جبهددة تابعددة للجبهددة القطبيددة، 
فتهدب  ؛ل حدوض البحدر المتوسدط وتتمركدز فدوق جزيدرة قبدرصتجعل المنخفضات الجويدة تددخ

أمطارهدددا علدددى كدددل أنحددداء ؛ فتسدددقط يدددة والغربيدددة المحملدددة ببخدددار المددداءالريددداح الجنوبيدددة الغرب
 فلسطين والتي تتناقص كلما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب.
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 منخفض البحر األحمر : 4.4
ألحمدددر ليفصدددل بدددين مدددرتفعين المدددنخفض فدددوق األطدددراف الشدددمالية للبحدددر اذلدددك ينشدددأ 

المددنخفض باتجدداه ذلددك جددويين فددوق صددحراء جزيددرة العددرب والصددحراء الكبددرع، وعندددما يتمدددد 
ألمدر الدذي يترتدب عليده سدقوط أمطدار الجدوي ا االسدتقرار عددم مدن حالدة نشدوء علدى يعمدل فإنده الشمال

ر والتددي غزيددرة مصددحوبة بعواصددف رعديددة شددديدة يسددقط علددى إثرهددا كميددات كبيددرة مددن األمطددا
 .(57:  2015ضاهر، أبو عابد، )أبو تتركز في جنوب فلسطين وقلما يمتد تأثيرها نحو الشمال 

 

 الكتل الهوائية والمنخفضات الجوية : -خامسا  
تتدددأثر فلسدددطين خدددالل فصدددل الشدددتاء بالمنخفضدددات الجويدددة التدددي تتكدددون فدددي حدددوض 

 استقرار األحوال الجوية.فيؤدي إلى عدم  ؛البحر المتوسط بشكل واضح يؤثر على المناخ
عندددما تتحددرك المنخفضددات الجويددة وتدددخل حددوض البحددر المتوسددط يتراجددع المرتفددع 

يضدعف السيبيري وينحسر تأثيره، ولكن يرتبط توغدل المنخفضدات لمسدافات بعيددة نحدو الشدرق 
المرتفع السيبيري وانحساره نحدو الشدرق، ويدؤدي وصدول المنخفضدات الجويدة للحدوض الشدرقي 

 -: تأثر فلسطين بكتل هوائية مختلفة ر المتوسط إلىمن البح
المنخفضددات العميقددة تكددون عددادة مصددحوبة بجبهددات هوائيددة شددديدة البددرودة حيددث تتعددرض  -

فلسطين في أعقابها إلدى تدأثير كتدل قطبيدة بداردة جددًا قادمدة مدن وسدط وشدمال أوروبدا، إال 
 وسيا مباشرة.البرودة تصل إلى فلسطين من شمال ر شديدة الكتل تلك أن بعض 

فإنهدا تتعدرض إلدى كتدل هوائيدة  ؛عندما تكون فلسطين واقعة تحت تدأثير المرتفدع السديبيري  -
تؤدي تلدك الكتدل إلدى حددوث موجدات بدرد حيث قطبية قارية جافة قادمة من شمال روسيا 

 شديد.
أمدددا فدددي فصدددلي الربيدددع والخريدددف فتتدددأثر فلسدددطين بالمنخفضدددات الخماسدددينية بكتدددل هوائيدددة  -

 ،اريددة جافددة ومحملددة بالغبددار، تهددب تلددك الكتددل فددي العددادة مددن شددبه جزيددرة سدديناءمداريددة ق
% أحيانددًا كمددا 5تددؤدي إلددى موجددات حددر تددنخفض خاللهددا الرطوبددة النسددبية إلددى أقددل مددن ف

 ترتفع نسبة الغبار في الجو.
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في فصل الصيف تتأثر فلسطين بالكتدل الهوائيدة المتوسدطية التدي تتكدون فدوق ميداه البحدر  -
تهددب تلددك الكتددل عددادة علددى شددكل كمددا تكتسددب منهددا صددفة اللطددف واالعتدددال، ف المتوسددط

 رياح غربية لطيفة تؤدي إلى اعتدال درجات الحرارة في معظم أنحاء فلسطين.
كما تتأثر فلسطين خدالل فصدل الصديف أيضدًا بكتدل هوائيدة مداريدة شدديدة الحدرارة خاصدة  -

ري، وعنددما يتعمدق ذلدك المدنخفض عندما يتكون فوق شمال الجزيرة العربيدة مدنخفض حدرا
فإنه يمتد نحو الشرق ليتحد مع المنخفض الذي يتمركز فدوق منطقدة الخلديج العربدي حيدث 

الكتددل المداريددة إلددى حدددوث موجددات حددر تتعددرض لهددا فلسددطين تكددون درجددات تلددك تددؤدي 
 .(38:  1991)نعمان شحادة، الحرارة فيها أعلى من معدلها العام بكثير 

 

 ة خالل العام :األحوال الجوي
تختلددددف األحددددوال الجويددددة فددددي فلسددددطين خددددالل العددددام اختالفددددًا واضددددحًا خددددالل فصددددل 

ى تغيددر األحددوال بسددبب تأثرهددا بمجموعددة مددن العوامددل التددي تددؤدي إلدد ؛الصدديف وفصددل الشددتاء
 -: الجوية بشكل كبير

 األحوال الجوية خالل فصل الصيف : -1
لبحدددر المتوسدددط بصدددفة يعتبدددر فصدددل الصددديف فدددي فلسدددطين بصدددفة خاصدددة وحدددوض ا

عامدددة أكثدددر فصدددول السدددنة اسدددتقرارًا؛ إذ يسددديطر علدددى المنطقدددة الضدددغط الجدددوي المرتفدددع فدددوق 
المداري ذو الحدرارة العاليدة والدذي يعمدل علدى إعاقدة وصدول الكتدل الهوائيدة البداردة القادمدة مدن 

واحل الشدددمال ويصدددبح وصدددولها ندددادرًا، وأمدددا كتلدددة الهدددواء القطبدددي القددداري فإنهدددا تصدددل إلدددى سددد
 فلسطين على شكل نسيم أو رياح لطيفة قادمة من الشمال الغربي.

كمددا أن وقددوع فلسددطين تحددت تددأثير المددنخفض الجددوي الهندددي الموسددمي الددذي يددؤثر 
جدداف صديف بتصدف يجعلهدا ت ؛علدى بلددان شدرق البحدر المتوسدط وهدو مدنخفض حدراري جداف

 .مرتفعة درجات حرارةو من السحب وسماء خالية 
المدنخفض يعمدل علدى تعدديل حدرارة ذلدك طين فدي القسدم الجندوبي مدن ولكن وقوع فلس

الريدداح الشددمالية الغربيددة والغربيددة، األمددر الددذي يددؤدي إلددى ارتفدداع رطوبتهددا لمرورهددا فددوق ميدداه 
فتزداد الرطوبة في السداحل والسدهل السداحلي الفلسدطيني إلدى أقصدى درجاتهدا  ؛البحر المتوسط

 %.85لتصل أحيانًا إلى 
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 ل الجوية خالل فصل الشتاء :األحوا -2
إلددى ذلددك ويرجددع  ؛يتميددز فصددل الشددتاء فددي فلسددطين بكثددرة التقلبددات والتغيددرات الجويددة

تغيدر مواقددع الكتددل الهوائيدة وتحددرك الجبهددة القطبيدة وتبدددل خطددوط سدير الريدداح العامددة، وكددذلك 
ضدغط التدي تغير المراكز الكبرع للضغط الجوي والتي تؤثر فدي منداخ فلسدطين، وأهدم مراكدز ال

 -تؤثر على مناخ فلسطين في فصل الشتاء هي :
مركدز الضدغط الجددوي المرتفدع السدديبيري الدذي يقددع فدي الشددمال الشدرقي مددن حدوض البحددر  -

 المتوسط.

مركددز الضددغط الجددوي المددنخفض فددي أيسددلندا الددذي يقددع إلددى الشددمال الغربددي مددن حددوض  -
 البحر المتوسط.

الذي يقع إلى الجنوب الغربدي مدن حدوض  مركز الضغط الجوي المرتفع للمحيط األطلسي -
 البحر المتوسط.

 مركز الضغط الجوي المنخفض في المحيط الهندي وجنوب غرب آسيا. -
وهكددذا يقددع حددوض البحددر المتوسددط بددين مراكددز الضددغط الجددوي الكبددرع والتددي تحتددل 

 .(179-178:  1990)عادل عبد السالم، مساحة حوض البحر المتوسط بأكمله 
الدددذي  (اآلزوري )تدددأثر بددده فلسدددطين فدددي فصدددل الشدددتاء هدددو المرتفدددع ولكدددن أكثدددر مدددا ت

لتصدبح بدذلك منطقدة حدوض البحدر المتوسدط  ؛يتزحزح باتجاه الجنوب ليغطي الصحراء الكبرع 
منطقددة ضددغط جددوي مددنخفض تتشددكل فيدده المنخفضددات الجويددة التددي تتحددرك باتجدداه فلسددطين 

 وتؤثر على مناخها.
الدذي يصدل تدأثيره  (السديبيري )شدتاء بدالمرتفع كما تتأثر فلسطين كدذلك خدالل فصدل ال

لتصدبح الريداح التدي  ؛ليغطي بالد الشام فيدؤثر علدى حركدة المنخفضدات الجويدة وحركدة الريداح
تهب على فلسطين رياحًا غربية وشدمالية غربيدة محملدة ببخدار المداء فتسدقط كميدات كبيدرة مدن 

 األمطار على جميع أنحاء فلسطين.
 

 ن :عناصر المناخ في فلسطي
وذلددك نتيجددة  ؛تختلددف عناصددر المندداخ اختالفددًا واضددحًا صدديفًا وشددتاًء، شددمااًل وجنوبدداً 

: العناصدددر مدددن منطقدددة ألخدددرع داخدددل فلسدددطين مثدددل تلدددك الخدددتالف العوامدددل التدددي تدددؤثر فدددي 
 التضاريس، والمؤثرات البحرية وغيرها من العوامل.
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والتحليددل علددى  العناصددر بالشددرحتلددك لددذلك عزيددزي الطالددب سددنتناول كددل عنصددر مددن 
 -النحو التالي :

 اإلشعاع الشمسي : -أوال  
لددى غالفهددا الجددوي الطاقددة  يمثددل اإلشددعاع الشمسددي الددوارد مددن الشددمس إلددى األرض وا 
المحركددة لجميددع العمليددات الجويددة التددي تحدددث فددوق سددطح األرض وفددي الجددو، فالطاقددة التددي 

الجددو بكافددة أشددكاله  وتصددل إلددى جددو األرض هددي المسددؤولة عددن أحددوال ،تصدددر مددن الشددمس
 )الطقس والمناخ(.
المصدددر الوحيددد للطاقددة فددي الغددالف الجددوي لدد رض،  (اإلشددعاع الشمسددي)كمددا ُيعددد 
 .(20: 1994)علي موسى، % من طاقة سطح األرض وغالفها الجوي 99.97فهو يساهم بنحو 

 

 -تدريب  :
 عدد أهم عناصر المناخ في فلسطين. -1
 بلغ .............. ساعة في السنة.تتلقى فلسطين إشعاع شمسي ي -2
 ما هي أهم العوامل المؤثرة في كمية اإلشعاع الشمسي التي تتلقاها فلسطين؟ -3

 
 -إجابة التدريب :

 -( أهم عناصر المناخ في فلسطين هي :1
 اإلشعاع الشمسي. -1
 درجات الحرارة. -2

 األمطار. -3

 الرطوبة النسبية. -4

 الرياح. -5
 

خدالل أشدهر الشدتاء، سداعات  7سداعة تقريبدًا فدي أشدهر الصديف و 14يبلد   ( تتلقى فلسطين إشدعاعًا شمسدياً 2
 ساعة. 3400أما خالل العام فتتلقى فلسطين إشعاعًا شمسيًا يصل 

 

 -( العوامل المؤثرة في كمية اإلشعاع الشمسي :3
 زاوية ميل أشعة الشمس. -1
 اختالف طول الليل والنهار. -2
 صفاء الجو ونسبة تغيم السماء. -3
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 مؤثرة في كمية اإلشعاع الشمسي :العوامل ال
إن كمية اإلشعاع الشمسي عند سطح األرض هدي محصدلة لعددة عوامدل تدتحكم فيهدا 

 -تتمثل فيما يلي :
 زاوية ميل األشعة الشمسية : -أ

 ؛كلمددا كانددت األشددعة السدداقطة أقددرب إلددى الوضددع العمددودي كانددت أكثددر شدددة وتركيددزاً 
فة التددي تقطعهددا، وهددذا السددبب هددو الددذي جعددل ألنهددا تتددوزع علددى مسدداحة أقددل ولقصددر المسددا

فلسطين تتلقى كمية من األشعة الشمسية في فصل الصيف أكبر من تلك الكميدة التدي تتلقاهدا 
 في فصل الشتاء.

 

 اختالف طول الليل والنهار : -ب
يلعددب اخددتالف طددول النهددار عنددد درجددات العددرض المختلفددة دورًا حاسددمًا فددي اخددتالف 

بشددكل واضدح فددي المندداطق المعتدلدة والبدداردة، فددإن ذلدك يظهددر حيددث ، كميدة اإلشددعاع الشمسدي
النهددار يطددول كثيددرًا فددي فصددل الصدديف ويقصددر فددي فصددل الشددتاء ليصددل فددي فلسددطين خددالل 

سدددداعة تقريبددددًا، وبالتددددالي تتلقددددى فلسددددطين أكبددددر كميددددة مددددن اإلشددددعاع  14فصددددل الصدددديف إلددددى 
فدددإن  ؛نصدددف الكددرة الجندددوبيالشمسددي، أمدددا خددالل فصدددل الشدددتاء عندددما تتعامدددد الشددمس علدددى 

 ساعات فقط. 7وتقل كمية اإلشعاع الشمسي الواصلة إلى فلسطين لتصل إلى يقصر النهار 
 

 صفاء الجو ونسبة تغيم السماء : -ج
كلما كدان الجدو مليئدًا بالغبدار والرمدال واألتربدة والشدوائب فدإن نسدبة كبيدرة مدن األشدعة 

 تتبعثر في الجو وال تصل إلى سطح األرض.
تقددوم أيضددًا كمددا تلعددب السددحب دورًا مهمددًا فددي انعكدداس جددزء كبيددر مددن األشددعة،  كمددا

%، لددذلك فددإن أكثددر المندداطق سددحبًا هددي أقلهددا مددن 9بامتصدداص جددزء آخددر تصددل نسددبته إلددى 
حيددث كميددة اإلشددعاع الشمسددي التددي تصددلها، لددذلك نجددد أن صددحراء النقددب فددي فلسددطين تتلقددى 

 ؛لتددي تصددل إلددى المندداطق الشددمالية فددي فلسددطينكميددات مددن األشددعة الشمسددية أكبددر مددن تلددك ا
 في الشمال وصفاء الجو في الجنوب على مدار العام تقريبًا. مبسبب زيادة الغيو 
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سددداعة فدددي السدددنة، يختلدددف هدددذا  3400يصدددل إلدددى  اً شمسدددي اً تتلقدددى فلسدددطين إشدددعاع
المعدل من سنة ألخدرع ومدن فصدل آلخدر، ولكدن يبلد  المعددل السدنوي ل شدعاع الشمسدي فدي 

في السدنة، ويكداد يتوافدق مدع معددل اإلشدعاع الشمسدي فدي األردن  )*(كيلو لينلي 182لسطين ف
 .(47:  1991)نعمان شحادة، كيلو لينلي في السنة  184والذي يبل  

 (.2 جدولويختلف معدل ساعات اإلشعاع الشمسي من فصل آلخر )
 

 (2)جدول 
 : )ساعة/اليوم( 2008معدل ساعات اإلشعاع الشمسي في بعض مناطق فلسطين 

 الخليل أريحا رام هللا الشهر
 5.4 5.8 5.8 يناير
 6.0 6.8 6.9 فبراير
 7.9 8.0 7.9 مارس
 9.1 9.4 9.6 إبريل
 11.2 11.2 11.6 مايو
 11.2 11.9 12.5 يونيو
 12.3 11.9 12.4 يوليو

 11.5 10.9 11.4 أغسطس
 9.2 9.8 9.7 سبتمبر
 7.4 7.8 8.0 أكتوبر
 7.4 7.5 7.8 نوفمبر
 5.4 5.7 5.1 ديسمبر

 8.7 8.9 9.1 المعدل السنوي 
 .54:  2009المصدر : الجهاز المركزي ل حصاء الفلسطيني، 

                                                           

 وحدة لقياس الطاقة وتساوي سعر واحد لكل سنتمتر مربع. Langleyاللينلي  )*(
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 -يالحظ من خالل الجدول :
يعتبددر شددهر ديسددمبر ويندداير أقددل الشددهور فددي اإلشددعاع الشمسددي، إذ بلدد  المعدددل السددنوي  -

أن نسدبة الغيدوم تكدون عاليدة فدي هدذين  ساعات في اليوم؛ ويعود سبب ذلدك إلدى 5حوالي 
 الشهرين.

مددارس إبريددل لتصددل إلددى مددا بددين  ي تبدددأ معدددالت اإلشددعاع الشمسددي باالرتفدداع خددالل شددهر  -
 ساعات في اليوم. 7-9

 ،يوليددو ،يونيددو ،يرتفددع معدددل اإلشددعاع الشمسددي بشددكل واضددح خددالل أشددهر الصدديف مددايو -
سدبب ذلددك إلدى طدول النهددار  سداعة فدي اليددوم؛ ويعدود 12.4-11أغسدطس ليصدل مدا بددين 
 وصفاء الجو وقلة الغيوم.

وعند تقسيم خريطة فلسطين إلى مناطق حسب تلقيها ل شعاع الشمسدي نجدد أن هدذه 
 (.3( )جدول 23)شكل الخريطة تأخذ امتدادًا طوليًا 

 
 (3)جدول 

 : (2معدالت اإلشعاع الشمسي في فلسطين )كيلو حريرة/سم

ية الشرقية الشمال الشمال الغربي المنطقة
 والوسطى

األغوار الشمالية والوسطى 
 والنقب الشمالي وقطاع غزة

الجنوبية الشرقية 
ووادي عربة والنقب 

 الجنوبي
 200أكثر من  200-190 189-182 182أقل من  اإلشعاع الشمسي

 مرتفع جداً  مرتفع متوسط محدود الفئة
 .67:  1996المصدر : حسن عبد القادر، 

 

 الحرارة :درجات  -ثانيا  
تعد درجات الحرارة من أهم عناصدر المنداخ، فهدي بجاندب تأثيرهدا علدى كدل المظداهر 

الضددغط الجددوي : الحياتيددة فددوق سددطح األرض فإنهددا تددؤثر علددى عناصددر المندداخ األخددرع مثددل 
وحركات الهواء والتبخر والرطوبة الجوية والتكاثف والمطر، وما التباين في المناخ بدين منطقدة 

 نعكاس للتباين في درجات الحرارة.وأخرع إال ا
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 التوزيع الجغرافي لدرجات الحرارة :
 يبدو واضحًا أن أهم العوامل التي تؤثر على التوزيع الجغرافي لدرجات الحرارة هي:

 درجة عرض المكان : -1
يظهدددر تدددأثير درجدددات العدددرض علدددى التوزيدددع الجغرافدددي لددددرجات الحدددرارة ولمدددا كاندددت 

فإنده يترتدب علدى ذلدك ارتفداع درجدات الحدرارة فدي جندوب  ؛عدرض فلسطين تحتدل أربدع درجدات
فلسطين أكثر من شمالها، وعلى ذلك يبل  المتوسط السنوي لدرجات الحرارة فدي أقصدى شدمال 

)عددادل عبددد السددالم، م    25م نجددد أن مدينددة أم الرشددراش يبلدد  المعدددل السددنوي فيهددا    20فلسددطين 
1990  :183). 

 

 :توزيع اليابس والماء  -2
جعدل  ؛إن وجود المسطحات المائية واختالف الخصائص الحرارية بين اليابس والمداء

هناك تبايندًا واضدحًا فدي اخدتالف درجدات الحدرارة فدي فلسدطين، فبينمدا نجدد أن المعددل السدنوي 
م نجدددد أن المعددددل السدددنوي لدرجدددة    20لدرجدددة حدددرارة غدددزة الواقعدددة علدددى البحدددر المتوسدددط يبلددد  

 م.   24.2لتي تبعد عن البحر المتوسط يصل إلى الحرارة في أريحا ا
أمددا مدينددة حيفددا التددي تقددع علددى سدداحل البحددر المتوسددط فيبلدد  متوسددط درجددة الحددرارة 

م، فيما يبل  متوسط درجة الحرارة العظمى لمدينة طبريدا والتدي ال    28العظمى في شهر يونيو 
 م.   35تبعد عن حيفا كثيرًا 

 

 التضاريس : -3
حيدث امة لمسار درجات الحرارة هو انخفاض درجات الحرارة باالرتفداع إن القاعدة الع

متددر( وتتددأثر السالسددل  150م/   1متددر )حددوالي  100م/   0.6التندداقص العددام بحدددود ذلددك يبلدد  
التنداقص بشدكل واضدح، فنجدد أن المنداطق الجبليدة تدنخفض درجدات بدذلك الجبلية في فلسطين 

ثر المناطق التي ترتفدع فيهدا درجدات الحدرارة فهدي منداطق ، أما أكانخفاضًا واضحاً الحرارة فيها 
ألنها تنخفض عن مستوع سطح البحر؛ لذلك نجد أن المعدل السدنوي العدام لددرجات  ؛األغوار
م فدي جبددال وسددط فلسددطين، بينمدا نجددد أن مدينددة أريحددا    18م فددي جبددال الجليددل، و   15الحدرارة 

م،    24.2السدنوي لددرجات الحدرارة فيهدا التي تنخفض عدن مسدتوع سدطح البحدر يبلد  المتوسدط 
 م.   20 فيها الحرارة لدرجات السنوي  المعدل فيبل  البحر سطح مستوع  على تقع التي غزة مدينة بينما
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 الرياح : -4
تعمددل الريدداح فددي الغالددب علددى تلطيددف درجددة حددرارة المكددان الددذي تهددب عليدده صدديفًا 

ي تتعرض لرياح الصديف فدي فلسدطين أكثدر وعلى زيادة البرودة شتاًء؛ لذلك ظلت المناطق الت
 اعتدااًل من المناطق التي ال تصلها الرياح القادمة من البحر المتوسط.

 

 عزيزي الطالب :
: حرارة في جميع أنحاء فلسدطين خداللإن هذه العوامل تعمل على اختالف درجات ال

ارة العظمددى األشددهر أو خددالل الموسددم أو خددالل العددام، وعنددد اسددتعراض متوسددط درجددات الحددر 
 (.4والصغرع وأدنى درجة حرارة نالحظ ما يلي )جدول 

 

 (4)جدول 
 متوسط درجات الحرارة العظمى والصغرى وأدنى درجة حرارة 

 : خالل الشهر في فلسطين
 الشهر

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير المدينة

 19-9 25-12 28-15 31-20 30-22 30-21 28-19 25-17 22-12 20-10 19-9 18-9 يافا 
 4 6 16.6 15.7 20 19 15 11.2 7 3.5 2.6 2.5 أدنى درجة حرارة

 14-8 19-12 26-16 28-18 29-19 29-19 27-17 25-15 21-12 16-8 14-7 11-6 القدس 
 0.2 1.8 9.8 13.2 15.5 14.6 11 7.6 0.8 0.3- 2.4- 3.4- أدنى درجة حرارة

 18-9 23-13 27-16 30-20 30-21 30-20 28-18 25-15 26-13 21-8 18-9 17-8 حيفا
 20-11 26-15 32-19 35-22 37-24 37-23 35-20 32-17 27-13 22-11 20-9 18-9 طبريا

 23-11 28-16 33-20 36-24 40-26 40-25 37-24 35-21 31-17 26-13 23-11 21-10 أم الرشراش
 21-13 26-18 32-24 36-27 38-29 38-28 37-27 34-24 29-20 25-16 22-13 20-11 البحر الميت
 19-9 24-13 29-17 31-20 33-21 33-21 31-18 29-15 26-13 20-9 18-8 17-8 بئر السبع

Palestine Meteorological service, 2013. 
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 -من خالل تحليل عناصر الجدول نالحظ ما يلي :
ل مدن يافدا وحيفدا نموذجيدة علدى مددار العدام والسدبب فدي ذلدك كانت درجدات الحدرارة فدي كد -

هدددو وقدددوع هددداتين المددددينتين علدددى سددداحل البحدددر المتوسدددط، األمدددر الدددذي أدع إلدددى اعتددددال 
درجدات الحدرارة صدديفًا وشدتاًء، حيدث بلدد  متوسدط درجددة الحدرارة الصدغرع فددي شدهري يندداير 

توسدط درجدات الحدرارة العظمدى م وكذلك في مديندة حيفدا، أمدا م   9وديسمبر في مدينة يافا 
 ا؛م، وكددذلك فددي مدينددة حيفدد   30-م   25فددي أشددهر الصدديف فتتددراوح فددي مدينددة يافددا مددا بددين 

وهدددذا دليدددل واضدددح علدددى أن المدددؤثرات البحريدددة تعمدددل علدددى تلطيدددف درجدددة الحدددرارة صددديفًا 
 وشتاًء.

أثدر مترًا يظهر بوضدوح  700مدينة القدس التي ترتفع فوق مستوع سطح البحر أكثر من  -
حيددددث نجددددد أن متوسددددط درجددددات الحددددرارة  ،التضدددداريس علددددى درجددددات الحددددرارة فددددي المدينددددة

م خددالل أشددهر الشددتاء، بينمددا نجددد أن متوسددط درجددات    8-م   6الصددغرع تراوحددت مددا بددين 
م، بينمدا فدي أشدهر الصديف نجدد    14-م   11الحرارة العظمى لنفس األشهر يتدراوح مدا بدين 

م األمددر الددذي أدع إلددى ؛ْ   29-م   25يتددراوح مددا بددين أن متوسددط درجددات الحددرارة العظمددى 
اعتدال درجات الحرارة صيفًا، ولكن نجد أن أدنى درجة حرارة سدجلتها مديندة القددس تددنت 

 م(.   3.4-إلى  0.3-دون الصفر المئوي )

فددي مدينددة أم الرشددراش المدينددة الجنوبيددة الصددحراوية المطلددة علددى سدداحل البحددر األحمددر  -
حيدث سدجلت درجدات الحدرارة العظمدى خدالل أشدهر الصديف  ؛ا متطرفةدرجات الحرارة فيه

مدددايو ويونيدددو ويوليدددو، بينمدددا ارتفعدددت بشدددكل  : م خدددالل أشدددهر   37-م   36-م   35مدددا بدددين 
 م.   40يوليو وأغسطس لتسجل  ي واضح جدًا خالل شهر 

متددرًا تحددت مسددتوع  402-أمددا فددي البحددر الميددت والددذي يقددع فددي أكثددر المندداطق انخفاضددًا ) -
البحر( والذي يبعد كثيرًا عن المدؤثرات البحريدة، كمدا أنده محداط بسالسدل جبليدة مدن  سطح

ناحية الشرق والغرب جعلت درجات الحرارة فيه عالية جدًا؛ لذلك فمتوسدط درجدات الحدرارة 
م، أمددا متوسددط    13شددهر ديسددمبر بلغددت  فدديثددم  م   11 الصددغرع خددالل شددهر يندداير بلغددت
م خددالل شدهري يوليددو وأغسددطس.    38الصدديف فبلغدت  درجدات الحددرارة العظمدى فددي أشدهر

 (24)شكل 
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 عزيزي الطالب :
لددو أخددذنا متوسددط درجددات الحددرارة لددبعض األشددهر فددي المندداطق األخددرع مددن فلسددطين 

 (5جدول فماذا سنجد؟ )
 

 (5)جدول 
 : متوسط درجات الحرارة في بعض مناطق فلسطين )الضفة وغزة( ملم

 المدينة
 غزة رام هللا نابلس أريحا لخليلا بيت لحم القدس الشهر

 16 9 10 20 9 11 10 يناير
 19 13 13 22 12 14 13 فبراير
 20 15 15 25 15 16 15 مارس
 22 20 19 32 20 21 19 إبريل
 25 24 25 34 24 25 24 مايو
 28 25 25 37 25 27 26 يونيو
 30 28 29 39 28 29 28 يوليو

 30 27 28 39 28 30 30 أغسطس
 31 27 28 36 27 28 27 مبرسبت

 29 25 30 32 25 26 25 أكتوبر
 25 17 18 27 18 19 18 نوفمبر
 19 12 18 22 12 13 12 ديسمبر

 24.5 20 21.5 30.4 20.3 21.5 20.5 المعدل السنوي 
 

 -من خالل تحليل عناصر الجدول نالحظ ما يلي :
لي تختلدف فيهدا درجدات الحدرارة وبالتدا ؛المحطات توجد في الضفة الغربيدة وغدزةتلك جميع  -

 باختالف العوامل المؤثرة في تلك الدرجات.

م  16 الشددهور درجدات الحدرارة فددي غدزة معتدلدة طددوال العدام، فبينمددا سدجل شدهر يندداير أبدرد -  ْ
 حدددددرارة يوليدددددو وأغسدددددطس وسدددددبتمبر األشدددددهر إال أنهدددددا ليسدددددت بددددداردة جددددددًا، كمدددددا أن أكثدددددر 

يددل علدى أن المدؤثرات البحريدة تلعدب وذلدك جددًا،  م إال أنها أيضًا ليست حدارة   31-م   30
 دورًا كبيرًا في المحافظة على استقرار درجات الحرارة إلى حد كبير.
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مثلدددت المنددداطق الجبليدددة فدددي وسدددط فلسدددطين مناخدددًا جبليدددًا  -
حيددث حقيقيددًا القدددس، بيددت لحددم، الخليددل، نددابلس، رام هللا 

  مددددا بددددين (يندددداير) األشددددهرتراوحددددت درجددددات حددددرارة أبددددرد 
م، وهدددو الوضدددع الطبيعدددي لددددرجات الحدددرارة فدددي    11-م   9

أشدددهر الشدددتاء، أمدددا أشدددهر الصددديف فقدددد تراوحدددت درجدددات 
م وهدي أيضدًا درجدة حدرارة    30-م   27الحرارة فيها ما بدين 

نموذجية ليسدت متطرفدة تسداعد اإلنسدان علدى بدذل الجهدد 
 والنشاط.

كاندددت مديندددة أريحدددا البعيددددة عدددن المدددؤثرات البحريدددة والتدددي  -
تقددع فددي مددنخفض الغددور الفلسددطيني أعلددى درجددات حددرارة، حيددث بلدد  متوسددط درجددة حددرارة 

 م وهي حرارة متطرفة وشديدة.   39م ومتوسط درجة حرارة يوليو    20يناير 
 

 أهم المالحظات على درجات الحرارة في فلسطين :
 يعتبددر شددهر يندداير أشددد شددهور السددنة بددرودة، ولكددن يختلددف متوسددط درجددات الحددرارة بدددين -

م  10-م   8 بدين م في السهول السداحلية، ومدا   12ط المتوسذلك منطقة وأخرع حيث يبل    ْ
 م في األغوار.   14-م   12في إقليم المرتفعات الجبلية، وما بين 

الصددديف يونيدددو يوليدددو أشدددد شدددهور السدددنة حدددرارة، حيدددث يبلددد  متوسدددط درجدددات  اعتبددر شدددهر ي -
م فدي إقلديم الجبدال،    26-م   20ومدا بدين  مْ   30-م   25 بين ما الساحلية السهول على الحرارة
وهدي فدي حدد ذاتهدا درجدات حدرارة ليسدت متطرفدة ، م في وادي األردن   35-م   28بين  وما

نما معتدلة إلى حد ما قياسًا بالتطرف الحراري الشديد في بعض المناطق.  وا 

اهددًا تتطدابق خطددوط الحددرارة المتسداوية مددع الشددكل العدام لتضدداريس فلسددطين فهدي تأخددذ اتج -
ات الحددرارة فدي فلسدطين هدي انعكدداس طوليدًا مدن الشدمال إلدى الجنددوب وكدأن معددالت درجد

 للتضاريس. حقيقي

المدع الحراري )الفرق بين أعلى درجة وأدنى درجة( لديس كبيدرًا فدي جميدع أنحداء فلسدطين  -
م    10م وفدي شدهر يوليدو    5فالمدع الحراري فدي مديندة القددس فدي شدهر ينداير ال يتجداوز 

م أمددا فدددي شددهر يوليدددو فقدددد    11 مديندددة أم الرشددراش فالمددددع الحددراري فدددي شددهر يندددايرأمددا 
 م.   15بل 

تمثل المناطق الجبلية فـي وسـط 
 فلســــطين مناخــــا  جبليــــا  حقيقيــــا  

القـــــدس وبيـــــت لحـــــم :  خاصـــــة
والخليــل ونــابلس ورام هللا، حيــث 

 األشـهرتتـراوح درجـة حـرارة أبـرد 
م  ْ 11-9فـــــي ينـــــاير مـــــا بـــــين 

حـرارة األشـهر ودرجة حرارة أكثـر 
م لذلك يعتبر  ْ 30-27أغسطس 

.  مناخا  نموذجيا  صيفا  وشتاء 
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يدددرات تم وقدددد سدددجلت فدددي مسدددتوطنة )   54أعلدددى درجدددة حدددرارة سدددجلت فدددي فلسدددطين كاندددت  -
، بينمدا أدندى درجدة حدرارة سدجلت فدي فلسدطين 21/6/1942تسيفي( في غور األردن يدوم 

فقدددد  2012. أمدددا فدددي عدددام 7/2/1950ف يدددوم م( وقدددد سدددجلت فدددي سدددهل البطدددو    13.7-)
 م بينمدددا كاندددت أدندددى درجدددة    47.7وكاندددت  18/7/2012سدددجلت أعلدددى درجدددة حدددرارة يدددوم 

)دائدرة اإلحصداء  20/2/2012م( وقد سدجلت فدي أقصدى شدمال شدرق فلسدطين يدوم    5.2-)
 .(2013المركزية لالحتالل الصهيوني، 

 

 ثالثا  : األمطار :
لعناصر المناخية علدى اإلطدالق، فهدي العامدل المحددد الدذي تعتبر األمطار من أهم ا

يمكن االعتماد عليه في الزراعة والمياه الجوفية ونشداطات اإلنسدان المختلفدة؛ لدذلك ُينظدر إلدى 
خاصدة أن فلسددطين  ،الميداه باعتبارهدا أكثدر عناصدر البيئدة أهميددة خاصدة وأن مواردهدا محددودة

سدداحل الشددرقي للبحددر المتوسددط فددي منطقددة مناخيددة هددي جددزء مددن بددالد الشددام التددي تقددع علددى ال
 جافة أو شبه جافة.

وتعتمددد فلسددطين وسددكانها اعتمددادًا كبيددرًا علددى األمطددار ويبدددو هددذا واضددحًا مددن خددالل 
% مندددده فددددي شددددمال 90توزيددددع الثقددددل السددددكاني والنشدددداط االقتصددددادي الددددذي يتركددددز أكثددددر مددددن 

فلسددطين بينمددا فددي صددحراء النقددب  بسددبب تددوفر كميددات مناسددبة مددن الميدداه فددي شددمال ؛فلسدطين
بسددبب كددون النقددب صددحراء وال تتلقددى إال  ؛الثقددل والنشدداطذلددك % فقددط مددن 10فددال يوجددد سددوع 

 معدالت قليلة جدًا من األمطار مما جعل النشاط اإلنساني فيها محدود.
 

 العوامل المؤثرة في سقوط األمطار :
سدطين وهدذه العوامدل فدي هناك مجموعة من العوامل تدؤثر فدي سدقوط األمطدار فدي فل

أحدددها عددن اآلخددر وهددذه العوامدددل  الغالددب مرتبطددة ببعضددها الددبعض إذ ال نسددتطيع أن نفصددل
 -:هي
 المنخفضات الجوية : -1

تتددأثر فلسددطين بالمنخفضددات التددي تتكددون فددي حددوض البحددر المتوسددط، إال أن أكثددر 
ي تتمركددز فددوق المنخفضددات التددي تتددأثر بهددا فلسددطين بشددكل مباشددر هددي تلددك المنخفضددات التدد

والتي تؤثر على جميدع أنحداء فلسدطين فتعطدي كميدات كبيدرة مدن األمطدار تزيدد  ،جزيرة قبرص
 لوقوع جنوب فلسطين بعيدًا عن تأثير تلك المنخفضات. ؛في شمال فلسطين وتقل في جنوبها
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كما تتأثر فلسطين أيضًا بالمنخفضات التي تتكون في اليوندان وجزيدرة كريدت وتركيدا، 
% 85نسبة األمطدار التدي تسدقط علدى فلسدطين والتدي تدرتبط بالمنخفضدات الجويدة  تقدرحيث 

مددن األمطددار السددنوية، بينمددا ال تزيددد نسددبة األمطددار التددي ترافددق حدداالت عدددم االسددتقرار عددن 
 .(115:  1991)نعمان شحادة، % 15

 

 التضاريس : -2
بدالنظر لتدأثير لعل التضاريس هي العامل الثداني الدرئيس المدؤثر فدي سدقوط المطدر، ف

ملدم، وهدي تقدع علدى مسدتوع 400هذا العامل نجد أن مدينة غزة تتلقى معدالت أمطدار سدنوية 
 سطح البحر.

أمدددا مديندددة بئدددر السدددبع التدددي تقدددع إلدددى الشدددرق مباشدددرة مدددن مديندددة غدددزة فتتلقدددى حدددوالي 
لددى الشددرق مباشددرة مددن هدداتين 200 ملددم فقددط وهددي ال ترتفددع كثيددرًا عددن مسددتوع سددطح البحددر، وا 

ملدم؛ لكونهدا 500مدينتين توجد مدينة الخليل التي تتلقى كميات كبيرة مدن األمطدار تزيدد عدن ال
نمدوذج ينطبدق علدى األذلدك فدوق مسدتوع سدطح البحدر، و  متدر 900تقع على ارتفاع أكثر مدن 

 كل المناطق التضاريسية المرتفعة في فلسطين.
 

 درجة عرض المكان : -3
فنجددد أن مدينددة أم الرشددراش  ،منخفضددات الجويددةهددذا العامددل يددرتبط مباشددرة بمراكددز ال

التددي تقددع فددي أقصددى جنددوب فلسددطين والبعيدددة جدددًا عددن مراكددز المنخفضددات الجويددة ال تتلقددى 
بينمدا منطقدة الجليدل التدي تفصدلها عدن أم الرشدراش أربدع درجدات  ،ملدم سدنوياً 50سوع أقل من 

 ملم سنويًا.900عرض تتلقى أكثر من 
 

 المؤثرات البحرية :القرب أو الُبعد عن  -4
كدددان لوقدددوع المكدددان بدددالقرب مدددن المدددؤثرات البحريدددة أثدددر مباشدددر علدددى زيدددادة معددددالت 

بشددكل واضددح فددي كددل مددن مدينددة يافددا وحيفددا التددي تتلقددى معدددالت تزيددد ذلددك ويظهددر  ،األمطددار
ملددم سددنويًا، وكددذلك مدينددة رام هللا التددي تقددع فددي مواجهددة الريدداح القادمددة مددن البحددر 500عددن 
ملدم سدنويًا، بينمدا مديندة أريحدا البعيددة جددًا عدن المدؤثرات البحريدة  500أيضًا أكثدر مدن  فتتلقى

 ملم سنويًا فقط.118والتي تقع في ظل المطر فال تتلقى سوع 
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 التوزيع الجغرافي لألمطار في فلسطين :
العوامدل جعلدت هنداك تلك يتأثر التوزيع الجغرافي ل مطار بالعوامل السابقة حيث إن 

جعلدت هنداك تذبدذبًا فدي معددالت األمطدار بدين كما في التوزيع الجغرافي بين المناطق  اً الفاخت
معددالت تتدراوح مدا بدين سنة وأخرع؛ لذلك نجدد أن المنداطق السداحلية والمنداطق الجبليدة تتلقدى 

بينمددا المندداطق الشددرقية والصددحراوية الجنوبيددة فددال تزيددد فيهددا معدددالت  ،سددنوياً  ملددم400-900
مؤشددر واضددح علددى اخددتالف معدددالت األمطددار وتذبددذبها وذلددك ملددم سددنويًا، 200عددن األمطددار 

فددددي فلسددددطين بددددالرغم مددددن صددددغر مسدددداحتها ووقوعهددددا علددددى سدددداحل البحددددر المتوسددددط وسددددهولة 
 (6جدول تضاريسها. )

 

 (6)جدول 
 : 2012-2010معدل األمطار السنوية في فلسطين 

 2010 2012 

 كمية األمطار المدينة
 )ملم(

يام الماطرة في عدد األ
 السنة

 كمية األمطار
 )ملم(

عدد األيام الماطرة في 
 السنة

 44 625 43 537 القدس
 48 642 45 583 يافا
 52 611 48 539 حيفا

 70 739 55 671 صفد )جبل كنعان(
 47 407 - - طبريا

 25 145 27 195 بئر السبع
 1 2 4 22 أم الرشراش

 .2013الصهيوني،  اإلحصاء المركزية لالحتاللدائرة 
 

 (25)شكل ر الجدول نالحظ ما يلي : من خالل تحليل عناص
هناك تذبذب واضح جدًا من سنة ألخرع في معدالت األمطار السدنوية التدي تتلقاهدا نفدس  -

وكاندت  2010ملدم فدي سدنة 537المحطة وعدد األيام المداطرة، فبينمدا تلقدت مديندة القددس 
 2012أن نفدس المحطدة تلقدت معددالت أكبدر فدي سدنة نجدد  ،يوماً  43عدد األيام الماطرة 

 يومًا. 44كانت عدد األيام الماطرة حيث ملم،  625بلغت 
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أكثر من  2012يافا وحيفا فقد سجلتا معدالت من األمطار أكبر في عام  اأما مدينت
 وكانت عدد األيام الماطرة أكثر. 2010عام 

حيدددث ملدددم(  739) 2012عدددام مدينددة صدددفد سدددجلت أعلدددى معددددل مدددن األمطددار بلددد  فدددي ال -
يومًا، وال غرابة في ذلك فمحطة تسجيل وقياس المطر فدوق  70كانت عدد األيام الماطرة 

الكميدددة مدددن تلدددك متدددرًا فدددوق مسدددتوع سدددطح البحدددر فحدددري بددده أن يتلقدددى  936جبدددل كنعدددان 
 األمطار كما أن مدينة صفد تقع في شمال فلسطين تحت تأثير المنخفضات الجوية.

لسددبع تقددع علددى األطددراف الشددمالية لصددحراء النقددب وهددي بعيدددة عددن المددؤثرات مدينددة بئددر ا -
كددددم عددددن سدددداحل البحددددر المتوسددددط( األمددددر الددددذي أدع إلددددى أن تتلقددددى  50البحريددددة )تبعددددد 

، 2012و 2010ملم لسدنة 145-ملم195معدالت قليلة جدًا من األمطار تراوحت ما بين 
مددن أن عدددد األيددام المدداطرة لدديس قلددياًل  يومددًا، وبددالرغم 25و 27بينمددا عدددد األيددام المدداطرة 

 إال أننا نلمس أن كمية األمطار التي تسقط خالل األيام الماطرة تكون قليلة جدًا.

وفددي أقصددى جنددوب فلسددطين تقددع مدينددة أم الرشددراش والتددي تعتبددر أكثددر مندداطق فلسددطين  -
فقددط فددي  ملددم22المدينددة تلددك فبينمددا تلقددت  ،جفافددًا حتددى أن معدددالت األمطددار تكدداد تنعدددم

 2012أيددام فقددط تلقددت معدددالت أقددل فددي عددام  4وكانددت عدددد األيددام المدداطرة  2010العددام 
كددان مددن األعددوام ذات  2012ملددم فقددط فددي يددوم مدداطر واحددد فقددط بددالرغم أن العددام 2بلدد  

األمطار الغزيرة والجيدة، إال أن وقوع مدينة أم الرشراش في أقصى جندوب فلسدطين بعيددة 
والكتددل الهوائيددة المحملددة ببخددار المدداء ووقوعهددا بعيدددًا عددن مسددارات  عددن المددؤثرات البحريددة

 المنخفضات الجوية وتأثيراتها جعلها جافة تمامًا.
 

 -تدريب :
 ما هي أهم العوامل المؤثرة في سقوط األمطار في فلسطين؟ -1
 ما أكثر الشهور التي تسقط فيها أمطار على فلسطين؟ ولماذا؟ -2
 ملم سنويا . فسر ذلك. 503بينما تتلقى رام هللا  ملم405 سنوية ارأمط غزة مدينة تتلقى -3

 

 -إجابة التدريب :
 -( أهم العوامل المؤثرة في سقوط األمطار في فلسطين :1
 المنخفضات الجوية. -1
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 التضاريس. -2

 درجة عرض المكان. -3

 القرب أو البعد عن المؤثرات البحرية. -4
 

الشدددتاء كدددانون األول وكدددانون الثددداني مدددا أشدددهر فلسدددطين ه تسدددقط فيهدددا األمطدددار علدددى( أكثدددر الشدددهور التدددي 2
 يناير( وذلك بسبب تأثر فلسطين بالمنخفضات الجوية. –)ديسمبر 

 

بسدبب وقدوع منداطق رام  ؛ملم سدنوياً 503ملم، بينما تتلقى مدينة رام هللا 405( تتلقى مدينة غزة أمطارًا سنوية 3
 حملة ببخار الماء.هللا فوق القمم الجبلية وفي مواجهة الرياح الم

 

ل األشدددهر المختلفدددة لوجددددنا مدددا أمدددا لدددو نظرندددا إلدددى معددددالت األمطدددار وكمياتهدددا خدددال
 (7جدول ) -:يلي

 

 (7)جدول 
 : )ملم( 2013كميات األمطار الشهرية في فلسطين 

 المدينة
 أم الرشراش بئر السبع بيت دجن حيفا يافا القدس الشهر

 3.5 49.6 140.5 124.9 126.9 133.2 يناير
 5.8 40.4 96.9 92.2 90.1 118.3 فبراير
 3.7 30.7 66.1 52.8 60.6 92.7 مارس
 1.7 12.9 17.5 23.6 18.0 24.5 إبريل
 1.0 2.7 2.2 2.7 2.3 3.2 مايو
 - - - - - - يونيو
 - - - - - - يوليو

 - - - - - - أغسطس
 - 0.4 0.4 1.2 0.4 0.3 سبتمبر
 3.5 5.8 20.4 28.0 26.3 15.4 أكتوبر
 3.5 19.7 76.2 77.4 79.3 60.8 نوفمبر
 6 41.9 130.3 135.5 126.4 105.7 ديسمبر

 28.7 204.1 550.5 538.3 530.3 554.1 المعدل السنوي 
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 -من خالل تحليل عناصر الجدول نالحظ ما يلي :
لدم م0.3تبدأ األمطار في فلسطين من شهر سدبتمبر بمعددالت بسديطة جددًا تتدراوح مدا بدين  -

 ملم، وبالرغم من أنها كميات قليلة إال أنها بداية الموسم من كل عام.1.2إلى 

يزداد سقوط األمطار في جميع أنحاء فلسطين في شهري أكتوبر وندوفمبر بمعددالت جيددة  -
 ملم، وهي كميات مناسبة في أشهر الخريف.79-ملم15تتراوح ما بين 

مبر الددذي يسددجل فددي أغلددب مندداطق يبدددأ الموسددم المطددري الحقيقددي ابتددداء مددن شددهر ديسدد -
 ملم.135-ملم105فلسطين معدالت مناسبة جدًا تتراوح ما بين 

يظددل شددهر يندداير مددن كددل عددام هددو الشددهر األكثددر أمطددارًا فددي كددل أنحدداء فلسددطين حيددث  -
ملدم، وبيدت دجدن 125ملدم، وحيفدا 127ملدم، ويافدا 133بلغت كميدات األمطدار فدي القددس 

الشدهر حدوالي ذلك لتي تتصف بالجفاف فقد تلقت خالل ملم، حتى مدينة بئر السبع ا140
 ملم.50

األشدددهر فبرايدددر مدددارس إبريدددل تتلقدددى معددددالت ال بدددأس بهدددا مدددن األمطدددار تتدددراوح مدددا بدددين  -
 ملم.118-ملم12

تنتهدددي تمامدددًا فدددي شدددهر يونيدددو لينتهدددي بدددذلك ثدددم تبددددأ األمطدددار بالتنددداقص فدددي شدددهر مدددايو  -
 الموسم المطري في فلسطين.

فددي مدينددة أم الرشددراش  2012ة هطددول أمطددار فددي فلسددطين فددي عددام ُسددجلت أدنددى نسددب -
 ملم في السنة.1.6حيث بلغت 

ملدم 118مدا بدين  2008أمدا فدي الضدفة الغربيدة فقدد تراوحدت معددالت األمطدار للعدام 
 (8جدول ملم في رام هللا. )503في أريحا إلى 
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 (8)جدول 
 /ملم :2008-2007كمية المطر السنوي في مدن الضفة الغربية وغزة 

 2008عدد األيام الماطرة في السنة  2008 2007 المدينة
 51 248.8 232.5 جنين
 - 500.0 494.4 ميثلون 
 43 406.9 581.9 طولكرم
 41 460.2 574.0 نابلس
 47 503.6 543.9 رام هللا
 33 118.8 115.2 أريحا
 46 376.3 447.8 الخليل
 - 405.0 405.1 غزة
 .2009حصاء الفلسطيني، الجهاز المركزي ل 

 

 -من خالل الجدول نالحظ ما يلي :
بالرغم من أن مدن الضفة الغربية تقع فوق القمم الجبلية إال أن معدالت األمطدار تختلدف  -

التدددي تقدددع إلدددى  (جندددين)مدددن منطقدددة ألخدددرع حسدددب مجموعدددة مدددن المتغيدددرات، فبينمدددا نجدددد 
ة رام هللا التي تقدع إلدى الجندوب ملم، إال أن مدين249حوالي  2008الشمال تلقت في عام 

 ملم؛ ألنها أعلى منها في االرتفاع.503منها قد تلقت ما مجموعه 

 لوقوعها في ظل المطر. ؛كانت مدينة أريحا أقل المدن التي تتلقى معدالت من األمطار -
 

 -أهم المالحظات على التوزيع الجغرافي لألمطار في فلسطين :
ن مددن سددنة ألخددرع ومددن موسددم آلخددر ومددن شددهر تتذبددذب معدددالت األمطددار فددي فلسددطي -1

يرجدددع إلددى مجموعدددة العوامددل المددؤثرة علدددى توزيددع األمطدددار وتسدداقطها فدددي  وذلددكآلخددر، 
 فلسطين.

وذلددك ملددم، 1000تتلقددى مندداطق الجليددل األعلددى أعلددى معدددالت مددن األمطددار تصددل إلددى  -2
طين يعددود إلددى مجموعددة مددن األسددباب أهمهددا وقوعهددا فددي مندداطق مرتفعددة فددي شددمال فلسدد
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لددة  باإلضددافة إلددى وقوعهددا بددالقرب مددن مراكددز المنخفضددات الجويددة ومواجهددة الريدداح المحم 
 كله جعلها األغزر أمطارًا في فلسطين.ذلك ببخار الماء، 

ملدم سدنويًا، وسدبب 700-ملدم400السلسلة الجبلية الوسطى تتلقى معدالت تتدراوح مدا بدين  -3
هددي أمطددار تضاريسددية باإلضددافة  السلسددلةتلددك ذلددك أن أغلددب األمطددار التددي تسددقط علددى 

 إلى تأثرها بالمنخفضات الجوية.

خطددوط المطددر المتسدداوي فددي فلسددطين تأخددذ اتجدداه شددمالي جنددوبي ينحددرف باتجدداه جنددوبي  -4
المسارات تتطابق مع االتجاه العام للتضاريس وكذلك االتجاه العدام لددرجات وتلك غربي، 
 الحرارة.

مدا بدين جندوب فلسدطين وشدمالها بدالرغم مدن هناك فرق واضح جدًا في معدالت األمطار  -5
درجات عرض فقط وهدي ليسدت مسدافة طويلدة جددًا  4أن الفرق بين الشمال والجنوب هو 

 (9جدول إال أن تأثيرها بات واضحًا جدًا على معدالت األمطار. )

 

 (9)جدول 
 :)من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق( )ملم( معدالت األمطار

 وادي األردن تفعات الوسطىالمر  الساحل
 معدالت األمطار المدينة معدالت األمطار المدينة معدالت األمطار المدينة
 407 طبريا 900 صفد 611 عكا
 118 أريحا 574 نابلس 538 حيفا
 100 البحر الميت 544 رام هللا 530 يافا
 100 وادي عربة 554 القدس 405 غزة
 22 شأم الرشرا 200 بئر السبع 250 رفح

 

 عزيزي الطالب :
ظهددددر بوضددددوح العالقددددة بددددين دائددددرة عددددرض المكددددان ومعدددددالت تمددددن خددددالل الجدددددول 

كمددا يظهدر كددذلك اخدتالف معدددالت األمطدار مددن الشدمال إلددى الجندوب ومددن الغددرب  ،األمطدار
 إلى الشرق.
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 الرطوبة النسبية : -رابعا  
وي رغددم كوندده ال يعتبددر بخددار المدداء الموجددود فددي الجددو مددن أهددم مركبددات الغددالف الجدد

% مددن حجمدده، ويعتبددر بخددار المدداء 4% فقددط مددن كتلددة الجددو اإلجماليددة ونحددو 2يمثددل سددوع 
المصددددر الدددرئيس للتكددداثف والسدددحب والمطدددر، كمدددا أن لددده دورًا مهمدددًا فدددي تشدددكيل الخصدددائص 

اء،. على سطح األرض وكمية بخار الماء الموجودة في الجو تمثدل رطوبدة الهدو تيورولوجية الم
 -: أنواع من الرطوبة وهناك عدة

 

 الرطوبة النوعية : -
)غم/كغدم( فكلمدا ازدادت وتقداس بدد وهي كتلة بخار الماء الموجود في الغالف الجوي 

 كمية بخار الماء كلما ازداد وزنه.
 الرطوبة المطلقة : -

 (.3)غم/موتقاس بدهي كتلة بخار الماء الموجود في حجم معين من الهواء 
 

 الرطوبة النسبية : -
هددي عبددارة عددن النسددبة المئويددة بددين كميددة بخددار المدداء الموجددود فعدداًل فددي الهددواء وبددين 
كميدة بخددار المداء الالزمددة حتددى يكدون ذلددك الهددواء مشدبعًا تمامددًا ببخددار المداء، وتقدداس الرطوبددة 

من خالل الفرق بين قراءة الترمومتر الجداف والترمدومتر  (الهيجروميتر)النسبية بواسطة جهاز 
 .(206:  1988عمان شحادة، )نالمبلل 

وذلددك لُبعدددها عددن  ؛تعتبددر الرطوبددة النسددبية فددي الضددفة الغربيددة متوسددطة إلددى حددد مددا
 (جنددين)فددي  2008المسددطحات المائيددة، حيددث بلدد  المعدددل السددنوي للرطوبددة النسددبية فددي عددام 

)الجهدددداز % 63%، الخليددددل 50%، أريحددددا 69%، رام هللا 60%، نددددابلس 57%، طددددولكرم 63
 .(51:  2009ل حصاء الفلسطيني، المركزي 

أنهددددا : المالحددددظ مددددن خددددالل األرقددددام السددددابقة للرطوبددددة النسددددبية فددددي الضددددفة الغربيددددة 
لكونهدددا بعيددددة عدددن المصددددر الدددرئيس للرطوبدددة الجويدددة فدددي فلسدددطين أال وهدددو البحدددر  ؛معتدلدددة

سددبب المتوسدط؛ لددذلك نجددد أن المدددن السداحلية تزيددد فيهددا الرطوبددة النسدبية فددي فصددل الصدديف ب
 زيادة معدالت التبخر من سطح البحر.
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 -أهم المالحظات على الرطوبة النسبية في فلسطين :
العالقة بين الرطوبة الجوية ودرجة الحرارة عالقة وثيقة، فمع ارتفاع درجدات الحدرارة يدزداد  -

التبخددر وبالتددالي ترتفددع كميددة بخددار المدداء الموجددودة فعدداًل فددي الهددواء؛ لددذلك نجددد أن مدددن 
-%65السدداحلي ترتفددع فيهددا الرطوبددة النسددبية علددى مدددار السددنة، فتتددراوح مددا بددين  الشددريط

% وفدي شدهر أغسدطس 72%، فمثاًل الرطوبدة النسدبية فدي مديندة يافدا فدي شدهر يوليدو 73
 %.74تصل إلى 

%، 60-%50فددي المندداطق الجبليددة مددن فلسددطين يبلدد  المعدددل السددنوي للرطوبددة النسددبية  -
فدي شدهر أغسدطس ثدم % 47جبل كنعان في شهر يوليو بلغدت فمثاًل الرطوبة النسبية في 

%، وكدددذلك مديندددة القددددس بلغدددت الرطوبدددة 57فدددي شدددهر سدددبتمبر بلغدددت ثدددم % 51بلغدددت 
 %.49في شهر أغسطس ثم % 53النسبية في شهر يوليو 

أما غدور األردن فيعتبدر أقدل منداطق فلسدطين رطوبدة حيدث تبلد  الرطوبدة النسدبية حددودها  -
%، وفددي جنددوب 45لسددنوي للرطوبددة النسددبية فددي جنددوب البحددر الميددت فالمتوسددط ا ،الدددنيا

 % فقط.40وادي عربة 

تددنخفض الرطوبددة النسددبية فددي فلسددطين كلمددا اتجهنددا ناحيددة الشددرق والجنددوب وترتفددع علددى  -
بسدبب  ؛امتداد الشريط الساحلي وتزيد الرطوبة النسبية باالرتفاع فوق مستوع سدطح البحدر

 .(192:  1990)عادل عبد السالم، الجبلية  المناطق فوق  هذا يظهر الحرارة، درجات انخفاض
 

 خامسا  : الرياح :
تلعب الرياح دورًا هامًا في الحياة اليومية في فلسطين، كمدا أن لهدا دورًا بدال  األهميدة 

فصل الشتاء تجلب الخير والمطدر،  في فلسطين على تهب التي فالرياح والطقس، المناخ تعديل في
تدددي تهددب مدددن اليابسدددة باتجددداه فلسددطين يكدددون لهدددا دور فددي نشدددر الجفددداف وزيدددادة أمددا الريددداح ال

 معدالت التبخر واألثر السلبي الذي تتركه على المزروعات إذا كانت حارة وجافة وسريعة.
 -هناك موسمان للرياح في فلسطين :عزيزي الطالب : 

 رياح الشتاء : -1
ية خاصة المرافقة للمنخفضدات تسيطر على فلسطين خالل فصل الشتاء الرياح الغرب

الجويددة، وتتميددز ريدداح الشددتاء بعدددم الثبددات وتعدددد المصددادر التددي تهددب منهددا، وارتباطهددا بشددكل 
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مباشددر بمواقددع المنخفضددات وانتشددارها، ولمددا كانددت معظددم المنخفضددات الجويددة ومسدداراتها تقددع 
ت هددي التددي فددي شددمال فلسددطين فددإن الريدداح الناشددئة حددول األطددراف الجنوبيددة مددن المنخفضددا

تددؤثر علددى مندداخ فلسددطين فددي فصددل الشددتاء وهددي فددي الغالددب رياحددا  شددمالية غربيددة أو جنوبيددة 
فلسددطين عقددب المنخفضددات  غربيددة، مرافقددة لعبددور المنخفضددات، أمددا الريدداح التددي تهددب علددى

 شمالية وشمالية غربية باردة. فهي رياح
شددط الريدداح الشددرقية، أمددا فددي الفتددرات التددي تفصددل بددين مددرور المنخفضددات الجويددة فتن

ويتركدددددز هبوبهدددددا علدددددى فلسدددددطين قبدددددل وصدددددول المنخفضدددددات الجويدددددة، ومدددددع اقتدددددراب وصدددددول 
 الرياح الشرقية إلى رياح جنوبية شرقية.تلك المنخفضات الجوية إلى فلسطين تتحول 

 

 عزيزي الطالب :
 -سجل مالحظاتك على رياح الشتاء على النحو التالي :

 -: غربية والجنوبية الغربيةمالية الالرياح الشمالية والش -أ 
 ترتبط بالمنخفضات الجوية المتمركزة حول جزيرة قبرص. -
 يكون تأثيرها مباشر على طقس ومناخ فلسطين. -

 باردة ومحملة ببخار الماء وتسقط أمطارًا على فلسطين.  -

 -الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية : -ب 

 باردة وجافة لقدومها من مناطق صحراوية وقارية باردة. -

 تصبح في فصل الربيع جافة ومحملة بالغبار. -

 في الغالب ال تسقط أمطارًا على فلسطين. -
 

 رياح الصيف : -2
تختلددف اتجاهددات الريدداح التددي تهددب علددى فلسددطين فددي فصددل الصدديف ولكنهددا تتميددز 
بانتظام هبوبها أكثر من انتظام هبوب رياح الشدتاء، وتختلدف الريداح التدي تهدب علدى فلسدطين 

 -خرع متأثرة بتضاريس المنطقة أو موقعها على النحو التالي :من منطقة أل
 إقليم المرتفعات الجبلية واألغوار تسود فيه الرياح الغربية المعتدلة. -

إذ يهدب نسديم البحدر )ريداح غربيدة(  ،الشريط الساحلي الفلسطيني فيتأثر بنسيم البر والبحر -
الريداح تلدك مسداًء، ويصدل تدأثير  نهارًا ابتدداًء مدن سداعات الصدباح وحتدى السداعة التاسدعة
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أمدددا بعدددد السددداعة  ،إلدددى المرتفعدددات الفلسدددطينية فيعمدددل علدددى تلطيدددف درجدددة حرارتهدددا صددديفاً 
 التاسعة فيهب نسيم البر )رياح شرقية(.

مدينة أم الرشراش تتأثر بالوضع الطبوغرافي التضاريسدي المحديط بهدا؛ لدذلك تسدود الريداح  -
وب النقب حيدث تنحصدر الريداح الشدمالية علدى شدكل الشمالية على امتداد وادي عربة وجن
 تيار هوائي من الشمال إلى الجنوب.

والمنخفضدات  أما سرعة الرياح فتختلف بداختالف مراكدز الضدغط الجدوي والتضداريس
الجويددة والكتددل الهوائيددة، وممددا يلفددت النظددر أن متوسددط سددرعة الريدداح فددي فصددل الصدديف أعلددى 

سدددتثنى مدددن ذلدددك سدددرعة الريددداح التدددي ترافدددق تتاء، مدددن متوسدددط سدددرعة الريددداح فدددي فصدددل الشددد
الحدداالت تبلدد  سددرعة تلددك المنخفضددات الجويددة والعواصددف وحدداالت عدددم االسددتقرار؛ ألندده فددي 

 .(190: 1990)عادل عبد السالم، كم/الساعة أو أكثر 80الرياح أحيانًا 
 (10جدولوالجدول التالي يبين سرعة الرياح في بعض محطات الضفة الغربية. )

 

 (10)دول ج
 : )كم/الساعة( 2008سرعة الرياح صيفا  وشتاء  والمعدل السنوي العام في الضفة الغربية 

 المدينة
سرعة الرياح صيفا  
 )شهر أغسطس(

سرعة الرياح شتاء  
 )شهر يناير(

 المعدل السنوي 

 6.7 6.8 7.6 جنين
 5.2 6.9 5.3 طولكرم
 6.4 7.9 7.0 نابلس
 8.5 9.1 7.4 رام هللا
 7.1 7.6 9.1 حاأري

 4.4 7.1 2.0 الخليل
 .53:  2009المصدر : الجهاز المركزي ل حصاء الفلسطيني، 

 
 األقاليم المناخية في فلسطين :

تعتبر دراسة األقاليم المناخية محصلة عامة لتفاعدل عناصدر المنداخ مدع بعضدها مدن 
المناخيددة فددي كونهددا  جهددة ومددع عناصددر البيئددة األخددرع مددن جهددة ثانيددة، وتكمددن أهميددة األقدداليم
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تمثدل أقداليم بيئيدة وتتفددق فدي حددودها مددع حددود األقداليم الطبيعيددة والنباتيدة والحيوانيدة ونطاقددات 
 الترب واألقاليم الرعوية والزراعية.

 : ن همدداان رئيسددان مناخيددااسددتخدم فددي تحديددد األقدداليم المناخيددة فددي فلسددطين تصددنيف
 -: تصنيف كوبن وتصنيف ثورنثويت

 وبن :تصنيف ك -1
تقسدديمًا مناخيددًا صددنف مددن خاللدده سددطح  1918اقتددرح الدددكتور فالديميددر كددوبن عددام 

 .1931التصنيف عام ذلك األرض إلى أقاليم مناخية متباينة، ثم أدخل تعدياًل على 
يعتمددد تصددنيف كددوبن علددى دراسددة المتوسددطات السددنوية والشددهرية لكددل مددن درجددات و 

للظدروف  اتيدة الطبيعيدة مدا هدي إال انعكداستالفات النبالحرارة واألمطار، واعتبر كوبن أن االخ
 المناخية المتنوعة.

لدددذلك اعتمدددد عليددده معظدددم البددداحثين  ؛ويعتبددر تصدددنيف كدددوبن األكثدددر شددديوعًا واألسدددهل
 والدارسين.

 

 تصنيف ثورنثويت : -2
، 1948الثداني عدام ثدم  1931قدم ثورنثويت تقسديمين ل قداليم المناخيدة أحددهما عدام 

ثورنثويت على الموازنة المائية للتربة للتمييدز بدين األقداليم المناخيدة وهدو أكثدر عمقدًا وقد اعتمد 
 -: وأكثر تفصياًل وتعقيداً 

 أقاليم فلسطين المناخية وفقا  لتصنيف كوبن : -أوال  
فلسطين من البالد الصغيرة والمحدودة المساحة، وكذلك محدودة في طولها وعرضدها 

وجددد فددي فلسددطين ثالثددة تليم المناخيددة، وحسددب تصددنيف كددوبن فإندده ومددع ذلددك تتنددوع فيهددا األقددا
 (26)شكل أقاليم مناخية. 
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 إقليم مناخ البحر المتوسط : -1
المنداخ المندداطق المعتدلدة والرطبدة والتدي تمتدداز بفصدل صديف جداف حيددث ذلدك يمثدل 

اإلقلديم لدك ذم، وتركز األمطار في فصل الشتاء. ينتشدر    20المتوسط السنوي لدرجات الحرارة 
اإلقلديم مدن قطداع غدزة جنوبدًا ويتجده شدرقًا حتدى المنداطق ذلدك في شمال ووسط فلسدطين، يبددأ 

الخدددط نحدددو الشدددمال مدددارًا فدددوق القمدددم الجبليدددة للسلسدددلة ذلدددك الجبليدددة جندددوب الخليدددل، ثدددم يتجددده 
الجبليددة الوسددطى، ثددم ينحددرف قلددياًل نحددو الشددرق ليشددمل السددواحل الغربيددة لبحيددرة طبريددا ليشددمل 

اإلقلددديم أمطدددارًا ذلدددك يتلقدددى كمدددا بدددذلك منددداطق الجليدددل كلهدددا حتدددى الحددددود اللبنانيدددة والسدددورية، 
 ملم.800-ملم400يتجاوز معدلها السنوي 

 

 إقليم المناخ شبه الجاف أو مناخ االستبس )السهوب( : -2
يسددود هددذا المندداخ وفقددًا لتصددنيف كددوبن فددي المندداطق التددي يزيددد فيهددا المعدددل السددنوي 

عددن المعدددل السددنوي لدددرجات الحددرارة، وهددو يمثددل مناخددًا انتقاليددًا بددين المندداخ المعتدددل ل مطددار 
الرطددب مددن جهددة والمندداخ المددداري الجدداف مددن جهددة أخددرع، ويسددود فددي المندداطق التددي يزيددد 

م وتددنخفض فيده األمطدار السددنوية إلدى أقدل مددن    18المعددل السدنوي لددرجات الحددرارة فيهدا عدن 
 ملم.350

فهددو يبدددأ مددن  ،يم إلددى الشددرق مباشددرة مددن إقلدديم مندداخ البحددر المتوسددطاإلقلددذلددك يسددود 
الخدط إلدى ناحيدة الشدرق إلدى مديندة بئدر السدبع، ثدم ذلدك خط إلى الجنوب من قطاع غزة يتجده 

الخط نحو الشدمال مسدايرًا للسدفوح الشدرقية السدفلى للسلسدلة الجبليدة الوسدطى لينتهدي ذلك يتجه 
 يرة طبريا.على نهر األردن بعد خروجه من بح

 

 إقليم المناخ الصحراوي : -3
% مدن مسداحة فلسدطين ليشدمل المنداطق الجنوبيدة 60اإلقليم في أكثر من ذلك يسود 

 ،وبريدة القددس ،النقدب كلده: اإلقلديم كدل مدن ذلدك والمناطق الشرقية من فلسطين، وينتمدي إلدى 
 ر األردن.والسواحل الغربية للبحر الميت وكذلك الشواطئ الغربية لنه ،والخليل

اإلقليم بأنه صحراوي متطرف يرتفع فيه المدع الحراري السدنوي إلدى ذلك يتميز مناخ 
 .(204: 1990، السالم عبدعادل ) ملم200 من أقل إلى األمطار معدالت فيه تقل كما م   20 من أكثر
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 أقاليم فلسطين المناخية وفقا  لتصنيف ثورنثويت : -ثانيا  
نيفات ثورنثويددت أكثددر تنوعددًا ودقددة مددن تصددنيف كددوبن، األقدداليم المناخيددة حسددب تصدد

 -طق مناخية هي :اوتقع فلسطين حسب تصنيف ثورنثويت ضمن أربع من
 إقليم مناخ المنطقة الرطبة : -1

المنطقة في أقصى شمال فلسدطين وبالتحديدد فدي الجليدل األعلدى والسدهول تلك  تتركز
 ملم سنويًا.700فيها إلى أكثر من بارتفاع نسبة األمطار وتتميز الساحلية الشمالية 

 

 إقليم مناخ المنطقة شبه الرطبة : -2
المنطقدددة فدددي الجليدددل األدندددى والسلسدددلة الجبليدددة الوسدددطى ندددابلس ورام هللا تلدددك توجدددد 

والقدس والخليل إضافة إلى السهول السداحلية الجنوبيدة حيدث معددالت األمطدار تتدراوح مدا بدين 
 ملم سنويًا.700-ملم400

 

 مناخ المنطقة شبه الجافة : إقليم -3
اإلقليم فوق السفوح الشرقية للمرتفعات الجبلية الوسطى إضافة إلدى األجدزاء ذلك يمتد 

اإلقلدديم فإنهددا تتددراوح مددا بددين ذلددك الشددمالية لددوادي األردن والنقددب، أمددا معدددالت األمطددار فددي 
 ملم سنويًا.200-400

 

 إقليم مناخ المنطقة الجافة : -4
ة األجددزاء الجنوبيددة مددن فلسددطين ابتددداًء مددن منطقددة البحددر الميددت المنطقددتلددك تغطددي 

)حسدددن ملدددم سدددنويًا 200ووادي عربدددة وصدددحراء النقدددب حيدددث إن معددددالت األمطدددار تقدددل عدددن 
 .(83:  1996القادر، عبد
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 -: التقويم الذاتيأسئلة 
 -السؤال األول : اختر اإلجابة الصحيحة :

 -: طويلةلة الجوية خالل فترة زمنية هو تمثيل للحا -1
 األحوال الجوية  -ج  الطقس -ب   المناخ -أ

 -: موقع فلسطين جعلها تقع إلى .............. بالنسبة لمسارات المنخفضات الجوية -2
 الشرق  -ج  الشمال -ب   الجنوب -أ

 -: تتلقى أقل معدالت من األمطار في فلسطين -3
 أم الرشراش -ج  بئر السبع -ب   حيفا -أ

 -: جدًا لتكون المنخفضات الجوية في فصل الشتاءيصبح منطقة مناسبة  -4

 خليج العقبة -ج البحر المتوسط -ب  البحر الميت -أ

 -: نموذجية طوال العامأتعتبر ذات درجات حرارة  -5

 أم الرشراش وطبريا -ج  حيفا ويافا -ب  بئر السبع-أريحا -أ

 -: ظم األمطار التي تسقط على فلسطينتعتبر مسؤولة عن مع -6

 منخفض البحر األحمر -ج الرياح الشرقية -ب ضات الجويةالمنخف -أ
 -تتراوح معدالت األمطار في الضفة الغربية ما بين : -7

 ملم700-500 -ج ملم400-300 -ب  ملم200-100 -أ

 -: نف مناخ فلسطين إلى أربعة أقاليمص -8

 مارتن -ج  ثورنثويت -ب   كوبن -أ
 

 -فسر ما يلي : -السؤال الثاني 
 مبر ويناير أقل شهور السنة في تلقي معدالت اإلشعاع الشمسي.ديسشهرا يعتبر  -1

 يرتفع معدل اإلشعاع الشمسي بشكل واضح خالل أشهر الصيف. -2

 تناقص درجات الحرارة باالرتفاع. -3

 تتلقى السفوح الغربية للسلسلة الجبلية الوسطى معدالت أمطار أكثر من السفوح الشرقية. -4

أقل مدن مديندة غدزة بدالرغم مدن أنهدا ال تبعدد مطار من األتتلقى مدينة بئر السبع معدالت  -5
 عنها كثيرًا.

 تتلقى منطقة الجليل أعلى معدالت من األمطار في فلسطين. -6
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 -أمام العبارات التالية :)×( ( أم ضع عالمة ) -السؤال الثالث 
 )    ( بالرغم من صغر مساحة فلسطين إال أنها ذات مناخ متنوع. -1

 ت قليلة من األمطار لوقوعها في ظل المطر.)    ( تتلقى أريحا معدال -2

 )    ( يتميز فصل الشتاء في فلسطين بأنه كثير التقلبات والتغيرات الجوية. -3

 )    ( منطقة النقب أكثر مناطق فلسطين من حيث تلقي معدالت اإلشعاع الشمسي. -4

 )    ( تتساوع درجات الحرارة في كل مناطق فلسطين. -5

 طيف درجة الحرارة صيفًا وزيادة البرودة شتاًء.)    ( تعمل الرياح على تل -6

 )    ( تتدنى درجة الحرارة في مدينة القدس دون الصفر المئوي. -7

 )    ( معدالت األمطار السنوية التي تسقط على فلسطين تقريبًا ثابتة كل عام. -8

 ملم.500)    ( تتلقى مدينة أم الرشراش معدالت سنوية من األمطار تزيد عن  -9

 اك فرق واضح في معدالت األمطار ما بين شمال فلسطين وجنوبها.)    ( هن -10

 

 -اذكر على شكل نقاط : -السؤال الرابع 
 الذي ينتقل من غرب فلسطين إلى شرقها يشهد عدة أقاليم ومناطق مناخية. -1

تتددأثر فلسددطين خددالل فصددل الشددتاء وخددالل فصددل الصدديف بمجموعددة مددن مراكددز الضددغط  -2
 الجوي.

 في فلسطين.ن للرياح اهناك موسم -3

 ل قاليم المناخية في فلسطين. (كوبن)تصنيف  -4

 ل قاليم المناخية في فلسطين. (ثورنثويت)تصنيف  -5
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 -: إجابة أسئلة التقويم الذاتي
 

 إجابة السؤال األول :
 8 7 6 5 4 3 2 1 رقم السؤال

 ب ج أ ب ب ج أ أ اإلجابة الصحيحة
 

 -إجابة السؤال الثاني :
بسدبب  ؛يناير أقل شهور السنة في تلقي معددالت اإلشدعاع الشمسديديسمبر و  ايعتبر شهر  -1

 وجود كميات كبيرة من السحب تمنع وتعيق وصول أشعة الشمس.

 

بسدبب صدفاء السدماء  ؛يرتفع معدل اإلشعاع الشمسي بشكل واضدح خدالل أشدهر الصديف -2
 ما يتيح وصول أشعة الشمس إلى سطح األرض.م

 

سددجين وخلخلددة الهددواء وقلددة بخددار المدداء األمددر بسددبب تندداقص بخددار المدداء وتندداقص األك -3
امتصدداص الطاقددة التددي تمددر فددي طبقددات الجددو علددى الددذي يددؤدي إلددى عدددم مقدددرة الهددواء 

 العليا.

 

الجنوبية الغربيدة المحملدة ببخدار المداء والقادمدة مدن البحدر عنددما تصدعد فدوق ألن الرياح  -4
فددوق السددفوح الغربيددة والقمددم  الجبددال فإنهددا سددترد األمددر الددذي يجعلهددا تلقددي بأمطارهدداتلددك 

 الجبلية للسلسلة الجبلية الوسطى.

 

ألن مدينة غزة تتأثر بدالمؤثرات البحريدة بينمدا مديندة بئدر السدبع فهدي بعيددة عدن المدؤثرات  -5
 البحرية.

 

ألن منطقدددة الجليدددل تقدددع فدددي أقصدددى شدددمال فلسدددطين فتكدددون الريددداح الجنوبيدددة الغربيدددة قدددد  -6
أن وقدددوع  ،وسدددط وتشددبعت أكثدددر ببخدددار المدداء كمددداقطعددت مسدددافة أطدددول فددوق البحدددر المت

منطقة الجليل قريبًا من المنخفضات الجوية التي تتمركز فوق جزيدرة قبدرص جعلهدا تتدأثر 
 تلقي أعلى معدالت من األمطار.تبهذه المنخفضات و 
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 إجابة السؤال الثالث :
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقم السؤال

     ×    ×  اإلجابة الصحيحة
 

 -إجابة السؤال الرابع :
 -( الذي ينتقل من غرب فلسطين إلى شرقها يشهد عدة أقاليم مناخية هي :1

 المناخ المتوسطي. -1

 المناخ االستبسي. -2

 مناخ البحر المتوسط الدافئ. -3

 مناخ البحر المتوسط البارد. -4

 

الضددغط ( تتددأثر فلسددطين خددالل فصددل الشددتاء وخددالل فصددل الصدديف بمجموعددة مددن مراكددز 2
مدددنخفض و هدددي : المرتفدددع السددديبيري، المرتفدددع اآلزوري، مدددنخفض البحدددر المتوسدددط،  وي الجددد

 البحر األحمر.
 

 ن للرياح في فلسطين هما : رياح الصيف ورياح الشتاء.ا( هناك موسم3
 

 -ل قاليم المناخية في فلسطين هو : (كوبن)( تصنيف 4
 إقليم مناخ البحر المتوسط. -أ 
 االستبس )السهوب(. إقليم المناخ شبه الجاف أو مناخ -ب 
 إقليم المناخ الصحراوي. -ج 
 

 -ل قاليم المناخية في فلسطين هو : (ويتثورنث)( تصنيف 5
 إقليم مناخ المنطقة الرطبة. -أ 
 إقليم مناخ المنطقة شبه الرطبة. -ب 
 إقليم مناخ المنطقة شبه الجافة. -ج 
 إقليم مناخ المنطقة الجافة. -د 
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 -: المصادر والمراجع
 

 ، جغرافية فلسطين، برنامج التربية.1996حسن عبد القادر صالح،  -1

 –، األحدوال المناخيدة فدي األراضدي الفلسدطينية 2009الجهاز المركزي ل حصاء الفلسدطيني،  -2
 ، رام هللا، فلسطين.2008التقرير السنوي 

 .2013دائرة اإلحصاء المركزية لالحتالل الصهيوني،  -3

 األول، الدراسات الجغرافية، بيروت. ، الموسوعة الفلسطينية، المجلد1990عادل عبد السالم،  -4

 ، أساسيات علم المناخ، الطبعة األولى، دار الفكر، دمشق.1994علي موسى،  -5

، جغرافيدددة فلسدددطين، الجامعدددة اإلسدددالمية، غدددزة، 2015كامدددل أبدددو ضددداهر، فددددوع أبدددو عابدددد،  -6
 فلسطين.

 .2015موقع وزارة الخارجية لالحتالل الصهيوني،  -7

افيددددا المناخيددددة، الطبعددددة األولددددى، دار القلددددم، اإلمددددارات العربيددددة ، الجغر 1988نعمددددان شددددحادة،  -8
 المتحدة.

 ، مناخ األردن، الطبعة األولى، دار البشير، عمان.1991نعمان شحادة،  -9

10- Palestine Meteorological Service, 2013. 
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 أهداف الفصل الثالث
 

 :  عزيزي الطالب
 -: يهدف هذا الفصل إلى تحقيق ما يلي

 تعريف الطالب بكل الموارد والمصادر المائية في فلسطين. -1

 عرض تفصيلي لألحواض المائية السطحية والجوفية. -2

بــع ميــاه نهــر األردن مــن منابعــه العليــا فــي شــمال فلســطين وحتــى مصــبه فــي البحــر تت -3
 الميت.

 تحليل الوضع المائي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. -4

 بصفة عامة والضفة الغربية وقطاع غزة. إعداد موازنة مائية لفلسطين -5

توضـــيح أهـــم الممارســـات الصـــهيونية لالســـتيالء علـــى قطـــاع الميـــاه وحرمـــان الـــدول  -6
 وكذلك الفلسطينيين من حصتهم وحقهم الطبيعي في هذه المياه. ،المجاورة

  

 :  عزيزي الطالب
وهي  موضوعات المياه في فلسطين ويعرضها عرضا  تفصيليا . : هذا الفصل يناقش

مصادر المياه واألحواض المائية الجوفية  : موضوعات ترتبط ببعضها ارتباطا  وثيقا  مثل
كما يناقش الموازنة المائية وأهم ، وكذلك المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة، والسطحية

 الصهيوني لالستيالء على المياه الفلسطينية. االحتاللالممارسات التي يستخدمها 
 

 ساعدة : الوسائط الم
 -:هناك مجموعة من الوسائط التي تساعدك في دراسة هذا الفصل وهي:  عزيزي الطالب

 التقارير والدراسات الصادرة عن سلطة المياه الفلسطينية. -1

 اإلصدارات والمراجع في مصلحة مياه بلديات الساحل. -2

 .-حصاءات المياهإ–الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  -3
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:  فعليها تقوم كل الحياة. قال تعالى، األساسية لحياة البشرتعد المياه الركيزة 
*)[َحي    َشْيء   ُكلَّ  اْلَماء َوَجَعْلَنا ِمنَ ]

استمرارية الحياة تعتمد بالدرجة األولى على وجود و  (
وبالنظر إلى كل الحضارات القديمة والحديثة نرع أنها جميعها قد قامت في المناطق ، الماء

 ية خاصة مجاري األنهار واألودية والبحار المفتوحة.التي تنعم بوفرة مائ
األلفية الثالثة بدأت مشكلة المياه تبرز في كل المحافل الدولية واليوم في مطلع 

قليمية تعاني منها كل دول العالم وهذا يعود بالدرجة األولى إلى تزايد ، كمشكلة عالمية وا 
عية والزراعية األمر الذي شكل ضغطًا السكان وتسابق الدول في المشاريع التنموية والصنا

حتى أصبحت تقاس مقدرات بعض الدول بما ، هائاًل على الموارد المائية في كل دول العالم
ومن هنا باتت بعض الدول التي تشرف على منابع األنهار تتحكم في ، يتوفر لها من مياه

 مصير الدول التي يجري فيها النهر أو يصب في سواحلها.
وهذا يعود ، ل في فلسطين التي تعاني من مشكلة مائية وعجز مائيوكذلك الحا

بالدرجة األولى إلى مناخ فلسطين الذي ينتمي إلى مناخ البحر المتوسط حيث معدالت 
وما بين ، ملم سنويًا في جنوب فلسطين250-ملم50األمطار قليلة والتي تتراوح ما بين 

عن وجود منطقتين جافتين هما صحراء ناهيك ، سنويًا في شمال فلسطين ملم700-ملم500
% من مساحة فلسطين والسفوح الشرقية للسلسلة الجبلية 50النقب والتي تمثل حوالي 
% من مساحة 65مما جعل حوالي ، % من مساحة فلسطين15الوسطى والتي تمثل حوالي 
 فلسطين جافة أو شبه جافة.

لذلك ، أبعاد إقليمية ومن هنا باتت مشكلة المياه في فلسطين مشكلة محلية ذات
الصهيوني إلى التعدي بل وسرقة المياه في الدول  لدع االحتاللاتجهت السياسات المائية 

كما ، فهي تسرق كل المياه المتاحة والمتجددة في هضبة الجوالن السوري المحتل، المجاورة
كما ، نيقامت بسرقة مياه نهر األردن كلها وكذلك مياه نهر اليرموك ومياه نهر الحاصبا

، متر لسرقة مياه الخزان الجوفي في سيناء 1000قامت بحفر آبار عميقة جدًا قد تصل إلى 
% من مياه الضفة الغربية وحفر آبار 90الصهيوني بسرقة أكثر من االحتالل كما قام 

عميقة على طول حدود قطاع غزة كمصائد مائية لالستيالء على الموارد المائية الشحيحة 
كما أقام سدًا مائيًا لحجز المياه السطحية التي كانت ترد ، ى حوض قطاع غزةالتي تصل  إل

 مليون متر مكعب سنويًا. 50إلى قطاع غزة والتي كانت تتجاوز 
                                                           

 .30( سورة األنبياء، جزء من اآلية *)
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 :  مصادر المياه في فلسطين
فهي التي تغذي ، في فلسطين تعتبر األمطار المصدر األساسي والرئيس للمياه

ن كانت كميات األمطار التي تسقط على فلسطين ، اءالمياه السطحية والجوفية على حد سو  وا 
كما أنها تتذبذب من سنة ، وهي كميات قليلة نسبياً ، مليار مكعب سنوياً  6تقدر بحوالي 

كما أنها تتأثر بالمناخ والتضاريس والموقع والبعد أو القرب من المؤثرات البحرية ، ألخرع 
 والصحراوية.
يان السطحي متمثاًل في األنهار والسيول والعيون المورد الثاني المهم فهو الجر  أما

حيث بل  الجريان السطح ، والينابيع التي تجري داخل فلسطين أو تلك التي ترد من خارجها
مليار متر  4الذي يدخل فلسطين عبر الحدود السياسية قادمًا من الدول المجاورة حوالي 

 10فعاًل في فلسطين تصل إلى حوالي هذا يعني أن الموارد المائية المتاحة ، مكعب سنوياً 
 ولكن هذه الكمية ليست كلها متاحة لالستخدام إذ أن نسبة كبيرة، مليار متر مكعب سنوياً 

 أو تنتهي إلى البحر المتوسط أو الميت دون االستفادة منها ،والنتح التبخر إلى إما تذهب منها

 .(11 )جدول (205:  1990:  )عادل عبد السالم جوفي جريان أو سطحي جريان شكل على
 

 (11)جدول 
 مصادر المياه في فلسطين

 كميات المياه التي يتم فقدانها )المخرجات( مصادر المياه المتاحة )المدخالت(
 3الكمية مليارم النسبة المئوية% الفاقد 3مليار م واردال

 7 %70 ما يفقد بواسطة التبخر والنتح 6 األمطار
 0.5 %5 جريان سطحي إلى البحار 4 الطبقات الحاملة للمياه

 0.5 %5 جريان جوفي إلى البحار  
ما تبقى من كميات المياه في فلسطين 

 مليار 8 %80  10 مليار متر مكعب سنويًا فقط 2
 

 :  العوامل المؤثرة في مصادر المياه
 :  طقة ألخرع تبعًا لعدة عوامل منهاتختلف كميات المياه في فلسطين من من

 :  المناخ -1
المياه األول واألهم الذي يؤثر في كميات  والذي يعتبر العامل المحدد الرئيسي

إذ أن  ،فاألمطار والحرارة هما أهم العناصر المناخية على اإلطالق، المتجددة والمتاحة
األمر الذي يجعل معدالت التبخر أكبر ، األمطار في فلسطين قليلة ودرجات الحرارة مرتفعة
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فصحراء النقب ، جعل فلسطين تعاني عجزًا مائيًا في أغلب مناطقهاما م، من الكمية الواردة
األمطار فيها قليلة ودرجات الحرارة عالية جدًا إذن فنصف مساحة فلسطين تعاني عجزًا مائيًا 

كما أن السفوح الشرقية للسلسلة الجبلية الوسطى تقع في ظل المطر مع ارتفاع درجات ، حاداً 
 .نطقة أيضًا تعاني عجزًا مائياً المتلك الحرارة مما جعل 
إال الساحل وسلسلة الجبال حيث  اذا تبقى من فلسطين إذن؟ لم يتبق  م:  عزيزي الطالب

 المنطقة ذات وفرة مائية معقولة. تلكمعدالت األمطار كبيرة ونسبة التبخر أقل لذلك ظلت 
 

 :  الموقع -2
المقصود بالموقع هنا موقع المكان بالنسبة لدوائر 

وموقع المكان من البحر المتوسط والذي يجعله  العرض
 عرضة للمؤثرات البحرية والرياح المحملة ببخار الماء.

فموقع فلسطين بالنسبة لدوائر العرض جعلها تتأثر 
نسبيًا بمعدالت األمطار.. الحظ عزيزي الطالب أن جنوب 

29فلسطين يقع على دائرة عرض 
يقع  وأن شمال فلسطينْ  

33على دائرة عرض 
جعلت المناخ  ؛دوائر عرض 4فهناك  ْ  

 ،قليل األمطار قليل المياهحارًا في الجنوب  ،واضحًا مميزاً 
 غزير األمطار وفير المياه. وفي الشمال معتدالً 

جعل المناطق والجبال  ؛كما أن وقوع المكان بالقرب أو البعد عن البحر المتوسط
لماء القادمة من البحر المتوسط أوفر حظًا المواجهة للرياح الجنوبية الغربية المحملة ببخار ا

األمطار والمياه من تلك المناطق التي تقع في ظل المطر والتي تتلقى معدالت قليلة من  من
 األمطار وبالتالي أصبحت تعاني عجزًا مائيًا.

 

 :  الجريان السطحي وتحت السطحي -3
ن من الدول الجريان السطحي وتحت السطحي الذي يرد إلى فلسطيهناك ويقصد به 

حيث تم تقدير ما يرد سنويًا إلى ، أنهار وسيول وأودية ومجاري مائية أخرع : المجاورة من 
كمية ال بأس بها إذا تم استغاللها والمحافظة وتلك ، مليار متر مكعب 4فلسطين بحوالي 

ن معظم كميات المياه تصل إلى فلسطين عبر الحدود من لبنان وسوريا شمال إعليها حيث 
 ين ومن األردن شرق فلسطين.فلسط

 

يعتبر المناخ العامل الرئيس 
المحدد األول واألهم الذي يؤثر 

ميات المياه المتجددة في ك
والمتاحة.. فاألمطار هي التي 
تحدد كمية المياه التي تسقط، 
وبالتالي يتميز المكان بوفرة 
مائية أو عجز مائي بناء على 

 كمية األمطار التي تسقط.
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 التركيب الجيولوجي والتربة :  -4
ويتمثل هذا العامل في مدع نفاذية التربة الستقبال كميات أكبر من المياه وتوصيلها 

لذلك  ؛إلى الخزان الجوفي، ومدع قدرة صخور الطبقات السفلى في المحافظة على المياه
ي فلسطين تختلف من موقع آلخر، فإذا كانت نجد أن كمية ونوعية المياه الجوفية الموجودة ف

التربة ذات مسامات واسعة وتتلقى معدالت كبيرة من األمطار وتتميز بطبقة صخرية جوفية 
 يتميز بوجود كميات كبيرة جدًا من المياه والعكس. معنى ذلك أن هناك حوض مائي ،صماء

 

 -:تدريب 
 ما المقصود بالجريان السطحي؟ -1
 على المياه؟كيف تؤثر درجة العرض  -2
 

 -إجابة التدريب :
أنهار وجداول : هو جميع المياه التي تجري فوق سطح األرض من : المقصود بالجريان السطحي  -1

 ومسيالت مائية وعيون وينابيع ومياه أمطار.
وبالتالي ال تتلقى  ،تؤثر درجة عرض المكان على المياه من حيث وقوع المكان في جنوب فلسطين -2

ما يترتب عليه موارد مائية شحيحة وخزان جوفي فقير ومياه سطحية نادرة، مألمطار معدالت كبيرة من ا
يجعل المكان يقع في مواجهة المؤثرات فإنهأما وقوع المكان في الدرجات العليا الشمالية لفلسطين 

 .مما يترتب عليه موارد مائية غزيرة وخزان جوفي غزير ومياه سطحية وفيرة ؛البحرية التي تسقط أمطار
 

 -: أسئلة التقويم الذاتي
 العوامل المؤثرة في مصادر المياه.اذكر  -1

 -: فسر ما يلي -2

 .مشكلة المياه ذات أبعاد إقليمية تعتبر -أ

 : اختر اإلجابة الصحيحة -ب

 تعتبر التربة ............ هي األهم في استقبال كميات أكبر من المياه. -      
 تربة الطينية     )ج( تربة السبخات)ب( ال )أ( التربة النفاذية       

 

 -إجابة أسئلة التقويم الذاتي :
 ( أهم العوامل المؤثرة في مصادر المياه :1
 الموقع. -2    المناخ. -1
 التركيب الجيولوجي والتربة. -4  الجريان السطحي وتحت السطحي. -3
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 -( فسر ما يلي :2
برزت في المحافل الدولية كمشكلة عالمية تعاني منها كل ألنها  ؛تعتبر مشكلة المياه ذات أبعاد إقليمية -أ 

دول العالم؛ بسبب تزايد أعداد السكان وتسابق الدول في المشاريع التنموية والصناعية والزراعية، األمر 
الذي شك ل ضغطًا هائاًل على الموارد المائية في كل دول العالم، حتى أصبحت تقاس مقدرات بعض 

 من مياه.الدول بما يتوفر لها 

 تعتبر التربة النفاذية هي األهم في استقبال كميات من المياه. -ب 

 

 :  الطبقات الحاملة للمياه
تنقسم الصخور والطبقات الصخرية الحاملة للمياه في فلسطين إلى ثالث مجموعات 

 -: هي
 :  الصخور المنفذة للمياه -أ 

اتها موفي مسا هي صخور وطبقات صخرية تتسرب خاللها المياه دون أن تتوقف فيها
 وفراغاتها.

 :  الصخور الحاملة للمياه -ب 

 هي صخور الطبقات المائية التي تختزن المياه الجوفية.

 :  الصخور والطبقات الصخرية الكتيمة -ج 

 .(235:  1990:  )عادل عبد السالم هي الطبقات والصخور غير المنفذة للمياه

 -: وتنتمي الصخور والطبقات الحاملة للمياه إلى عدة عصور
 : الباليوستوسين تكوينات  -1

 في التكويناتتلك  وتنتشر، وطمي، ورمال، وكنجلوميرات، ومارل، ارحو  ن : م وتتكون 

 الكرمل. جبل منطقة في وتضيق ،المتوسط بموازاة ساحل البحر الساحلية السهول إقليم

 :  تكوينات األيوسين -2

 والعفولة. نابلس بين توجد لكوكذ القدس غرب في وتتواجد سيةلوك حوارية صخور من وتتألف

 :  انيالسينومان – نالتورينياتكوينات  -3

 التكوينات شمال غرب القدس وفي منطقة طولكرم.تلك تنتشر 

 :  ان األسفليتكوينات السينومان -4

 التكوينات في غرب القدس وكذلك ما بين العفولة وحيفا.تلك تنتشر 
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تعتبر األحواض المائية هي 
األهم للمياه في فلسطين،  المورد
وجد في فلسطين سبعة تحيث 

 ،لساحلحوض ا: أحواض مائية 
 ،الشرقية الجبلية واألحواض

وحوض نهر  ،وحوض الكرمل
وحوض  ،وحوض طبريا ،العوجا

 ،وحوض النقب ،الجليل الغربي
 ووادي عربة.

 -: أما أهم الطبقات الحاملة للمياه في فلسطين فهي
 :  طبقة المياه غير المحجوزة -1

وتوجد ، متراً  20-2يتراوح عمقها ما بين حيث ، وهي طبقة المياه القريبة من األرض
ليصل عمقها في ، ويزداد عمقها كلما ابتعدنا عن الشاطئ ،بالقرب من ساحل البحر المتوسط

ية الوسطى لتصل ثم تزداد عمقًا عند السفوح الجبل، متراً  70-60ما بين المناطق الداخلية 
وبالتالي ، الطبقة تستمد مياهها من مياه األمطار بشكل مباشرتلك ، متراً  250-100إلى 

الطبقة من أقدم الطبقات المائية المستغلة في تلك وتعتبر مياه ، تتأثر بتذبذب األمطار
، ةوتنتشر اآلبار غير العميقة بكثرة في منطقة السهول الساحلي، لقربها من السطح ؛فلسطين

كما وتتعرض مياهها للنضوب أحيانًا في حال ، وتستغل مياهها للشرب وري المزروعات
 الضخ الكثيف أو استخدام مضخات ميكانيكية.

 :  طبقة المياه شبه االرتوازية -2

يصل عمقها حيث ، وهي الطبقة التالية في العمق
مترًا ويزداد العمق كلما  20في السهل الساحلي حوالي 

الطبقة  تلكوتتميز ، حل باتجاه الداخلابتعدنا عن السا
وينبغي الوصول إليها بعد ، مياهها نسبياً بارتفاع منسوب 

مضخات  كما ويتم رفع المياه من خالل، رحفر اآلبا
النوع في السهول الساحلية باسم ذلك ويعرف ، ميكانيكية

حيث ، )الفجرة( وهي أوفر ماًء وأكثر سمكًا في طبقاتها
متر مكعب في  20إلى أكثر من  تصل قدرة الضخ فيها

متر مكعب في  200وقد تصل  إلى حوالي ، الساعة
 ؛وقد أدع الضخ الزائد، الطبقةتلك وتعتمد أغلب الزراعة في السهول الساحلية على ، ةعالسا

 اآلبار وزيادة ملوحتها.تلك إلى جفاف كثير من 
 

 طبقة المياه االرتوازية : 

يصل ضخها حوالي حيث كثر عمقًا واألوفر ماًء وتسمى )المياه المحجوزة( وهي األ
 بدون مضخات؛ متر مكعب في الساعة، وتندفع المياه فيها إلى مستوع سطح األرض 500
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مما  ؛وذلك بسبب انحصارها بين طبقتين غير منفذتين تضغطان على الطبقة الحاملة للمياه

الوصول إليها نتيجة عمقها الطبقة بصعوبة تلك يعمل على اندفاعها نحو السطح، وتتميز 
الطبقة لتوفر تلك الذي يصل إلى عدة مئات من األمتار، ولكن االحتالل الصهيوني يستغل 

الطبقة حيث تندفع تلك المعدات الالزمة للحفر، كما أن العيون والينابيع تستمد مياهها من 
 .(77-76:  2015)أبو ضاهر : أبو عابد : المياه عبر الشقوق والصدوع 

 

 موارد المائية في فلسطين : ال
لذلك  ،تتميز فلسطين بوجود موارد مائية جوفية وسطحية منتشرة في كل ربوعها

األحواض المائية الجوفية واألحواض المائية : عزيزي الطالب سنقوم بدراسة وتحليل 
 -ية والينابيع على النحو التالي :السطح

 

 األحواض المائية الجوفية :  -أوال  
سطين عدد من األحواض المائية الجوفية والتي تتميز بغناها بالمياه يوجد في فل

 (27شكل ) : خاصة األجزاء الوسطى من فلسطين والشمالية منها، وهي على النحو التالي
 حوض الساحل :  -1

وهو عبارة عن مجمع للمياه الجوفية تحت سطح األرض يمتد على طول الساحل 
بطول يبل  حوالي  ،ع غزة في أقصى الجنوبمن منطقة الكرمل في الشمال وحتى قطا

كم مربع، وتقدر طاقته  1800كم تبل  مساحته 20-7وعرض يتراوح ما بين  ،كم120
يأتي في المرتبة الثالثة من حيث ثم مليون متر مكعب سنويًا،  300-250نتاجية بحوالي اإل

 كمية المياه بعد الحوض الجوفي الجبلي وحوض بحيرة طبريا.
 

 :  جبلية الشرقيةاألحواض ال -2
األحواض الجبلية الشرقية في نطاق منطقة الضفة الغربية والغور والجليل تلك تقع 

 -: وجد فيها أربعة أحواض فرعية هيحيث تاألسفل 
 حوض الجبل الشرقي. -

 الحوض الشمالي الشرقي. -

 الجليل األسفل. ضحو  -

 أحواض صغيرة أخرع شرق الضفة الغربية. -
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وهناك تصرف بشكل ، الشرق الحوض الجبلي باتجاه ذلك تتدفق المياه الجوفية في 
وتقدر ، كينابيع على أطراف البحر الميت ومنطقة المروج الداخلية وغور األردن : طبيعي

مليون متر  163منها ، مليون متر مكعب سنوياً  237الطاقة اإلنتاجية لهذا الحوض بحوالي 
 ذبة.مليون متر مكعب مياه ع 74وحوالي ، مكعب مياه مالحة

 :  حوض الكرمل -3
عرضه ما  كم ويتراوح30يمتد حوض الكرمل من خليج حيفا باتجاه الجنوب بطول 

متر عن مستوع  500ويرتفع جبل الكرمل حوالي ، كم في الوسط17كم في الشمال و5بين 
 سطح البحر وينحدر انحدارًا شديدًا باتجاه البحر.

أما ، ون متر مكعب سنوياً ملي 34تبل  الطاقة االنتاجية لحوض الكرمل حوالي 
 مليون متر مكعب. 41تغذيته السنوية فتبل  حوالي 

 :  حوض نهر العوجا -4
بين السلسلة الجبلية الوسطى في الشرق وساحل البحر  ،يمتد حوض نهر العوجا

وما بين حافة المنحدرات الجنوبية للكرمل في الشمال وحدود سيناء في ، المتوسط في الغرب
 الجنوب.

ويتغذع من األمطار التي تسقط على ، الحوض من صخور كارستية ذلكيتكون 
أما طاقته ، مليون متر مكعب 355وتقدر تغذيته السنوية بحوالي ، منحدرات الضفة الغربية
 متر مكعب سنويًا.ماليين  304االنتاجية فتقدر بحوالي 

 :  حوض طبريا -5
)الحوض من جبل الشيخذلك يمتد 

*
 أما، ا في الجنوبفي الشمال حتى بحيرة طبري (

 ذلكمصادر تغذية ، فهو جبال الجليل والحد الشرقي هضبة الجوالن الحوض ذلكل الغربي الحد
الحوض كثيرة وغزيرة حيث تشمل األمطار والثلوج والتدفقات الجانبية من االحواض المجاورة 

 مليون متر مكعب. 560وتقدر طاقته االنتاجية السنوية بحوالي ، عبر الحدود
 

                                                           

الصهيوني يحتل جبل الشيخ والذي هو جزء من هضبة الجوالن، ويستولي علدى كدل المدوارد  االحتاللعتبار أن على ا ( *)
 المائية المتاحة والمتوفرة فيه.
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 :  الجليل الغربيحوض  -6
، الحوض في الشمال الغربي من شاطئ البحر المتوسط حتى جبال الجليلذلك  يمتد

الحوض على ذلك يتربع ، بن عامر جنوبا وحتى الحدود اللبنانية شماالً اومن سهل مرج 
 .هربغ في والكركار الرملية والصخور الحوض شرق  الصخور الجيرية والدولومايتية في

وأهم مناطق ، مليون متر مكعب 140سنوية للحوض بحوالي تقدر التغذية ال
مليون متر  85أما طاقته االنتاجية فتقدر بحوالي ، الحوض هي ينابيع الكابري ذلك تصريف 

 مكعب سنويًا.
 :  النقب ووادي عربة حوض -7

ويشمل كل منطقة النقب ووادي ، الحوض نصف مساحة فلسطين تقريباً ذلك يشمل 
، ألف سنة 30المنطقة تعتبر مياه جوفية قديمة تعود لحوالي تلك في  المياه الجوفية، عربة

الحوض ذلك ويقدر مخزون المياه في ، تراكمت في الماضي من مياه غير قابلة للتجديد
بسبب االستهالك  ؛المخزون لمئات السنينذلك ويتوقع أن يكفي ، بمليارات األمتار المكعبة

خر والذي يحتاج إلى تكلفة باهظة الستخراج البسيط من جانب وعمق الحوض من جانب آ
، بسبب ارتفاع نسبة ملوحتها ؛كما أن المياه نفسها تحتاج إلى معالجة خاصة ومكلفة، مياهه

 (12)جدول  اً يمليون متر مكعب سنو  23وتقدر الطاقة اإلنتاجية لهذا الحوض بحوالي 
 .(2015، االحتالل الصهيوني، )سلطة المياه

 

 (12)جدول 
 : اإلنتاجية لألحواض المائية الجوفية في فلسطين الطاقة
 الطاقة اإلنتاجية السنوية )مليون متر مكعب( اسم الحوض
 تقريبًا" 275" 300-250 حوض الساحل

 237 األحواض الجبلية الشرقية
 34 حوض الكرمل

 304 حوض نهر العوجا
 560 حوض بحيرة طبريا
 85 حوض الجليل الغربي

 23 عربة حوض النقب ووادي
 1,518.000 المجموع
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. هناك سبعة أحواض مائية جوفية تغطي كل مساحة فلسطين، ،.عزيزي الطالب
مليون متر مكعب سنويًا،  518طاقتها االنتاجية عالية جدًا، فكما الحظت بلغت مليار و

 يستولي االحتالل الصهيوني عليها كلها.
 

 : األحواض المائية الجوفية في الضفة الغربية 
، تضم ثالثة أحواض مائية رئيسية، 2كم5655تبل  مساحة الضفة الغربية حوالي 

 تلكوكل حوض مائي رئيسي يشتمل على عدة أحواض مائية فرعية، كل حوض من 
األحواض المائية الرئيسية والفرعية له نظامه الهيدرولوجي الخاص به وله نظام تغذية مائية 

 ية.كما أن له طاقة إنتاجية مائية سنو 
 -( :28وقد تم تقسيم األحواض في الضفة الغربية على النحو التالي )شكل 

 :  الحوض الشرقي -1
كافة مساقط المياه المنحدرة  ويضم ،الغربية الضفة حدود داخل بكامله الحوضذلك  يقع

 باتجاه الشرق من جنين وطوباس ونابلس ورام هللا وبيت لحم حتى جنوب الخليل.
منها ، مليون متر مكعب 175الحوض حوالي لذلك المتجددة تبل  الطاقة المائية 

مليون متر مكعب هي  120يبقى ، مليون متر مكعب مياه مالحة غير صالحة للشرب 55
مليون متر مكعب أي ما نسبته  65يحصل الفلسطينيون على ، المياه الصالحة لالستخدام

ر مكعب تشكل ما نسبته مليون مت 55أما الباقي ، % من مجمل كمية المياه المتاحة54
في والتي هي ، بئرًا عميقة 35الصهيوني بسرقتها من خالل حفر االحتالل % فيقوم 46

 األصل ملك للفلسطينيين.
حوض البقعة  ،حوض بردال: ستة أحواض مائية فرعية هي الحوض الشرقي ويضم 

وب حوض جن، و حوض فصايل العوجا ،حوض رام هللا القدس ،حوض الفارعة ،)البقيعة(
 القدس النقب.

 

 :  الحوض الغربي -2
، الغربي أكبر األحواض المائية الجوفية وأهمها في المنطقة الجبلية يعتبر الحوض

الحوض كافة المنحدرات الجبلية التي تتجه حركة تصريف مياهها باتجاه ذلك يضم حيث 
 معظم وتتألف، الغرب بدءًا من المناطق الغربية لمحافظة جنين وحتى جنوب غرب الخليل
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الحوض من مياه األمطار الموسمية التي تسقط داخل حدود لذلك مصادر التغذية الجوفية 
أي ما ، مليون متر مكعب سنوياً  362الحوض بحوالي ذلك والتي تزود ، الضفة الغربية

 % من التغذية اإلجمالية السنوية.95نسبته 

ًا أي ما مليون متر مكعب سنوي 16الحوض على ذلك يحصل الفلسطينيون من 
االحتالل بينما يقوم ، الحوضلذلك % فقط من إجمالي الطاقة اإلنتاجية 4.4نسبته 

حيث قام ، الحوض دون وجه حقذلك مليون متر مكعب سنويًا من  360الصهيوني بسرقة 
ولكن المياه ، الحوضذلك بئر الستخراج المياه من  500الصهيوني بحفر حوالي االحتالل 
 ملك للفلسطينيين فقط. الحوض هيذلك كلها في 

 –حوض العوجا التمساح :  ض الغربي حوضين فرعيين هامين هماالحو ويضم 
 وحوض الخليل بئر السبع.

 

 :  الحوض الشمالي الشرقي -3
ذلك يمتد حيث الشرقية في الضفة الغربية  ةالحوض في المنطقة الشماليذلك يقع 

والتي تعتمد بالدرجة األولى ، قيةواألغوار الشمالية الشر ، بن عامراالحوض على سهل مرج 
تقدر الطاقة ، وطوباس، وجنين، على مياه األمطار التي تنحدر من محافظات نابلس

يحصل منها الفلسطينيون ، مليون متر مكعب سنوياً  158الحوض بحوالي لذلك اإلنتاجية 
مليون متر مكعب  125% فقط أما الباقي 20مليون متر مكعب أي ما نسبته  33على 
 الصهيوني.االحتالل % من الطاقة اإلنتاجية للحوض فيسرقها 80ويًا وتشكل ما نسبته سن

 –فرعيين هما حوض نابلس جنين جلبون ويضم الحوض الشمالي الشرقي حوضين 
 .(13)جدول  حوض تعنك جلبون 

 -:تدريب 
اسم الحوض الرئيس : توضح فيه  ،ارسم جدوال  لألحواض المائية في الضفة الغربية

 االحتاللعي والمساحة وكمية اإلنتاج كمية التغذية المائية وكمية المياه التي يسرقها والفر 
 الصهيوني.

 

 إجابة التدريب :
عزيزي الطالب : حاول بنفسك وتدرب بذاتك محاواًل االستعانة بالجددول الدذي يحمدل عندوان "األحدواض المائيدة 

 الجوفية في الضفة الغربية"
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 (13)جدول 
 : الجوفية في الضفة الغربية األحواض المائية

اسم 
الحوض 
 الرئيس

المساحة  اسم الحوض الفرعي
 2كم

كمية اإلنتاج 
 3مليون م

كمية التغذية 
 3مليون م

كمية المياه التي 
 االحتالليسرقها 

 3الصهيوني مليون م

الحوض 
 الشرقي

  6-3 11-9 90 بردال
  3-2 2 66 البقيعة
  15-10 10-9 145 الفارعة

  70-50 25 610  القدسرام هللا
  40-24 13-12 530 ايل العوجافص

  40-35 7-6 510 جنوب القدس النقب
  1951 63-68 124-174 55 

الحوض 
 الغربي

  370-350 400-380 1300 العوجا/ التمساح
  21-16 21-20 300 الخليل/ بئر السبع

  1600 400-421 366-391 360 
الحوض 
الشمالي 
 الشرقي

  95-80 104-92 500 لس/ جنين/ جلبون ناب
  50-40 35  تعنك/ جلبون 

 500 127-139 120-145 125 
 540 710-610 628-590 4051 أحواض 10 حواضأ 3
 

 . نستطيع أن نسجل عددا  من المالحظات على الجدول السابق.عزيزي الطالب.
  -: هي على النحو التالي

وهي بذلك تشكل ما نسبته  2كم4051فة الغربية بلغت مساحة األحواض المائية في الض -1
وهذه داللة واضحة على أن أراضي الضفة  ؛% من مجمل مساحة الضفة الغربية71

 الغربية هي مناطق تغذية طبيعية ل حواض المائية.

مليون متر  710-610غزارة التغذية المائية ل حواض الجوفية حيث بلغت ما بين  -2
الكمية تلك ولكن ، % لسكان الضفة الغربية100بنسبة  وهي كمية تكفي ،مكعب سنوياً 

 ليست كلها متاحة لهم.

يعتبر الحوض الغربي هو أغزر األحواض المائية في الضفة الغربية حيث بلغت طاقته  -3
 مليون متر مكعب سنويًا. 400اإلنتاجية أكثر من 



 226 

لغت كميات الصهيوني على مياه الضفة الغربية ويقوم بسرقتها حيث باالحتالل يسيطر  -4
% من 90مليون متر مكعب أي حوالي  540الصهيوني االحتالل المياه التي يسرقها 
 مياه الضفة الغربية.

 

 :  الحوض المائي الجنوبي في قطاع غزة
وهو يقع في ، 2كم365تبل  مساحة الحوض المائي هنا كل مساحة قطاع غزة 

لذلك كانت  ؛لة من األمطارالمنطقة شبه الجافة من فلسطين وال يتلقى سوع كميات قلي
في حين يصل إنتاج الحوض أكثر من  ،مليون متر مكعب 80تغذيته السنوية قليلة حوالي 

لذلك فإن قطاع غزة يعاني من وضع مائي كارثي نتيجة ، مليون متر مكعب سنوياً  100
وض % من مياه الح90حيث وبشهادة التقارير الدولية يعتبر اكثر من ، لتدهور نوعية المياه

نتيجة للضخ الجائر من  ؛كما أنه يعاني من عجز مائي، غير صالحة لالستهالك البشري 
:  )سلطة المياه الفلسطينية متر مكعب سنوياً  مليون  100الحوض والذي يصل إلى أكثر من 

 .نظام معلومات المياه(، 2014
 

 :  المياه السطحية:  ثانيا  
األنهار والروافد : تي تتمثل في المياه فوق سطح األرض والوتشمل جميع مجاري 

في كل ربوع فلسطين  وهذه المياه تجري  ،واألودية والسيول وعيون المياه الجارية والبحيرات
ثالثة وتتجه أثناء جريانها لتصريف مياهها في  ،من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب

 -: اتجاهات
 أحواض التصريف الغربي التي تصب في البحر المتوسط. -1

لتصريف الشرقي والتي تغذي نهر األردن أو تصب في بحيرة طبريا أو البحر أحواض ا -2
 الميت.

أحواض أخرع وتتجه نحو الصحراء في جنوب فلسطين لتنتهي في وادي عربة وخليج  -3
 وهي محدودة وقليلة األهمية.، العقبة والنقب

 

 :  أحواض التصريف الغربي -1
ئية األخرع التي تجري من الشرق وتشمل جميع مياه األنهار والسيول والمجاري الما

وأهمها من ، 2كم11250تبل  مساحتها حيث ، باتجاه الغرب لتصب في البحر المتوسط
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 2كم137نهر أو وادي القرن وتبل  مساحته :  الشمال إلى الجنوب على النحو التالي
بل  وتصريفه السنوي ي 2كم47وادي المفشوخ تبل  مساحته  ،3م م 7.5بل  يوتصريفه السنوي ف

نهر المقطع تبل   ،3م م45وتصريفه السنوي  2كم322نهر النعامين تبل  مساحته  ،3م م 4
وتصريفه  2كم181نهر الزرقاء تبل  مساحته  ،3م م 10وتصريفه السنوي  2كم1089مساحته 
وتصريفه السنوي ما بين  2كم604نهر الخضيرة أو المفجر تبل  مساحته  ،3م م 110السنوي 

 2كم113نهر الفالق تبل  مساحته  ،2كم610اسكندرونه تبل  مساحته  نهر ،3م م 10-15
 ،3م م220وتصريفه السنوي  2كم1750نهر العوجا تبل  مساحته  ،3م م8.5وتصريفه السنوي 

:  1990:  عبد السالمعادل ) 3م م25وتصريفه السنوي  2كم3390وادي غزة وتبل  مساحته و 
213-218). 

، ألنهار واألودية التي تصب في البحر المتوسطهي أهم اتلك :  عزيزي الطالب
ولكن هناك مجموعة أخرع من األودية التي تجري من الشرق ، ليست جميعها بل أهمهاوتلك 

 .(14)جدول  باتجاه الغرب
 

 (14)جدول 
 : أحواض التصريف الغربي السطحي في فلسطين

كمية التصريف  2المساحة/كم النهر
كمية التصريف  2المساحة/كم النهر 3المائي م م

 3المائي م م
 220 1750 نهر العوجا  123 وادي البصة
  705 نهر روبين 7.5 137 وادي القرن 

  1006 ريرقصوادي  9 20 وادي الصعاليك/ الكابري 
  758 ىسوادي الح 4 71 وادي المجنونة
 25 3390 وادي غزة 4 - وادي الحلزون 
 4 47 المغارة/ الفالح 45 322 نهر النعامين
  71 الطنطورة 10 1089 نهر المقطع
 4 47 جعيتة 110 181 نهر الزرقاء

 25 3390 غزة 15-10 604 نهر المفجر/ الخضيرة
    - 610 ةنهر اسكندرون
    8.5 113 نهر الفالق
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 -: . تتبع معنا أهم المالحظات على التصريف المائي الغربي..عزيزي الطالب 
 3م م 220ألنهار تصريفًا في الجزء الغربي من فلسطين يعتبر نهر العوجا من أكثر ا -1

 .3م م 110يليه نهر الزرقاء 

 ة حوضهتبل  مساححيث ، وادي غزة أكبر األودية التي تصب في البحر المتوسط -2
وتغذيه مجموعة كبيرة جدًا من ، وهو ثاني أكبر مساحة بعد نهر األردن، 2كم3390

، ووادي بئر السبع، ووادي الشريعة، الشاللة ووادي، أودية الخليل: األودية تبدأ من 
ولكن بعد عام  3م م 25ووادي عصلوج ولكن تصريفه السنوي قليل جدًا ، ووادي المشاش

 .اً الصهيوني سدًا وبالتالي أصبح تصريفه السنوي يساوي صفر االحتالل أقام  1990

 ،نهر المقطع ،وجانهر الع: أهمها  اً هناك عدد من األودية دائمة الجريان وتعتبر أنهار  -3
 كما أن هناك أودية فصلية موسمية، نهر المفجر أو الخضيرة ،الزرقاء نهر ،النعامين نهر

 ووادي الصعاليك.، ووادي كركرة، ىسوادي الح: فقط مثل  الشتاء فصل في تجري 

بالرغم من أن المناطق ذات التصريف الغربي هي التي تتلقى أعلى معدالت أمطار في  -4
إال أنها ، غذيتها تأتي من األمطار التي تسقط على السفوح الغربية للجبالألن ت ؛فلسطين

ليست األكثر تصريفًا بسبب وجود نهر األردن وروافده في الجزء الشرقي والذي يعتبر 
 أكثر تصريفًا من الجزء الغربي بالرغم من وقوعها في منطقة ذات أمطار قليلة.

 

 :  أحواض التصريف الشرقي -2
ل نهر األردن وروافده إذ ال يوجد في غور األردن سوع نهر الحوض يشم ذلك

ويمثل نظامًا مائيًا ، الغرب مالشرق أ ممن الشمال أأكانت تغذيه سواء التي األردن والروافد 
 متكاماًل ومستقاًل.

يعتبر نهر األردن أكبر أنهار فلسطين مساحة حيث تبل  مساحة تغذيته المائية 
 -: (29)شكل  التاليةموزعة على الدول  2كم18850

 .%38األردن  -
 .%37سوريا  -

 .%11( 1948فلسطين المحتلة عام ) -

 .%10الضفة الغربية  -

 .%4لبنان  -



 230 

وتبل  مساحة حوض نهر األردن من مخرج بحيرة طبريا حتى مصبه في البحر 
وتعتبر المنابع الشمالية ومناطق التغذية الشمالية هي المصادر الرئيسية ، 2كم2727الميت 
المنطقة من ارتفاع معدالت األمطار بشكل كبير جدًا تلك لما تتميز به  ؛نهر األردن لمياه

ملم سنويًا في جبل الشيخ الذي يعتبر المورد الرئيس الهام لمياه  1300لتصل إلى حوالي 
على  المياهكما أن األنهار الرئيسية الشمالية تغذي نهر األردن بأكبر كمية من ، نهر األردن
 اإلطالق.
 

 -: صادر المياه في نهر األردنم
 -: األنهار الشمالية -1

 :  مجموعة نهر القاضي وروافده. 1.1

ان الذي يعتبر المورد الرئيس واألول لمياه نهر  يطلق عليه نهر الدان أو الل د 
يتغذع نهر القاضي من مجموعة من ينابيع تل القاضي التي تعتبر هي ، األردن

مجموعة من الينابيع األخرع التي تأتي من  المصدر األساسي له باإلضافة إلى
ويبل  التصريف ، وعين البارد، ريوخربة الدو ، قرع فشكول: األراضي السورية من 

 .3م م 258السنوي لمياه نهر القاضي حوالي 

 :  نهر الحاصباني 2.1

يتدفق نهر الحاصباني من الشمال إلى الجنوب مسايرًا لمحور جبل الشيخ ليمر 
حاصبيا في الجنوب اللبناني ويدخل فلسطين عند التقاء الحدود  ةمن أمام بلد

مياه األمطار والثلوج : يتغذع نهر الحاصباني من ، الفلسطينية السورية اللبنانية
الذائبة والسيول باإلضافة إلى الينابيع والعيون المتفجرة على جانبيه خاصة تلك 

يستمر النهر ، غزارة ملحوظة النهرتدفق تزيد التي التي تأتي من منطقة حاصبيا و 
حيث يتلقى ، كم من الحدود الفلسطينية 4في الجريان باتجاه الجنوب حتى قبيل 

يبل  التصريف ، كميات إضافية من ينابيع قريتي الوزان اللبنانية والغجر السورية
 تقريبًا(. 3م م 157) 3م م162-153السنوي لمياه نهر الحاصباني ما بين 
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 :  نهر بانياس. 3.1

ينبع نهر بانياس من جرف صخري في نهاية جبل الشيخ من أراضي قرية بانياس 
المكان يجري مسافة كيلو متر واحد داخل ذلك وبعد أن ينبع النهر من ، السورية

ثم يدخل األراضي الفلسطينية ، األراضي السورية في وادي عميق وخانق ضيق
يبل  التصريف السنوي ، ضيكيلو متر قبل أن يلتقي نهر القا 2ويجري لمسافة 

 .3م م120لمياه نهر بانياس حوالي 

 :  نهر البريغيث. 4.1

تقع منابع وادي البريغيث في لبنان في منطقة مرج عيون والتالل المحيطة بها 
يدخل النهر األراضي الفلسطينية قرب ، حيث يعرف هناك باسم نهر مرج عيون 

نحو الجنوب حيث يتلقى  جريانه يستمر النهر في، المطلة عند أقدام جبل عامل
ل كذلك حتى يدخل ظي، من الينابيع التي تزيد من غزارته وتدفقه مياه عدد

السنوي  فيبل  التصري، حيث يلتقي هناك مع الروافد األخرع ، مستنقعات الحولة
 .3م م5لمياه نهر البريغيث 

ن   هت مياهسهل الحولة )نهر األردن( والذي تجمعفي يصبح اسم النهر الذي تكو 
هناك ويبل  تصريف النهر ، وبانياس وبريغيث، والحاصباني، من أنهار القاضي

يتجه النهر جنوبًا ليمر من خالل بحيرة الحولة ليخرج من  -3م م540حوالي 
حيث ، فوق مستوع سطح البحر اً متر  70الطرف الجنوبي للبحيرة على ارتفاع 

االنحدار )يقدر انحداره  في وادي عميق وضيق وشديد كيجري نهر األردن هنا
كم قبل أن يصب في بحيرة  16مترًا لكل كيلو متر( يجري النهر لمسافة  17.5
 طبريا.

عزيزي الطالب.. إن الفرق في منسوب األرض ما بين مخرج النهر من بحيرة 
مترًا على اعتبار أن النهر خرج من  282الحولة حتى مصبه في بحيرة طبريا يبل  

مترًا فوق مستوع سطح البحر لينحدر بشدة  70كان يرتفع بحيرة الحولة من م
مترا تحت  212-كم ليصب في شمال بحيرة طبريا التي تنخفض ) 16مسافة 

في أثناء جريان النهر في ، متراً  282مستوع سطح البحر( ليبل  فرق المنسوب 
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المنطقة والتي تعتبر المجرع األوسط للنهر تكون تغذيته ضعيفة بسبب قلة تلك 
 لعيون والمسيالت والروافد المائية التي تغذي مجرع النهر.ا

 :  بحيرة طبريا -2

حيث يشكل نهر األردن  3م م540يدخل نهر األردن بحيرة طبريا بتصريف يبل  حوالي 
حيث تتلقى بحيرة طبريا التي تعتبر خزانًا طبيعيًا ، جسمًا مائيًا واحداً  كوبحيرة طبريا هنا

وكذلك ، مطار والسيول والينابيع والعيون من الناحية الشرقيةللمياه كميات كبيرة من األ
وبالرغم مما يرد إلى بحيرة طبريا من مياه فإنه يتبخر من سطحها ، من الناحية الغربية

 أيضًا كميات كبيرة نظرًا لشدة سطوع الشمس ودرجات الحرارة العالية.

 :  الروافد الشرقية والغربية -3

بمجرع يصل عرضه ، 3م م540ريا بتصريف سنوي يبل  يخرج نهر األردن من بحيرة طب
قى نهر تكم يل 8 فةمترًا باتجاه الجنوب وبعد مسا 3.5-2وعمقه ما بين ، متراً  25إلى 

األردن أهم روافده على اإلطالق في تلك المنطقة وهو نهر اليرموك الذي يغذي نهر 
وال ، األردن نفسه وهي كمية تقارب تصريف نهر، 3م م460األردن بتصريف سنوي يبل  

كميتها العالية فحسب بل تتعداها إلى دورها على تقتصر أهمية مياه نهر اليرموك 
حيث تعمل ، الواضح في خفض نسبة األمالح في مياه النهر التي تخرج من بحيرة طبريا

على زيادة ، ه بعض الينابيع المالحة في بحيرة طبرياذفزيادة معدالت التبخر وما تق
 -:بمجموعة من الروافد أهمها يقتالنهر ويتابع النهر مجراه باتجاه الجنوب ليلمياه  ملوحة

 :  الروافد الفلسطينية الغربية. 1.3

وهي جميع الروافد التي تنحدر من األراضي الفلسطينية من الغرب إلى الشرق 
وادي :  لتصب في حوض نهر األردن األدنى وهي من الشمال إلى الجنوب

نهر األردن لافد وادي جالود الذي يعتبر أهم ر و  ،ةوادي عش ،رةوادي البي ،الفجاس
 ،وادي المالح ،وادي شوباش ،3م م70إذ يبل  تصريفه السنوي  ،المنطقةتلك في 

 واديو  ،3م م32وادي الفارعة الذي يبل  تصريفه السنوي حوالي و  ،وادي البقيعة
جموع ما يصب في ويبل  م، 3م م15-7العوجة الذي يبل  تصريفه السنوي ما بين 
 .3م م200نهر األردن من الروافد الفلسطينية حوالي 
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 :  الروافد األردنية الشرقية. 2.3

وهي جميع الروافد التي تنحدر من األراضي األردنية من الشرق إلى الغرب 
وادي  ،وادي العرب:  لتصب في حوض النهر وهي من الشمال إلى الجنوب

 ،وادي شعيب ،نهر الزرقاء ،وادي راجب ،وادي كفرنجة ،وادي اليابس ،زقالب
يبل  مجموع ما يصب في نهر األردن من ناحية ، وادي حسبانو  ،وادي الكفرين
 .(15)جدول  3م م105الشرق حوالي 

 

 (15)جدول 
 : الموارد المائية في نهر األردن

 3الكمية/ م م  المصدر
 258 مجموعة نهر القاضي
 157 مجموعة نهر الحاصباني

 120 نهر بانياس مجموعة
 5 نهر البريغيث

 140 روافد نهر األردن شمال بحيرة طبريا
 70 روافد بحيرة طبريا نفسها

 460 نهر اليرموك
 200 الروافد الفلسطينية
 105 الروافد األردنية

 1515 مجموع ما يجري في نهر األردن
 م.2015، منظمة التحرير الفلسطينية:  المصدر

 

 -: مالحظات على جدول الموارد المائية في نهر األردن
يعتبر نهر القاضي وروافده أهم مصدر رئيسي لتغذية مياه نهر األردن حيث يعتبر  -1

 سنويًا. 3م م258النهر هو األول حيث يغذي نهر األردن بحوالي 

 ،اسباني ،الحاصباني ،القاضي: تعتبر الروافد الشمالية هي أهم الروافد على اإلطالق  -2
جمع في سهل الحولة لتكون الروافد العليا لنهر األردن وتكون توهي التي ت ،بريغيث

 الجسم الحقيقي للنهر.
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 ،سوريا:  غالبية روافد نهر األردن تأتي من خارج فلسطين خاصة من الدول المجاورة -3
 وهي تشكل أكثر من ثلثي مياه النهر.، األردنو  ،لبنان

مليون متر مكعب وهي كمية كبيرة  515دن مليار وبل  مجموع ما يجري في نهر األر  -4
ما جعل التصريف الشرقي وذلك جدًا من المياه في منطقة تتميز بجفافها وقلة أمطارها 

 في فلسطين أكبر من التصريف الغربي.

المياه )أكثر من مليار متر مكعب تلك الصهيوني باستغالل غالبية االحتالل يقوم  -5
النهر من حصتها من المياه خاصة سوريا  ضشاركه في حو سنويًا( ويحرم الدول التي ت

 .ولبنان وفلسطين واألردن التي ال تحصل إال على النزر اليسير من حصتها من المياه
 

 :تدريب 
 -عزيزي الطالب : أجب بنفسك :

 ارسم خريطة لفلسطين موضحا  عليها جميع األنهار. -1

 لميت.اذكر أسماء األودية واألنهار التي تصب في البحر ا -2
 

المتشاطئة الدولية التي ضمنت حق الدول  االتفاقيات من الكثير كهنا ..الطالب عزيزي 
فسوريا ال تستفيد سوع ، ذلك ولكن الواقع غير، على نهر األردن بحصتها في مياه النهر

أما لبنان فغير معلوم ، سنوياً  3م م 200واألردن يستفيد بحوالي  ،سنوياً  3م م200بحوالي 
 ال الباحث ولكن حسب تقدير ،تي يستفيد منها من مياه نهري الحاصباني وبريغيثالكمية ال
على أن  ،3م م515 المجاورة فيبقى مجموع ما تستغله الدول العربية ،3م م115 يتجاوز

األمر الذي  ؛الصهيوني يحرم الفلسطينيين في الضفة الغربية من حصتهم في المياهاالحتالل 
 ؛يسرق ويستغل حوالي مليار متر مكعب سنويًا من مياه النهر لاالحتالت واضحًا أن هذا با

 .(380:  1999، )عابد والوشاحي اعية والسياحية والسكانية وغيرهاألغراضه الزراعية والصن
 

 :  أودية البحر الميت -4

لية فصلية الجريان التي تجري من الغرب يهناك مجموعة كبيرة من األودية الس
:  األول، وهي ليست ذات قيمة مائية كبيرة لسببين، بحر الميتباتجاه الشرق وتصب في ال

لذلك فإن تصريفها  ؛في منطقة جافة تقع في ظل المطرحيث تجري ، فصليتها وموسميتها
وهي إن حدثت فهي كميات قليلة ال تكاد تكفي لقيام ، للمياه يكون في فصل الشتاء فقط

فإنها تصب في البحر :  السبب الثاني .. أما.الصناعة أو الزراعة أو االستغالل البشري 
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وأهم ، تصب فيه ل غراض البشرية واآلدميةالتي الميت والذي ال يستفاد من مياهه أو المياه 
وادي  ،شاشموادي  ،وادي حصاصا ،وادي عريجه ،وادي خبره ،وادي سيال:  األوديةتلك 
 ادي مكالك أو مكلك.و ، و قدرون 

 

 :  العيون والينابيع -ثالثا  
مجموعة كبيرة من العيون والينابيع يتجاوز عددها أكثر من  شر في فلسطينتنت

يتفاوت تصريفها ما بين ، نبع وعين ما بين صغيرة قليلة األهمية وكبيرة بالغة األهمية 1500
 لتر/الثانية. 500لتر/الثانية وأكثر من 10

 

 -: العوامل المؤثرة في توزيع العيون والينابيع
 :  المناخ -1

المناخ الرطب ومعدالت ف، ارتباطًا وثيقاً زيع الينابيع في فلسطين بالمناخ يرتبط تو 
الميزة في تلك وتتوفر ، التبخر القليلة تساعد على زيادة عدد الينابيع وزيادة تصريفها السنوي 

حيث معدالت األمطار العالية وانخفاض ، فلسطين في جبال الجليلمن المناطق الشمالية 
فإن جنوب فلسطين وصحراء النقب حيث معدالت األمطار القليلة لذلك ، معدالت التبخر

 ومعدالت التبخر العالية تفتقر إلى وجود الينابيع.
 

 :  بنية الصخور -2

هو ذلك واألهم من ، ن بنية الصخور وترتيب طبقاتها تؤثر في وجود الينابيعإحيث 
زة في جبال الجليل الميتلك تتوفر ، كون الصخور منفذة للمياه وترتكز على طبقات كتيمة

، وجبل الكرمل ذات الصخور الكلسية والدولومايتية المنفذة للماء، والسلسلة الجبلية الوسطى
بل إن معظم الينابيع التي ، لذلك تنتشر أكبر نسبة من ينابيع فلسطين في تلك المناطق

ع من تصرف مياهها في حوض نهر األردن أو بحيرة طبريا أو البحر الميت تتغذع في الواق
 مياه جوفية قادمة من تلك الكتل الجبلية المذكورة.

 

 :  الصدوع واألودية -3

 تلكفمثاًل في جبال الجليل فإن ، ترتبط الينابيع بالصدوع التي توجد في الجبال
لذلك تنتشر فيها ، الجبال ذات صدوع كثيفة وعميقة متوغلة في جسم الصخور الحاملة للمياه
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لسلة الجبلية الوسطى فإن معظم الينابيع غالبًا ما ترافق الصدوع أما الس ،الينابيع بشكل كبير
خاصة تلك المطلة على وادي نهر األردن الصدعي ابتداًء واألودية المنتشرة داخل الجبال 

وكذلك الجبال  ،من غور الحولة وطبريا وغور نهر األردن والبحر الميت ووادي عربة
 الساحلي الفلسطيني.ة ناحية الغرب في سهل عكا والسهل ر المنحد

حيث  ،الجبال وسفوحها المنحدرةتوجد أهم ينابيع فلسطين وأغزرها في نطاق أقدام 
الجليل الغربي بسهل عكا جبال التقاء بشكل واضح عند األرضية وأقدامها تظهر السفوح 

حيث نبع رأس ، وكذلك نطاق جبال فلسطين الوسطى بالسهل الساحلي، حيث نبع الكابري 
، في الشرق فإن أهم الينابيع تمتد على طول شريط مساير لخطوط صدوع األغوار أما، العين

مما يؤكد أن الينابيع ترتبط بالمرتفعات الجبلية التي تستقبل معدالت عالية من األمطار 
ويؤكد أيضًا ارتباط ظهور ، والذي يرشح قسم كبير منها في صخورها الكلسية المنفذة للمياه

مما سمح  ؛نكسارات التي حركت الطبقات الصخرية ارتفاعًا وانخفاضاً الينابيع بالصدوع واال
 للمياه الجوفية باالنبثاق على شكل ينابيع مائية عذبة.
  في الثانية على النحو التالي اتلتر  10تتوزع الينابيع التي تزيد غزارتها عن 

 -: (16)جدول 
 

 (16)جدول 
 : /الثانيةاتلتر 10 أهم الينابيع في فلسطين التي تزيد غزارتها عن

 عدد الينابيع المنطقة 
 135 منطقة الحولة  -1
 281 الجليل األعلى واألدنى   -2
 11 سهل عكا والجليل الغربي  -3
 150 جبل الكرمل وأم الفحم  -4
 53 مرتفعات نابلس  -5
 227 جبال القدس ورام هللا والخليل  -6
 33 السهل الساحلي وأطرافه الشرقية  -7
 50 غور األردن  -8

 (.208:  1990، عبد السالم)عادل 
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 :  ينابيع الضفة الغربية
مليون  33حوالي منها نبعًا يتدفق  117عدد الينابيع في الضفة الغربية حوالي يبل  

 .(17)جدول  متر مكعب سنوياً 
 

 (17)جدول 
 : عدد الينابيع وكمية التدفق السنوي 

2008عدد الينابيع  اسم المنطقة
)(2)(3ف م م)باألل 2013كمية التدفق  (1)

*
) 

 - 5 جنين
 776 10 طوباس
 - - طولكرم
 401 32 نابلس
 - - قلقيلية
 312 5 سلفيت

 2,428 27 رام هللا والبيرة
 27,026 7 أريحا واألغوار

 1,476 4 القدس
 523 15 بيت لحم
 523 12 الخليل
 33,000 117 المجموع

 

 :  اآلبار:  رابعا  
وبئر الجمع أو بئر ، بئر النبع:  واع من اآلبار هيتتميز فلسطين بوجود ثالثة أن

 وآبار الضخ.، المطر أو بئر الشتاء
 :  آبار الجمع -1

ماوهي عبارة عن حفرة إما طبيعية  مع مياه جصناعية قام اإلنسان بحفرها بغرض  وا 
وهي إما  ،ويطلق عليها في فلسطين مصطلحًا عاميًا )بيار الشتا(، المطر في فصل الشتاء

                                                           

 م.2009الجهاز المركزي ل حصاء الفلسطيني، ( 1)
 م.2014الجهاز المركزي ل حصاء الفلسطيني باالعتماد على بيانات سلطة المياه الفلسطينية، ( 2)
 ( أي مليون متر مكعب.3)م.م( *)
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حفرة طبيعية في الصخر تحت مستوع سطح األرض قام اإلنسان بتوسيعها  أن تكون 
ما ، وتجهيزها وا عدادها إعدادًا جيدًا الستقبال مياه الشتاء أن يكون اإلنسان هو من قام وا 

 بحفرها في البيوت والمساكن وقام بتوصيلها بسطح المنزل بأنبوب.
لمناطق التي تتلقى معدالت اآلبار في جميع أنحاء فلسطين خاصة تلك اتلك تنتشر 

باعتبارها مصدرًا هامًا للمياه تخزن في فصل الشتاء المطير لالستخدام ، كافية من األمطار
 في فصل الصيف الجاف.

النوع من اآلبار في ذلك وينتشر  3م 40-30اآلبار في الغالب لحوالي تلك تتسع 
 الضفة الغربية بشكل كبير.

 :  آبار النبع -2

في المناطق التي يقل فيها سقوط المطر أو تلك التي تنعدم فيها  اآلبارتلك تنتشر 
فيلجأ اإلنسان إلى حفر بئر للوصول إلى الطبقة الحاملة ، المجاري المائية السطحية الدائمة

 50وقد يزيد في المناطق الجبلية ليصل إلى ، أمتار 6-3وقد يصل عمق البئر إلى ، للمياه
مما يجعل  متر 500-200للمياه إلى ما بين  ة الحاملةولكن أحيانًا تغور الطبق، متراً 

 الوصول إلى المياه الجوفية أمرًا مكلفًا وفي غاية الصعوبة.
النوع من اآلبار يكاد يختفي في صحراء النقب تبعًا لقلة المياه والموارد التي ذلك 

 تغذي الخزان الجوفي.
 :  آبار الضخ -3

  حفرة تحفر حيث ،الحديثة يبباألسال حفرت التي اآلبار من مجموعة وتضم

للوصول إلى الخزان الجوفي على أعماق بعيدة وعند الوصول إليها يتم تركيب  ؛باآلالت عميقة
 ؛اآلبار على استنزاف الخزان الجوفيتلك وغالبًا ما تعمل ، آالت ومضخات لرفع المياه

ضًا في زيادة نسبة يساهم أي كلضخ هنافا، بسبب المعدالت الهائلة التي تستخرجها من المياه
النوع من لذلك ما حصل فعاًل في قطاع غزة الذي يعاني كثيرًا من انتشار واسع وذلك التملح 

 .(18)جدول  اآلبار الذي عمل على استنزاف الخزان الجوفي وتملح المياه بصورة كبيرة
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 (18)جدول 
 : عدد اآلبار وكمية الضخ منها في االراضي الفلسطينية

اآلبار  عدد المنطقة
 المنزلية

عدد اآلبار 
 كمية الضخ باأللف المجموع الزراعية

 /السنة3م
  66 59 7 جنين
  9 8 1 طوباس
  64 52 12 طولكرم
  20 15 5 نابلس
  70 67 3 قلقيلية
  1 1 - سلفيت

  6 - 6 رام هللا والبيرة
  70 70 - أريحا واألغوار
  11 - 11 بيت لحم
  8 - 8 الخليل

 66,268.3 325 272 53 الضفة الغربيةمجموع 
 159,427.0   145 قطاع غزة

 225,695.3   198 المجمع الكلي
 (.2009، )الجهاز المركزي ل حصاء الفلسطيني

جراءات سلطة المياه أو البلديات ؛يعتقد الباحث أن األرقام أكبر بكثير من ذلك  .ألن الكثير جدًا ال يخضع لمراقبة وا 
 

الكمية الكبيرة جدًا التي يتم استخراجها من اآلبار في الضفة وغزة تبل  تلك 
مليون متر مكعب سنويًا وهي كميات هائلة جدًا قياسًا بالكميات المتوفرة والمتاحة  225.695

 في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
 

 :  الموازنة المائية
خرجات أي بين كمية المياه المتاحة الميزان المائي هو الفرق بين المدخالت والم

 وبين كميات المياه المستهلكة.، والمتوفرة والواردة
قطاع غزة والضفة : سنقوم بعرض الموازنة المائية في كل من :  عزيزي الطالب

 -: م1948ربية وفلسطين المحتلة عام الغ
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 :  الموازنة المائية في قطاع غزة - أوال  
 (19)جدول  ع غزة على عجز مائي سنوي كبيرتدل الموازنة المائية في قطا

 

 (19)جدول 
 : الموازنة المائية في قطاع غزة

 االستخراج التغذية
 مليون متر مكعب سنويا   العنصر سنويا   مليون متر مكعب العنصر

 90-80 االستهالك الزراعي 45-40 مياه أمطار
 90 االستهالك المنزلي 25-15 االنسياب الجانبي

 10 االستهالك الصناعي 30-15 ائدة من الري المياه الع
 15 المياه العائدة من مياه الصرف

  
 30-25 المنزلية المياه شبكات من العائدة المياه

 190-180  130-110 المجموع
 مليون متر مكعب 70-60=  العجز

 .2011المصدر : سلطة المياه الفلسطينية 
 

 :  لغربيةالموازنة المائية في الضفة ا - ثانيا  
حيث ، الموازنة المائية في الضفة الغربية تختلف عن الموازنة المائية في قطاع غزة

بينما الضفة الغربية تتلقى ، أن قطاع غزة يعاني من قلة األمطار وقلة الجريان السطحي
 .(20)جدول  كميات كبيرة من األمطار باإلضافة إلى وجود عدد من الينابيع والعيون المائية

 

 (20) جدول
 : الموازنة المائية في الضفة الغربية

 مليون متر مكعب /الفاقداالستهالك مليون متر مكعب المياه المتاحة
 1700 التبخر 2,800 مياه األمطار

 180 الجريان السطحي  
 120 استهالك السكان  

 2000  2,800 المجموع
 مليون متر مكعب 800 الفائض
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في  ن هناك فائض مائيوازنة المائية على أتدل الم
الكمية وتلك ، سنوياً  3م م800الضفة الغربية يقدر بحوالي 

الصهيوني  االحتاللليست كلها متاحة لسكان الضفة إذ يقوم 
المياه واستغاللها ألغراض االستيطان والزراعة تلك بسرقة 

 المياه.تلك والصناعة ويحرم الفلسطينيين من حقهم في 
 

 :  1948ية في فلسطين المحتلة عام الموازنة المائ:  ثالثا  
 1948عام  الموازنة المائية في فلسطين المحتلة

)إذا أخرجنا صحراء النقب  تدل على أن هناك فائض مائي
( مصادر المياه في 11)جدول من المعادلة المائية(. انظر 

 فلسطين.
 

 :  الممارسات الصهيونية المتعلقة بالمياه الفلسطينية
، ية والسطحية على أرض فلسطين هي ملك خالص للفلسطينيينتعد المياه الجوف

الصهيوني  االحتاللاستولى  1948ولكن بعد أن خضعت فلسطين لالحتالل الصهيوني عام 
عندما قام االحتالل  1967وبعد عام ، قدرات والموارد المائية الفلسطينيةموما زال على كل ال

ارساته االحتاللية والقمعية ضد الشعب الصهيوني باحتالل الضفة الغربية لم تقتصر مم
بل امتدت هذه الممارسات لتسلب وتسرق مياه الشعب الفلسطيني ، الفلسطيني وأرضه فقط

الجوفية والسطحية وسيطرته الكاملة على كافة المصادر المائية باعتبارها جزءًا من أمنه 
 -: الصهيوني بما يلي االحتالللذلك فقد قام ، القومي

 مر العسكرية التي تتيح له حق التصرف المطلق بالمياه.إصدار األوا -1

 م ن ح نفسه الصالحيات الكاملة بالسيطرة على كافة مصادر المياه. -2

يعين ضابط من خالل المحاكم الصهيونية يكون هو المتصرف بكافة شئون المياه  -3
 اء سبب.طيسمى )ضابط ركن المياه( له الحق في رفض أي ترخيص دون إع

 بار والينابيع ومشاريع المياه تحت سلطة الحاكم العسكري الصهيوني.وضع جميع اآل -4

لقد عمد االحتالل الصهيوني 
إلى سرقة المياه الفلسطينية 

في فلسطين أكانت سواء 
فلسطين  مأ 1948المحتلة عام 

وذلك  ؛1967المحتلة عام 
عسكرية تتيح له  بإصدار أوامر

التصرف بالمياه أو امتالك 
الصالحيات الكاملة بالسيطرة 
على كافة مصادر المياه من 

 للمستوطنين ؛أجل توفير المياه

وحرمان الفلسطينيين من حقهم 
 الطبيعي في المياه.
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منع إنشاء أي منشأة مائية أو تأهيل أي منشأة مائية أخرع بدون ترخيص مسبق من  -5
 الصهيوني.العسكري قبل الحاكم 

نهر األردن  منمصادرة المضخات الخاصة بالفلسطينيين التي كانت تضخ المياه  -6
 ل غراض الزراعية.

الفعلية لسرقة مياه االحتاللية بدأت الممارسات  ؛لى ما سبقإتنادا  واس
 -: منها، الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم المائية وفق عدة استراتيجيات

 :  حرمان الفلسطينيين من مياه نهر األردن -1

الصهيوني باالستيالء على  االحتاللقام  1967بعد احتالل الضفة الغربية في عام 
لى اآلن ال ، سنوياً  3مليون م 257ينيين من مياه نهر األردن والتي تبل  حصة الفلسط وا 

 يحصل الفلسطينيون على أية قطرة من مياه نهر األردن.
أغلقت سلطات االحتالل مساحات واسعة من أراضي فقد أما بعد االحتالل مباشرة 

 70,000الي المساحة بحو تلك فأصبحت أراضي عسكرية مغلقة وتقدر  ؛الغور بحجج أمنية
كانت  3م مليون  10وتقدر كمية المياه التي فقدها الفلسطينيون نتيجة لذلك بحوالي ، دونم

 دونم. 7000تستخدم في ري 
حيث تم ، الصهيوني بتحويل مياه نهر األردن إلى صحراء النقب االحتاللكما قام 

اض جريان النهر األمر الذي أدع إلى انخف، من المياه 3مليون م 500تحويل ما ال يقل عن 
سنويًا هي التي تصل إلى البحر  3مليون م 30سنويًا إلى أقل من  3مليون م 1500من 

 الميت معظمها مياه عادمة غير معالجة من المستوطنات الصهيونية.
 

 :  االستيالء على اآلبار الخاصة بمياه الشرب -2

رًا منها توجد في بئ 25، بئرًا انتاجيًا صهيونياً  37يوجد في الضفة الغربية حوالي 
 -: الصهيوني بما يلي لدع االحتاللتمتاز اآلبار ، المستوطنات الزراعية في وادي األردن

 أعماق اآلبار الفلسطينية. فاآلبار الصهيونية يقارب أربعة أضعمعدل أعماق ا -أ 

تم حفر وفي مواقع استراتيجية بينما ، تم حفر اآلبار الصهيونية بتكنولوجيا متطورة -ب 
ار الفلسطينية بمعدات بسيطة وبدون أخذ أي معطيات استراتيجية عند معظم اآلب

 تحديد مواقع الحفر.
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كل اآلبار الصهيونية تقع في الخزانات األعمق واألقل عرضة للجفاف بينما الغالبية  -ج 
 العظمى من اآلبار الفلسطينية تقع في خزانات ضحلة سريعة التأثر بالجفاف.

فوق بكثير معدل إنتاج اآلبار الفلسطينية في نفس معدل إنتاج اآلبار الصهيونية ي -د 
 المنطقة.

اآلبار( معطلة كليًا أو جزئيًا بينما اآلبار  اآلبار الفلسطينية )نسبة كبيرة من  -ه 
 الصهيونية تعمل بكل طاقتها.

 

 :  االستيالء على اآلبار الزراعية -3
ت طاقتها اإلنتاجية عام بئرًا زراعيًا مرخصًا بلغ 326يوجد في الضفة الغربية 

 سنويًا. 3مليون م 32حوالي  2010
وذلك  ؛اآلبارتلك قامت سلطات االحتالل الصهيوني بتركيب عدادات مياه على 

وأصدرت رخص حددت بموجبها كمية المياه المسموح ، لتحديد كمية المياه المستخرجة منها
ينيين ومنعت استغالل اآلبار كما قامت بمنع حفر آبار جديدة للفلسط، باستخراجها سنوياً 

 كما صادرت بعض اآلبار لصالح المستوطنات.، المحاذية لنهر االردن
الصهيوني بحفر العديد من اآلبار داخل حدود الضفة  االحتاللوفي المقابل قام 

لمد المستوطنات بكافة احتياجاتها  ؛خاصة في منطقة األغوار والسفوح المطلة عليهاالغربية 
اآلبار إلى انخفاض كبير في القدرة اإلنتاجية لآلبار الفلسطينية بل تلك أدت  حيث، المائية

 وجفاف بعضها اآلخر.
 -: إن أهم الممارسات الصهيونية على اآلبار الزراعية يتمثل فيما يلي

اآلبار الصهيونية الموجودة داخل الحدود الجغرافية للضفة الغربية تضخ بمعدالت  -أ 
 ة التغذية الواصلة إلى اآلبار الفلسطينية.مما يعني تقليل كمي ؛عالية

بسبب األعماق الكبيرة لآلبار الصهيونية فإنها تضخ المياه من الخزان الجوفي السفلي  -ب 
مما يساعد على ضخ كميات أكبر من المياه مما يؤدي إلى جفاف أو تدني  ؛والعميق

 إنتاجية اآلبار الفلسطينية.

لجوفي السفلي والذي يعتبر من أفضل معظم اآلبار الصهيونية تخترق الخزان ا -ج 
 الخزانات الجوفية في الضفة الغربية من الناحية الكمية والنوعية.
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معظم اآلبار الصهيونية تمتد بشكل طولي في الجهة الشرقية من الضفة الغربية يمتد  -د 
 االحتاللالتوزيع يمكن وذلك ، من )حوض بردلة( في الشمال إلى البحر الميت

عدم وصول مياه التغذية إلى اآلبار الفلسطينية الواقعة في وادي  الصهيوني من ضمان
 األردن.

 2010خسرت اآلبار الزراعية في الضفة الغربية عام  ؛ونتيجة لهذه الممارسات
 .3مليون م 110حوالي 

 

 :  بناء السدود والخزانات -4

الصهيوني للمياه والموارد الجوفية وحرمان  االحتاللإضافة إلى استغالل 
سطينيين من تطوير مصادرهم المائية من خالل منع الفلسطينيين من استغالل مياه الفل

الصهيوني ببناء سد وبحيرة بالقرب من نهر األردن  االحتاللفقد قام ، األودية والفيضانات
مليون  4وبقدرة تخزينية تصل إلى حوالي  ،في أراضي وادي الفارعة كخزان طبيعي للمياه

 المنشآت.تلك ذي يمنع فيه الفلسطينيون من إقامة مثل في الوقت ال، متر مكعب
 

 :  حفر آبار جديدة وتأهيل آبار قديمة -5
على مصادر المياه في الضفة الغربية يقوم الصهيوني  االحتاللفي ظل سيطرة 

حيث تم رفض ، بالتحكم في كل الطلبات المتعلقة بحفر آبار مياه جديدة أو تأهيل القائم منها
% 60حيث تقدر نسبة اآلبار التي تم رفضها بحوالي ، لطلبات ألسباب واهيةاتلك العديد من 
 .2015وحتى عام  1999منذ عام 

الصهيوني بوضع العراقيل واإلجراءات الطويلة وتعقيد األمور  االحتاللكما يقوم 
 7عندما يتعلق األمر بحفر بئر للفلسطينيين حيث قد يستغرق حفر بئر المياه أكثر من 

 .(50-44، 2011، عبد الغفور:  )اليعقوبيمام كافة اإلجراءات سنوات إلت
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 : أسئلة الفصل الثالث
 

 -: اختر اإلجابة الصحيحة:  السؤال األول
اع غزة والتي كانت تتجاوز الصهيوني بحجز المياه التي كانت ت ر د إلى قط االحتاللقام  -1

 -: سنوياً 

    3م م80 -ج    3م م50 -ب    3م م25 -أ

 -( :المدخالت)رد المائية المتاحة فعاًل في فلسطين سنويًا الموا -2

    3مليار م 20 -ج    3مليار م 10 -ب    3مليار م 5 -أ

 -: تجددة في فلسطينيعتبر العامل الرئيس الذي يؤثر في كمية المياه الم -3

 الجريان السطحي -ج المناخ -ب خط الطول -أ

 -: لسطينلطبقات الحاملة للمياه في فتعتبر من أهم ا -4

 ليةبالطبقات الج -ج طبقة المياه االرتوازية -ب الطبقة السطحية -أ

 -: حواض المائية الجوفية في فلسطينعدد األ -5

 أحواض 10 -ج أحواض 7 -ب أحواض 3 -أ

 -: حواض المائية في الضفة الغربيةيعتبر من أهم األ -6

 الحوض الشمالي الشرقي -ج الحوض الغربي -ب الحوض الشرقي -أ

 -: مورد مائي في فلسطين على اإلطالقر أهم يعتب -7

 نهر روبين -ج  نهر األردن -ب نهر المقطع -أ

 

 -: )×(( أو ) عض:  السؤال الثاني
 فائض مائي. ا)    ( يعتبر الحوض المائي في قطاع غزة غزير وذ -1

 .في كمية المياه المتجددة اً كبير  اً سنوي اً مائي اً )    ( تسجل الضفة الغربية فائض -2

( المياه السطحية تشمل جميع المياه الجارية فوق سطح األرض من أنهار وأودية    )  -3
 وسيول وعيون.

 ( األحواض المائية التي تتجه نحو صحراء النقب هي في الغالب احواض جافة.  )   -4
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 )    ( يعتبر نهر العوجا من أكثر األنهار تصريفًا في الجزء الغربي من فلسطين. -5

 ر الجنوبية أهم موارد التغذية الطبيعية لنهر األردن.)    ( تعتبر األنها -6

 )    ( نهر اليرموك هو أهم مصدر تغذية لنهر األردن من الناحية الشرقية. -7

 )    ( غالبية موارد نهر األردن تأتي من خارج فلسطين. -8

 

 - فسر ما يلي - السؤال الثالث
 .اه المتاحة للفلسطينيينفي كمية المي تعاني الضفة الغربية من عجز مائي سنوي كبير -1

 يعاني قطاع غزة من عجز مائي سنوي كبير. -2

 يعتبر التصريف السطحي الشرقي أكثر غزارة من التصريف الغربي. -3

 جفاف الكثير من العيون والينابيع واآلبار في فلسطين. -4
 اآلبار الصهيونية عميقة جدًا بينما اآلبار الفلسطينية سطحية. -5

 ورام هللا والخليل هي األعلى عددًا في فلسطين.الينابيع في الجليل والقدس  -6

 األودية في النقب هي أودية سيلية فصلية الجريان. -7

 يعتبر حوض بحيرة طبريا هو األهم في فلسطين. -8

 

  - ناقش ما يلي - السؤال الرابع
 مياه نهر األردن من منابعه العليا وحتى مصبه. عتتب -1

 في فلسطين.ناقش أهم الممارسات الصهيونية تجاه المياه  -2
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 -: إجابة أسئلة التقويم الذاتي
 

 السؤال األول :إجابة 
 7 6 5 4 3 2 1 رقم السؤال

 ب ب ب ب ب ب ب اإلجابة الصحيحة
 

 إجابة السؤال الثاني :
 8 7 6 5 4 3 2 1 رقم السؤال

     ×   × اإلجابة الصحيحة
 

 إجابة السؤال الثالث :
 ؛مائي سنوي كبير في كمية المياه المتوفرة للفلسطينيين تعاني الضفة الغربية من عجز -1

بسبب سرقة االحتالل الصهيوني لجميع الموارد المائية حيث يقوم االحتالل الصهيوني 
 % من مياه الضفة الغربية.90أي حوالي  3م م540بسرقة 

  

 بسبب وقوعه في المنطقة شبه الجافة وال ؛يعاني قطاع غزة من عجز مائي سنوي كبير -2
يتلقى سوع معدالت قليلة من األمطار، لذلك باتت تغذية هذا الحوض السنوية قليلة 

 سنويًا. 3م م100في حين يصل إنتاج الحوض أكثر من  3م م80حوالي 

 

ألنه يشمل نهر  ؛يعتبر التصريف السطحي الشرقي أكثر غزارة من التصريف الغربي -3
 .3م م1515ة حوالي األردن وروافده والذي تبل  تغذيته المائية السنوي

 

بسبب الضخ الجائر منها وكذلك  ؛جفاف الكثير من العيون والينابيع واآلبار في فلسطين -4
 الموارد واستعمالها.تلك الممارسات الصهيونية المتعلقة باستخدام 
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اآلبار الصهيونية عميقة جدًا بينما اآلبار الفلسطينية سطحية، حيث إن معدل أعماق  -5
قارب أربعة أضعاف أعماق اآلبار الفلسطينية حيث يتم حفر اآلبار اآلبار الصهيونية ي

 الصهيونية بتكنولوجيا متطورة بينما يتم حفر اآلبار الفلسطينية بمعدات بسيطة.

 

المناطق تلك ألن  ؛تعتبر الينابيع في الجليل والقدس ورام هللا والخليل هي األعلى عدداً  -6
 ترتفع فيها أعداد الينابيع. تتلقى أعلى معدالت أمطار في فلسطين لذلك

 

 ؛بسبب موسمية األمطار وفصليتها ؛ة الجريانياألودية في النقب هي أودية سيلية فصل -7
 ألنها تسقط في فصل الشتاء فقط وتسقط على شكل زخات غزيرة.

 

الحوض كثيرة ذلك ألن مصادر تغذية  ؛يعتبر حوض بحيرة طبريا هو األهم في فلسطين -8
األمطار والثلوج والتدفقات الجانبية من األحواض المجاورة عبر  ومتعددة وغزيرة وتشمل

 .3م م560الحدود وتقدر طاقته اإلنتاجية السنوية بحوالي 

 

 -إجابة السؤال الرابع :
الطالب : لقد تتبعنا مياه نهر األردن من منابعه العليا وحتى مصبه في إجابة  عزيزي  -1

 منها.أسئلة سابقة حاول الرجوع إليها واالستفادة 
 

 -أهم الممارسات الصهيونية تجاه المياه في فلسطين : -2

 حرمان الفلسطينيين من مياه نهر األردن. -أ 
 االستيالء على اآلبار الخاصة بمياه الشرب. -ب 

 االستيالء على اآلبار الزراعية. -ج 

 بناء السدود والخزانات. -د 

 تأهيل آبار قديمة.منع حفر آبار جديدة و منع  -ه 
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 -: ر والمراجعأهم المصاد
 

سلطة المياه ، نبذة حول مصادر المياه في فلسطين، 2011، يب عبد الغفورذ، أحمد اليعقوبي -1
 فلسطين.، رام هللا، الفلسطينية

التقرير ، إحصاءات المياه في األراضي الفلسطينية، 2009، الجهاز المركزي ل حصاء الفلسطيني -2
 فلسطين.، رام هللا، 2008السنوي 

 فلسطين.، رام هللا، بيانات سلطة المياه الفلسطينية، 2014، لسطينيالجهاز المركزي ل حصاء الف -3

 فلسطين.، رام هللا، نظام معلومات المياه، 2014، سلطة المياه الفلسطينية -4

 .1948فلسطين المحتلة عام ، 2015، الصهيوني االحتاللسلطة المياه في  -5

 ة.الموسوعة الفلسطيني، المياه في فلسطين، 1990، عادل عبد السالم -6

مجموعة ، فلسطين والضفة الغربية وقطاع غزة اجيولوجي، 1999، ايل الوشاحيص:  عبد القادر عابد -7
 القدس.، الهيدرولوجيين

 فلسطين.، غزة، فلسطين اجغرافي، 2015، فدوع أبو عابد:  كامل أبو ضاهر -8

ن األرض المكتب الوطني للدفاع ع، مصادر المياه في فلسطين، 2015، منظمة التحرير الفلسطينية -9
 منظمة التحرير الفلسطينية.، ومقاومة االستيطان

 



 250 



 

 

 

 251 

 فهرس المحتويات
 الصفحة اسم الموضوع
 الفصل الرابع

 التربة والنبات الطبيعي في فلسطين
253 

 257 التربة -الوحدة األولى 
 تعريف التربة .........................................................................

 
257 

 وظيفة التربة ..........................................................................
 

258 
 عوامل نشأة التربة .....................................................................

 
258 

 ......................................................... -:تصنيف التربة في فلسطين 
 

262 
 ........................................... -:تربة المناطق الرطبة وشبه الرطبة  -أوال  
 

262 
 تربة البحر المتوسط الحمراء )التيراروسا( ...................................... -1   
 

262 
 ............................................تربة الرندزينا ...................... -2   
 

264 
 التربة البازلتية.................................................................. -3   
 

266 
 ...................................................... -:مجموعة الترب الرملية  -4   
 

267 
 ر ..................................................................تربة الكركا -أ     
 

267 
 تربة الحمرة ................................................................. -ب     
 

268 
 تربة النزاز .................................................................. -ج     
 

268 
 تربة الرمال والكثبان الرملية .................................................. -د     
 

269 
 تربة الحصماص ........................................................... -هـ     
 

270 
 ............................................ -:مجموعة الترب الطميية الركامية  -5   
 

270 
 التربة الطميية النهرية الركامية ................................................ -أ     
 

270 
 تربة الخث .................................................................. -ب     
 

271 
 .......................................... -:تربة المناطق الجافة وشبه الجافة  -ثانيا  
 

271 
 التربة الصحراوية الرمادية ..................................................... -1   
 

272 
 تربة اللوس .................................................................... -2   
 

272 
 .........................................................تربة الحمادة .......... -3   
 

273 
 تربة السبخات الملحية .......................................................... -4   
 

273 
 ....................................................... -:مشكالت التربة في فلسطين 

 
275 



 252 

 لة تعرية التربة وانجرافها ...................................................أوال  : مشك
 

275 
 ثانيا  : مشكلة تملح التربة .............................................................

 
277 

 281 النباتات الطبيعية في فلسطين -الوحدة الثانية 
 لبيئات واألقاليم النباتية ....................................العوامل المؤثرة على توزيع ا

 
285 

 ........................................................ -:األقاليم النباتية في فلسطين 
 

286 
 إقليم نباتات البحر المتوسط .................................................... -1   
 

286 
 إقليم النباتات اإليرانية الطورانية ................................................ -2   
 

287 
 إقليم نباتات التداخل السوداني .................................................. -3   
 

288 
 ..................إقليم النباتات الصحراوية العربية ............................. -4   
 

290 
 أنواع الغابات في فلسطين .............................................................

 
291 

 أنواع األشجار الغابية في فلسطين .....................................................
 

292 
 ....................................أهم استخدامات النباتات الطبيعية في فلسطين .....

 
293 

 294 أهم مشكالت النباتات الطبيعية .........................................................



 

 

 

 253 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
  التربة والنبات الطبيعي في فلسطين



 254 



 

 

 

 255 

 أهداف الفصل الرابع
 

 :  عزيزي الطالب
 -: الفصل أن تكون قادرا  علىيتوقع منك بعد دراستك لهذا 

 التعرف على مفهوم التربة ومعناها. -1

 ى دور الجغرافي في التعامل مع التربة.لالتعرف ع -2

 أهمية الجغرافيا في التعامل مع التربة وصيانتها والمحافظة عليها. -3

 تقسيم التربة والتعرف على أنواعها. -4

 سطين.التعرف على أهم المشكالت التي تعاني منها التربة في فل -5

 تحديد أهم مقومات التربة التي تؤثر على نمو النباتات الطبيعية. -6

 
 -الوسائط المساعدة :

 يمكن للطالب الرجوع إلى المصادر والمراجع المثبتة في نهاية الفصل. -1

 .1990الموسوعة الفلسطينية  -2

 مختبرات تحليل التربة التي تتبع الجامعات الفلسطينية أو تلك المختبرات الخاصة. -3
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 الوحدة األولى
 التربة

 
 : تمهيدال

( وعلم التربة في حد Pedologyُيعرف العلم الذي يدرس التربة باسم )بيدولوجي 
ويأتي دور الجغرافي في اهتمامه بالتربة من ، صاً تجديدًا وعلمًا واسعًا ومخذاته يعتبر علمًا 

كذلك العالقات و ، خالل االهتمام بخصائصها التي تؤثر في نمو النباتات بصورة مباشرة
عمليات الزراعية عية وطرق تحسين التربة وتأثير الالمتبادلة بين التربة والمناخ والنباتات الطبي

 في تدهورها.
 -: إذن على الجغرافي أن يهتم بأربعة جوانب في دراسته للتربة

 العمليات التي تكون التربة. -1

 الخصائص الرئيسية للتربة. -2

 يسية والفرعية للتربة.التوزيع الجغرافي ل نماط الرئ -3

صالحها. -4  وسائل صيانة التربة وا 
 

 :  عزيزي الطالب
 .مركب ديناميكي حٌي متفاعلال بد أن تعلم أن التربة هي 

 

 :  تعريف التربة

 تعرف التربة بأنها القوام أو الوسط الذي تنمو فيه النباتات.
 

 : تعريف الجغرافي للتربةال

ة غير المتماسكة التي ترتكز على صخور القشرة المواد المفكك هي الطبقة العليا من
 األرضية وتنمو فيها النباتات.

ولكنها ، التربة غالبًا ما ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالصخور التي ترتكز عليها وُتشتق منها
والتكوين الكيميائي  ،الُبنية الطبيعية ،التركيب ،النسيج ،اللون : تختلف عنها من حيث 

 .والخصائص البيولوجية
)الماء والهواء  ،%(38تتكون التربة من عدة مكونات رئيسية )المواد المعدنية 

 )حيوانات التربة التي تعيش بداخلها(.و ،%(12%( )المواد العضوية 50
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 :  وظيفة التربة
 -: تقوم التربة بعدة وظائف مهمة منها

 والدفء والرطوبة.النباتات وتستمد منه الحماية  بذور فيه تنبت الذي والقوام الوسط تشكل -1

 توفر الدعامة األساسية للنباتات النامية فهي مرسى هام للنباتات. -2

 ،الفوسفات ،البوتاس ،النيتروجين:  توفر المواد المعدنية الضرورية لحياة النباتات مثل -3
 والتي تدعى المغذيات الرئيسية للنباتات.، الحديدو 

بسبب مساميتها  ؛اء والهواءتشكل الوسط الرئيسي الذي تحصل منه الجذور على الم -4
 التي تمكنها من االحتفاظ بالماء.

 (71-67، 1987:  )السيد المطري  هي البيئة الصالحة والمناسبة للكائنات العضوية. -5
 -تدريب :

 للتربة عدة وظائف، اذكرها. -1
 ما هي أهم العوامل التي تساعد على نشأة التربة؟ -2
 

 -إجابة التدريب :
 -( أهم وظائف التربة :1

 شكل الوسط أو القوام الذي تنبت فيه بذور النباتات.ت -1

 توفر الدعامة األساسية للنباتات النامية. -2

 توفر المواد المعدنية الضرورية للنباتات. -3

تشكل الوسط الرئيس الذي تحصل منه الجذور على الماء والهواء هي البيئة الصالحة والمناسبة  -4
 للكائنات العضوية.

 -ى نشأة التربة :( العوامل التي تساعد عل2

 المناخ. -1

 الصخر األم. -2

 التضاريس. -3

 الزمن. -4

 العامل الجيولوجي. -5
 

 :  عوامل نشأة التربة في فلسطين
بالرغم من صغر مساحة فلسطين إال أنها تضم أنواعًا عديدة من التربة تنتشر في 

وهذا ، ومن الشرق إلى الغرب، كل ربوع فلسطين من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب
 -: يعتمد على عدة عواملبدوره 
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 :  المناخ -1

وهناك ارتباط وثيق بين النطاقات ، وهو من أهم العوامل المكونة للتربة والمؤثرة فيها
وأن تكوين ، ن التربة هي انعكاس طبيعي للمناخ: إونستطيع القول ، المناخية وأنماط التربة

 دية.التربة يتوقف على المناخ بدرجة أكبر من المواد األساسية القاع
ستجد أن ، الحظ عزيزي الطالب العالقة بين خريطة العالم المناخية وخريطة التربة

 بين المناخات الرطبة والتربة الجيدة. هناك تطابق تام
 

 :  الصخر األم )الصخور القاعدية األساسية( -2

التي تحدد خصائص  هي القاعدية فالمواد ،منه وُتشتق التربة عليه تنشأ الذي الصخر وهو
 طفلية( ولكن تأثير المواد القاعدية يقل على التربة مع مرور الزمن.و  ،ج التربة )رمليةنسي

: وعلى الرغم من أن جزءًا كبيرًا من سطح فلسطين يغطيه الحجر الجيري فإن 
والبازلت هي أيضا  شائعة في ، والحجر الرملي، والمارل، والطباشير، صخور الدولوميت

 التربة.من ع مختلفة فلسطين وتساهم في تشكيل أنوا 
 

 :  التضاريس -3

 ،وأغوار وأودية وسهول وهضاب ومنخفضات مرتفعات بين ما فلسطين تضاريس تتنوع
 على الجبال تعمل فيالسفوح المنحدرة :  فمثالً ، تساهم بدورها في تشكيل تربة فلسطين وكلها

 السفوح أما، واضح بشكل التعرية أثر هايف ويظهر رقيقة التربة تصبح لذلك ؛ألسفل التربة انجراف

 وتزيد نعومتها. ويزيد سمكها ضي المنبسطة فتتجمع عليها التربةاالسفلي واألر 
 

 :  الزمن -4

فالزمن ، التربة تحتاج إلى زمن طويل جدًا يقدر بآالف السنين حتى تتشكل وتتكون 
، تربةيعمل على التوازن بين العمليات البيولوجية والكيميائية والطبيعية التي تؤثر في ال

ويختلف مقدار الزمن الالزم للوصول إلى تربة ناضجة تبعًا للمناخ والصخور والبيئة والغطاء 
 200م( من التربة يحتاج إلى حوالي س2.54بوصة =  1وقد تم تقدير أن إنتاج )، النباتي

 سنة أو آالف السنين حسب المنطقة.
 

 :  العامل الجيولوجي -5

 تحت تأثير عمليات االرتفاع وأن األغوار أيضًا مازالت  ما فلسطين جبال أن علمنا إذا

 بذلك من عمليات حت ونقل وترسي يتبع وما ،المستمر االنخفاض عمليات تأثير تتح زالت
وعامل الجيولوجيا في نشأة التربة وتغيرها  أدركنا تفاعل عامل الزمن ؛لفتات الصخر والتربة

 .(319: 1999:  وشاحي)عابد والبعضها ونضوج بعضها اآلخر  (*)وعدم نضوج
 

                                                           
 التربة الناضجة هي التربة التي تطورت تطورًا طبيعيًا وحققت توازن ديناميكي حي مع بيئتها.( *)
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 -تدريب :
 ارسم قطاعا  مثاليا  ونموذجيا  للتربة. -1
 ما التربة الناضجة؟ -2
 

 إجابة التدريب :
 سيفيدك في دراستك.ذلك ألن  ؛نموذجي للتربةأحاول عزيزي الطالب أن تتدرب على رسم قطاع مثالي  -1

 ديناميكيًا حيًا مع بيئتها. التربة الناضجة هي التربة التي تطورت تطورًا طبيعيًا وحققت توازناً  -2
 

 :  عزيزي الطالب
قبل أن نبدأ في تقسيم التربة نعرض عليك أقسامها وأنواعها وأصنافها.. تعال بنا 

وذلك من أجل أن تقوم بعملية مقارنة بين أنواع  ؛ًا لتربة ناضجةينعرض عليك مقطعًا مثال
أجل أن تتعرف على أنواع التربة  وذلك من ؛التربة في فلسطين وبين التربة المثالية الناضجة

 .(30الناضجة وغير الناضجة وبعض أنواع الترب التي فقدت بعض آفاقها )شكل 
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 صنيف التربة في فلسطين :ت
أو حسب طبيعة االختصاص تصنف التربة حسب العوامل المكونة لها أو حسب 

لمناخ فقط، أو تستعمل االهتمام، كأن يستعمل المناخ والصخر األم معًا، أو أن يستعمل ا
لونها وسمكها ومستوياتها وتركيبها ومعادنها، وقد تصنف : صفات الصخر الفيزيائية مثل 

التربة حسب قدرتها على نمو النبات فيها، وبالتالي فليس غريبًا أن يوجد عدد من تصنيفات 
 التربة في فلسطين.

 (ستراهورن )هو  إن أول من قام بتصنيف التربة في فلسطين ورسم الخرائط لها
وضع كتابًا خاصًا عن أنواع التربة في فلسطين حيث ، 1937، ثم تاله رايفنبرغ 1929

 معتمدًا على المناخ )األمطار والحرارة( والصخر األم.
حيث تربة فلسطين على أساس صفاتها الفيزيائية،  (يالون )صنف  1959وفي عام 
صنف  1969في عام ثم لبيئة، بتصنيف التربة على أساس ا 1959قام زهري في عام 

 (داتون )قام  1972-1969التربة في فلسطين حسب المناخ، وما بين عامي  (رافيكوفتش)
وآخرون بعمل خريطة ألنواع التربة في فلسطين معتمدين ومستعملين الصفات الفيزيائية، 

ي، )عابد والوشاحمجموعة  20وضعوها في  اً نوع 34قاموا بتقسيم تربة فلسطين إلى حيث 
1999  :319-323). 

إال  ،إذن فهناك العديد من تصنيفات التربة في فلسطين ولكل تصنيف منها مزاياه
 أننا سنقوم بتصنيف التربة حسب التصنيفات األكثر شهرة والتي تخدم دراستنا.

 

 أنواع التربة في فلسطين : 
 -ة في فلسطين إلى قسمين رئيسيين :تنقسم الترب

 الرطبة وشبه الرطبة.تربة المناطق  : أوالً 
 (.31تربة المناطق الجافة وشبه الجافة )شكل  : ثانياً 

 -: األنواعتلك وسنقوم بشرح تفصيلي لكل نوع من 
 -: تربة المناطق الرطبة وشبه الرطبة - أوال  
 :  تربة البحر المتوسط الحمراء )التيراروسا( -1

التربة على صخور الحجر تلك تنشأ حيث ، تعرف أيضًا باسم التربة الوردية القرمزية
 وذلك نتيجة لعمليات غسل الصخور الجيرية والدولومايتية بمياه  ؛الجيري والدولوميت

 



 

 

 

 263 

 

 



 264 

التربة أكاسيد تلك المياه كربونات الكالسيوم، وبالتالي تتركز في  تلكاألمطار، حيث تذيب 
من المعادن الطينية،  الحديد واأللمنيوم والسليكا التي تتفاعل مع بعضها إلنتاج أنواع معينة

مما يؤدي  ،ضاف إلى ذلك المواد الطينية الموجودة أصاًل مع الصخور الجيرية والدولومايتيةت
 إلى إغناء التربة بالمعادن الطينية التي تعطي التربة لونها األحمر أو الوردي.

 تربة البحر المتوسط الحمراء يتراوح سمكها ما بين بضعة سنتيمترات إلى متر واحد،
( Aالتربة من المستوع العلوي )تلك أما في الوديان الجبلية فإنها سميكة فعاًل، تتكون 

 (.Cوالمستوع السفلي )
تتوزع تربة البحر المتوسط الحمراء في المناطق الجبلية في وسط فلسطين وشمالها 
مثل جبال الجليل، ونابلس، والقدس، والخليل، وهي التي تنتمي فعاًل إلى مناخ البحر 

-500لمتوسط حيث الشتاء الرطب الذي تصل معدالت التساقط السنوية فيه ما بين ا
15ملم، ومعدالت درجات الحرارة 900

20-م
 عابد والوشاحي: ( "أ، ب، ج، د" 32م )شكل(

1999 ،323). 
 

 -: خصائصها العامة
 لونها أحمر إلى بني فاتح وغنية بالمواد الطينية. -1

 د العضوية.وجد بها كميات قليلة من الموات -2

وذلك بسبب عمليات ، فقيرة نسبيًا بالجير بالرغم من أنها نشأت فوق الصخور الجيرية -3
 الغسيل والتصفية.

التربة غابات البلوط الكثيفة وتزرع بالقمح على نطاق واسع وتزرع فيها تلك تنمو على  -4
 أو الرعي.كما تصلح المناطق الوعرة منها للتشجير ، الكرمة والزيتون واللوزيات والتفاح

 (122، 1المجلد :  2القسم :  1990: الفلسطينية  )الموسوعة
 

 :  تربة الرندزينا -2
 التربة في نفس مناطق تواجد التربة الحمراء.تلك توجد 

تنشأ تربة الرندزينا على الصخور الجيرية الطباشيرية اللينة وصخور المارل ويضاف 
 لرياح.التربة بعض الغرين المنقول بواسطة اتلك إلى 
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تلك أي أن ، %49التربة بارتفاع نسبة كربونات الكالسيوم التي تزيد عن تلك تتميز 
 التربة لم تتأثر بعمليات الغسل الذي تأثرت به التربة الحمراء.
وأكثر غنى بالمواد العضوية ، تربة الرندزينا تربة سميكة أكثر من التربة الحمراء

، ( غني بالدبالAالمستوع العلوي ):  ستوياتيتكون مقطع التربة من ثالث م، )الدبال(
( يمر تدريجيًا إلى Cوالمستوع السفلي )، ( رمادي اللون غني بالجيرBالمتوسط األوسط )

 الصخر األم وهو عادة من الطباشير أو المارل.
تتوزع تربة الرندزينا في المناطق الجبلية مرافقة للتربة الحمراء وتكثر في جبال 

، ومناطق التضاريس شديدة االنحدار والمتوسطة االنحدارلها لمجاورة الجليل والسهول ا
 .اً متر 450ويزيد ارتفاعها عن ، الهضاب وقمم الجبال التي تقطعها األودية على توجد وكذلك

حيث معدالت األمطار السنوية ما بين ، كما توجد في مناخ البحر المتوسط
11ملم ومعدالت درجات الحرارة ما بين 700-ملم400

27-م
.م 

 

 -: خصائصها العامة
 يغلب عليها اللون البني إلى البني الفاتح. -1

 أكثر سمكًا من التربة الحمراء وأكثر غنى بالمواد العضوية. -2

 % بوجه عام.50تحتوي على نسبة عالية من الجير الذي يزيد عن  -3

تها بسبب مسامي ؛لعدم قدرتها على االحتفاظ بالماء ؛تربة الرندزينا متوسط الخصوبة -4
 العالية وارتفاع نسبة الجير فيها.

أما التربة غير ، التربة غابات البلوط وأشجار الفاكهة والزيتون والكرمةتلك تنمو على  -5
 (327، 1999:  )عابد والوشاحي السميكة منها فإنها تصلح للرعي والغابات.

 

 -تدريب :
 "؟ما هي أهم صفات وخصائص تربة البحر المتوسط الحمراء "التيراروسا -1
 ما هي أهم صفات وخصائص التربة البازلتية؟ -2
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 -إجابة التدريب :
 -( أهم صفات وخصائص تربة البحر المتوسط الحمراء التيراروسا :1
 لونها أحمر بني فاتح وغنية بالمواد الطينية. -1

 يوجد بها كميات قليلة من المواد العضوية. -2

 .فقيرة نسبيًا بالجير -3

 .الكرمة والزيتون واللوزيات: بالقمح على نطاق واسع وتزرع فيها غابات البلوط وتزرع فوقها تنمو  -4
 -( أهم صفات وخصائص التربة البازلتية :2
 لونها بني غامق ال يزيد سمكها عن المتر الواحد. -1

 صخور البازلت في شمال وشمال شرق فلسطين. ثال توجد إال حي -2

 بريا.المستوية في شرق الجليل والحولة وطفي مناطق األراضي توجد  -3

 .مركبات الحديد والمنغنيز وأكاسيد الحديد الحمراء: استمدت لونها من  -4

 .غابات البلوطو  أشجار الفاكهة والمحاصيل الحقليةفوقها تنمو  -5

 

 :  التربة البازلتية -3
، ال تحتوي على الدبال، ال يزيد سمكها عن المتر الواحد إال نادراً ، لونها بني غامق

 يانًا تكون حصوية أي تحتوي على مفتتات بازلتية مختلطة بالتربة.وأح ،وهي تربة غير جيرية
نتيجة  ؛وعلى الصخور البركانيةالتربة على صخور البازلت السوداء تلك تنشأ 

لذلك فإن عمليات الغسل هذه تعمل على تواجد ، لعمليات غسل هذه الصخور بمياه األمطار
وبالتالي فإن تفاعل  ،الحمراء )الهيماتيت(مركبات الحديد ومركبات المنغنيز وأكاسيد الحديد 

 التربة اللون البني الغامق.تلك المركبات مع بعضها البعض يؤدي إلى أن تأخذ تلك 
التربة حيث تتواجد صخور تلك ( وتنتشر C( وأفق )Aالتربة من أفق )تلك تتكون 

 البازلت.
صة في شرق تتوزع التربة البازلتية في فلسطين في الشمال والشمال الشرقي خا

حيث يغلب على هذه المناطق وجود صخور البازلت بها كما أنها ، الجليل والحولة وطبريا
 مستوية بدون انحدار وبدون تضاريس معقدة.

حيث ترافق التربة ، المناخ الذي تنتمي إليه هذه التربة هو مناخ البحر المتوسط
بينما تنشأ التربة الحمراء ، البازلت المنطقة فتنشأ التربة البازلتية على صخورتلك الحمراء في 

-ملم700تتراوح معدالت األمطار في مناطق التربة البازلتية ما بين ، على الحجر الجيري 
15ملم سنويًا ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 1000

17-م
.م 
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 -: خصائصها العامة
 لونها بني غامق ال يزيد سمكها عن المتر الواحد. -1

 البازلت في شمال وشمال شرق فلسطين.صخور  ثيحال توجد إال  -2

 توجد حيث األرض المستوية في شرق الجليل والحولة وطبريا. -3

استمدت لونها من مركبات الحديد والمنغنيز وأكاسيد الحديد الحمراء )الهيماتيت( التي  -4
 تفاعلت مع بعضها البعض فأكسبتها اللون الغامق.

كما تنمو عليها غابات ، الحقلية التربة أشجار الفاكهة والمحاصيلتلك تنمو على  -5
:  1990: الفلسطينية  )الموسوعة أما المناطق غير السميكة منها فتستعمل للرعي.، البلوط
 (123، 1المجلد :  2القسم 

 

 :  مجموعة الترب الرملية -4
وتتوزع ، وتضم مجموعة من الترب التي يغلب عليها وجود الرمل بكميات كبيرة

حيث الصخر الرملي ، توجد أيضًا في صحراء النقبكما لساحلي بشكل رئيسي في السهل ا
 -: وهي عدة أنواع، النوبي

 :  تربة الكركار )تربة رملية جيرية( 4-1

الكركار كلمة دارجة عند سكان السهل الساحلي للداللة على رمال الكثبان الرملية 
خور رمل الكركار التربة على صتلك تنشأ ، شبه المتماسكة الموجودة في السهل الساحلي

كما ، فإنها تتفتت ؛صخور الكركار الرمليةعلى عوامل التجوية تؤثر عندما و الجيرية 
وغسل بعض  ةبت الكيميائية التي تؤدي إلى إذاالعمليات نوع من التفاعالتلك ويصاحب 

% 70مما يؤدي إلى زيادة نسبة الرمل في التربة ) ؛الكربونات الموجودة في الصخر األم
 % جير(.30و، رمل

من أقصى الشمال حتى  التربة في فلسطين على امتداد السهل الساحليتلك تتوزع 
، كما تنتمي إلى مناخ البحر المتوسط، ويغلب على تضاريسها االستواء، أقصى الجنوب

ملم أما درجات الحرارة فمعدلها يتراوح 250-ملم150حيث معدالت األمطار السنوية ما بين 
12ما بين 

27-م
.م 
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التربة فقيرة ولكن في المناطق التي يتوفر فيها الماء تكون الحمضيات تلك عتبر ت
 أفضل ما يزرع فيها إلى جانب الفاكهة والخضروات.

 

 :  تربة الَحْمَرة 4-2

ر ة كلمة دارجة في السهل الساحلي الفلسطيني م   ؛الح 
وأحيانًا غير المتماسكة ، للداللة على الصخور المتماسكة

تتكون من الرمل الملون باللون ، الكركار ظهور ينب تقع التي
، األحمر الذي اكتسبته من أكسيد الحديد األحمر )الهيماتيت(

كما أنها تختلط مع كميات قليلة من الطين وهي فقيرة جدًا 
 متر تقريبًا وال يوجد فيها مواد جيرية. (1)سمكها ، بالدبال

التربة على رمال السهل الساحلي أو تلك نشأت 
 (.A-B-Cوتتكون من ثالث مستويات )، لى كثبان الصخر الرملي الجيري ع

توجد أيضًا في كما تتوزع تربة الحمرة في فلسطين في السهل الساحلي األوسط 
المناطق المتموجة )التضاريس قليلة االرتفاع( كما توجد في المناطق التي تحتلها ظهور 

  الكركار والوديان العريضة أو السهول الضيقة.
تراوح فيه معدالت األمطار السنوية ما بين توتنتمي إلى مناخ البحر المتوسط الذي 

13ومعدالت درجات الحرارة السنوية تتراوح ما بين  ،ملم سنوياً 650-ملم500
26-م

.م 
كما يمكن زراعة القطن ، التربة لنمو معظم أشجار الفاكهة والحمضياتتلك تصلح 

 الطبيعية التي تنمو فيها فهي غابات البلوط. أما أهم النباتات، والقمح والذرة
 

 : تربة النزاز 4-3

النزاز كلمة عربية دارجة تشير إلى طبقة من التربة والصخور الطينية التي ال تسمح 
كلمة نزاز أيضًا للداللة على الينابيع التي وتستعمل ، إال بكميات قليلة من الماء بالخروج منها

استمدت  كماء ال تكاد تسيل على سطح األرض )ومن هناتعطي كميات قليلة جدًا من ال
 اسمها(.

 عزيزي الطالب:
هل تعلم أن تربة الَحْمرة في 
فلسطين هي للداللة على 
نا  الصخور المتماسكة، وأحيا

غير المتماسكة، التي تقع بين 
ظهور الكركار، وتتكون من 

 الرمل الملون باللون األحمر.
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التربة بفعل عملية غسل للتربة الحمرة أو للصخور الرملية الجيرية حيث تلك نشأت 
( كميات كبيرة من المواد الناعمة والمعادن الطينية وأكاسيد الحديد Bترسبت في افق )

على صخور الحجر الرملي الجيري وهي في الغالب مرافقة لتربة الحمرة ، واأللمنيوم
 )الكركار(.

( رملي رمادي إلى Aالمستوع العلوي ):  تتكون تربة النزاز من ثالث مستويات
ية ناعمة رمادي إلى أحمر وأسود )وهو ن( كثيف جدًا ذو بBواألفق األوسط )، أصفر
 العضوية. ( الذي يكون في الغالب رملي طيني يختلط بالموادCوالمستوع السفلي )، النزاز(

 التربة بأنها غير جيرية وقليلة الحموضة.تلك تتميز 
تعتبر تربة ، وفي نفس المناخ، ع في السهل الساحلي األوسط مع تربة الحمرةز تتو 
ال تنمو و وال بد من مزجها بالجير ، ألنها ال تسمح لجذور النباتات بأن تمر فيها ؛النزاز رديئة

 فيها الحمضيات.
 

 :  كثبان الرمليةالرمال وال تربة 4-4

التربة من الرمل الذي يتكون من الكوارتز مع كميات قليلة من المواد تلك تتكون 
 متر.2-1سمكها يتراوح ما بين ، الجيرية

التربة فُيعتقد بأن نهر النيل هو مصدر معظم تلك أما المصدر األساسي لرمال 
ولم تنمو نموًا ، طورًا طبيعياً التربة لم تتطور تتلك أي أن ، رمال السهل الساحلي الفلسطيني

 تدريجيًا كما هو الحال في باقي أنواع الُترب )لم تنشأ نشأة حقيقية(.
% وأن نسبة المواد الجيرية 90التربة تزيد عن تلك بالرغم من أن نسبة الرمل في 

الرمال طبقة رقيقة من التربة تلك % تقريبًا إال أنه يوجد على عمق غير بعيد تحت 10
 التربة ممتازة للزراعة.تلك األمر الذي يجعل ، البنية

وبالتحديد ، طول السهل الساحلي الفلسطيني على الرملية والكثبان الرمال تربة تتوزع
 كما تنتشر في بعض األماكن في سهول النقب.، السهل الساحلي الجنوبي واألوسط

كميات كافية فإنها التربة بالرغم من نفاذيتها العالية فإنه إذا وجدت لها المياه بتلك 
 تصلح لزراعة أنواع مختلفة من أشجار الفاكهة والحمضيات.
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 :  الحصماص تربة 4-5

تدل على نوع من ، الحصماص كلمة عربية فلسطينية دارجة في السهل الساحلي
التربة من تغيرات بيئية تعرضت لها تربة الحمرة أدع إلى تغيرها تلك نشأت ، التربة الرملية

 وتفككها.
( بني Aالمستوع العلوي )، كن تمييز ثالث مستويات من تربة الحصماصيم

المستوع ، ( أحمر ويحتوي على نسبة عالية من مفتتات الحجر الجيري Bالمستوع )، جيري 
(C.رملي طيني ) 

المادة الجيرية قد أضيفت إليها  ولكن، تربة الحصماص تربة غير جيرية في حقيقتها
 في مرحلة الحقة.
 تربة وتتوزع في نفس مناطق التربة الحمرة وهي مرافقة لها في السهلالتلك توجد 

 .(339-334، 1999:  )عابد والوشاحي بنفس المناخ ونفس االستعماالت يزوتتم ،الساحلي
 

 :  مجموعة الترب الطميية الركامية -5
 -: المجموعة نوعين اثنين فقطتلك وتضم 

 :  التربة الطميية النهرية الركامية:  5-1
التربة من مكونات رملية أو رملية طينية أو طينية مع نسب متفاوتة من تلك وتتكون 
لذلك عادة ما ، نهارة من مواد منقولة بالوديان أو األكما تتكون هذه الترب، المواد الجيرية

تلك ، تكون جيرية أو غرينية أو طينية مع بعض الحصى خاصة بالقرب من المناطق الجبلية
حد كبير التربة التي اشُتقت منها وتحمل صفاتها األصلية على النحو  التربة تشبه إلى

 -:التالي
 تشبه التربة الحمراء إذا كان مصدرها النهري تربة حمراء. -أ 

 ندزينا.ر تشبه تربة الرندزينا إذا كان النهر أو الوادي قد نقل تربة  -ب 

 قت منها مالحة.تتميز بملوحتها في المناطق الصحراوية الجنوبية ألن التربة التي اشت -ج 

وبعض ، وفي األودية العريضة، عند مجاري األودية واألنهارالتربة تلك تتوزع 
في النقب و كما توجد في مجاري األودية ، بن عامر وسهل البطوفامثل سهل مرج ، السهول

 وغور األردن وشرق السهل الساحلي وشمال فلسطين.
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 -:العامة  خصائصها
 المواد التي جلبتها األودية واألنهار.التربة بتكوينها من تلك تتميز  -1

 تتواجد في مجاري األنهار واألودية الجبلية وبعض السهول. -2

مناخها يعتمد على سير الوادي أو النهر أو موقع السهل لذلك فهي تتوزع في شمال  -3
 البالد ووسطها وجنوبها.

، البطوف بن عامر وسهلاتربة ممتازة لزراعة القمح والمحاصيل المماثلة في سهل مرج  -4
 كما أنها تزرع بأشجار الفاكهة والخضروات.

 

 :  تربة الُخث:  5-2
ها ئالتربة في مناطق المستنقعات الرطبة ومصبات األنهار التي تتميز ببقاتلك تنشأ 

التربة في فلسطين تلك لذلك فإن أفضل المناطق لتواجد ، مغمورة بالمياه مع سوء الصرف
والسهل الساحلي وبعض أماكن سهل ، شمال فلسطين منخفض الحولة ومصبات األنهار في

 -: والتي تشترك فيما بينها وتتميز بما يلي، بن عامرامرج 
 مناطق مستوية رديئة الصرف. -أ 

 تراكم المياه وغمرها لهذه المناطق لفترة طويلة من الزمن )مستنقعات( -ب 

وفر فيها تجمع الرواسب النهرية مع نباتات المستنقعات التي ُتدفن في ظروف ال يت -ج 
األمر الذي يجعل المواد العضوية النباتية ال تتاكسد بل تتحول إلى نوع  ؛األكسجين

 ( ومن هنا استمدت اسمها.Peatمتدن من الفحم يطلق عليه اسم )ُخث 

 التربة حامضية بسبب نقص التحلل النباتي. -د 

القسم ، 1990، يةالفلسطين لموسوعة) التربة على مواد نهرية ركامية ناعمة الُبنية.تلك تنشأ  -ه 
 (127:  1المجلد ، 2

 

 -: تربة المناطق الجافة وشبه الجافة - ثانيا  
 -: الترب فيما بينها بمجموعة من الصفات والخصائصتلك تشترك 

 تتواجد في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية. -أ 

 ألوانها فاتحة صفراء ورمادية بنية فاتحة. -ب 

 قليلة السمك وغير متطورة. -ج 
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 ضعيفة اإلنتاج ألنها تفتقر للعناصر والمواد العضوية. تربة فقيرة -د 

 تحتوي على الطين والحجر الجيري والملح لذلك فهي مالحة. -ه 

ظروف المناخ قاسي فهو صحراوي متطرف حيث الحرارة العالية والتبخر المرتفع وقلة  -و 
 (113:  2015:  عابدأبو ، بو ضاهر)أ األمطار.

 

 :  عزيزي الطالب
 -: طق الجافة وشبه الجافة إلى عدة أقسامتنقسم تربة المنا

 :  التربة الصحراوية الرمادية -1

الصخور الجيرية وتجمعها في مجاري األودية التربة نتيجة لعمليات حت تلك تنشأ 
التربة غنية جدًا بالمواد الجيرية مع قليل تلك لذلك فإن ، أو في مناطق التضاريس السهلية

سميكة في الوديان الصحراوية والمنخفضات الصحراوية  كما أنها، حي األصليمن الطين الر 
 في النقب جنوب فلسطين.

 (.A( فقط وقلما نجد المستوع العلوي )Cالتربة من المستوع السفلي )تلك تتكون 
 

  -:العامة  خصائصها
 حية.يتنشأ نتيجة لعمليات حت الصخور الجيرية مع إضافة مواد طينية ر  -أ 

 قليل من الطين. غنية جدًا بالمواد الجيرية مع -ب 

 فقيرة جدًا بالمواد العضوية. -ج 

ما  ةيترسب الجبص في التربة إما على شكل قشرة سطحي -د   في المستوع األوسط.وا 

12ملم سنويًا ودرجات الحرارة ما بين 100تنشأ حيث معدالت األمطار  -ه 
32-م

.م 

حسن ) بسبب جفافها وقلة أمطارها ونباتاتها بالكاد تصلح للرعي. ؛تربة غير مزروعة -و 
 (106، 1996:  صالح

 

 :  تربة اللوس -2
حية يألنها تنتج عن تجمع الرواسب الغرينية الر  ؛يطلق عليها أحيانًا اسم تربة الغرين

والذي يتكون في األصل من الكوارتز ، لذلك يعتبر الغرين المكون األساسي لها، أو النهرية
 يزيد الجير نحو الشرق. ويزيد الكوارتز فيها نحو الغرب بينما، مع قليل من الجير
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كما تتميز ، أو تكاد تخلو منها، تتميز تربة اللوس بأنها فقيرة جدًا بالمواد العضوية
 وأحيانًا تكون مالحة.، بلونها البني

التربة على مساحات شاسعة من مناطق بئر السبع ووسط النقب وعلى تلك تتوزع 
 من فلسطين.وفي المناطق المنخفضة ، سفوح التالل قليلة االنحدار

حيث ، نشأت في ظروف مناخية تنتمي إلى مناخ البحر المتوسط الصحراوي الجاف
22ملم ومعدل درجات الحرارة 250-ملم150معدالت األمطار السنوية 

.م 
أما إذا توفرت لها ، األراضي بالشعير والقمح معتمدة على مياه األمطارتلك تزرع 

 .(347:  1999، )عابد والوشاحيل الحقلية مياه للري فإنها تصلح للكثير من المحاصي
 

 :  تربة الحمادة -3
وهي ليست تربة ، الحمادة تعني المنطقة السهلية المنبسطة التي تغطيها الحجارة

 ألنها تتكون من الحصباء الصوانية مع الغرين والطين والرمل. ؛حقيقية بمعنى الكلمة
تية والحوارية يية والدولوماالتربة على قاعدة الصخور الصلبة الكلسهذه تكونت 

 والصوانية.
وكذلك تكونت في السهول الجنوبية ، التربة في مرتفعات وهضاب النقبتلك تكونت 

وال يتجاوز سمكها بأي ، سم40-15لذلك فهي تربة رقيقة يتراوح سمكها ما بين ، والشرقية
 وهي تربة مالحة.، لونها أصفر أو بني باهت، سم80حال عن 

صحراء النقب والمناطق المسايرة ي السهول الجنوبية والشرقية لربة فالتتلك تتوزع 
 لوادي عربة.

إذ ال تزيد معدالت ، بسبب جفاف المنطقة ؛تربة الحمادة ليس لها قيمة زراعية تذكر
 .(106:  1996، )حسن صالحملم سنويًا 50األمطار عن 

 

 :  ات الملحيةبختربة الس -4
تحتوي على نسبة كبيرة من كلوريد ، أو كليهماتتكون عادة من الطين أو الرمل 
كما أن ، % خاصة في األجزاء العليا منها50الصوديوم )ملح الطعام( بنسبة تصل إلى 

 فهي تربة قلوية متوسطة(. 8.5تصل إلى حيث  P.Hدرجة الحموضة أيضًا عالية )
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نهرية من مواد وتتكون التربة في األماكن المنخفضة المنبسطة السهلية تلك تنشأ 
ن طينية أو رملية حيث يلتقي منسوب المياه المالحة أو شبه المالحة مع سطح األرض ويكو   

 ة مياه قليلة العمق شديدة الملوحة.بخس
غسل مياه األراضي المرتفعة فيتجمع التربة في القيعان الصحراوية عندما تُ تلك توجد 

 الملح في القيعان.
أقل من ، اوي الجاف وأمطار قليلة جداً ات حيث المناخ الصحر بختكونت تربة الس

30ودرجات الحرارة يزيد معدلها عن ، ملم سنوياً 50
.م 

ات بخومن أشهر س، ات في وادي عربة ومناطق البحر الميتبختتوزع تربة الس
 ة الدفية جنوب وادي عربة.بخة الم ق رح وسبخة طابة وسبخفلسطين س

غير أن أشجار النخيل تنمو في ، نبات فإنه ال ينمو عليها أي ؛ونظرًا لشدة ملوحتها
 .(59، 1999:  )عاشورة طابة بخكما في س، المناطق قليلة الملوحة

 

 : تدريب
 وأقسامها الرئيسية والفرعية.، .. اكتب أنواع الترب في فلسطين عزيزي الطالب

 

 -إجابة التدريب :
 -تربة المناطق الرطبة وشبه الرطبة : -أواًل 
 الحمراء التيراروسا.تربة البحر المتوسط  -1

 تربة الرندزينا. -2

 التربة البازليتية. -3

 الترب الرملية : تربة الكركار، تربة الحمرة، تربة النزاز، تربة الرمال والكثبان الرملية، تربة الحصماص. -4

 الترب الطميية الركامية، التربة الطميية النهرية الركامية وتربة الخث. -5
 

 -ه الجافة :بة المناطق الجافة وشبتر  -ثانيًا 

 التربة الصحراوية الرمادية. -1

 تربة اللوس. -2

 تربة الحمادة. -3

 تربة السبخات الملحية. -4
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 :  مشكالت التربة في فلسطين
 لعلك عزيزي الطالب أدركت ذلك منو تعاني التربة في فلسطين من عدة مشكالت 

كالت جليًا من خالل العرض السابق أن هناك مش بات حيث ،التربة ألنواع دراستك خالل
عاني من تفبعض الترب غير ناضجة وبعض الترب ، خاصة لكل نوع ولكل صنف على حدة

كما أن زيادة المياه في بعض أنواع الترب ، وبعضها اآلخر يعاني من االنجراف، الملوحة
كما أن بعض الترب بالرغم من جودتها واحتوائها على ، ملحية سبخاتحولها إلى تربة 

مة للزراعة إال أن افتقارها للمواد العضوية الضرورية أفقدها الكثير الكثير من العناصر الالز 
 من ميزاتها وخصائصها وأفقدها أهم مقومات خصوبتها.

، فهناك مشكالت تعاني منها تربة المناطق الرطبة وغير الرطبة إذن عزيزي الطالب
الت التي إال أن جميع المشك، وهناك مشكالت خاصة بتربة المناطق الجافة وشبه الجافة

أما تربة المناطق ، تعاني منها تربة المناطق الرطبة يمكن استدراكها وتالفيها ومعالجتها
الجافة وشبه الجافة فهي تعاني من الكثير من المشكالت أشد وطأة وأكثر أهمية بحيث ال 

 يمكن تالفيها أو استدراكها أو معالجتها.
مشكلة تعرية  ما :لسطين وهسنقوم بعرض أهم مشكلتين تتعرض لهما التربة في ف

 -: بة وانجرافها ومشكلة تملح التربةالتر 
 : مشكلة تعرية التربة وانجرافها - أوال  

إذ ال ، ة أو انجراف التربة بأنها إزالة الطبقة العليا الخصبة من التربةتعرف تعري
 وال يمكن تعويضها.، يمكن أن تحل محلها أي تربة أخرع 
ولم تشكل مشكلة ، لكنها كانت محدودة، نذ عصور قديمةبدأت مشكلة تعرية التربة م

ولكن في السنوات األخيرة ، كبيرة بسبب عمليات التوازن التي كانت تحدث في النظام البيئي
 زادت المشكلة وزادت خطورتها.

 :  وتحدث تعرية التربة نتيجة لمجموعتين من العوامل
 :  العوامل الطبيعية -أ 

 ر والتوزيع الفصلي ل مطار وانحدار السطح والرياح.كثافة األمطا في تتمثل والتي

 :  العوامل البشرية -ب 

والتي تتمثل في سوء اإلدارة البشرية للتربة وسوء استخدام اإلنسان للتربة مثل إزالة 
 الغطاء النباتي وقطع األشجار وحرقها.
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 -: أنواع من التعرية ةوهناك ثالث
 :  تعرية سطحية -

حدث في المناطق قليلة االنحدار واألراضي المنبسطة وهي وت، تسببها المياه والرياح
 ى للتعرية.ولالصورة األ

 :  تعرية جدولية -

وتحدث إذا لم يستدرك اإلنسان التعرية ، وهي المرحلة التالية للتعرية السطحية
 ة.نالسطحية مثل حراثة األرض بطرق معي

 :  تعرية أخدودية -

ظهر إذا لم يتم وقف التعرية الجدولية وهي المرحلة التالية للتعرية الجدولية وت
بح الجداول أكثر عمقًا وأكثر تفصياًل وتكون أخاديد والتي تتوسع وتتعمق وهي خطيرة صفت

 .(117:  1987، )السيد المطري  ويتم نقل التربة إلى مكان آخر، جدًا وال يمكن إصالحها

عملية االنجراف  فيدورًا هامًا تلعب العوامل المؤثرة في تكوين التربة وتطورها 
ما يحدث في الكثير من تربة فلسطين التي تتعرض إلى كل المؤثرات التي وذلك ، والتعرية

تحدث  فلسطينولعل مشكلة تعرية التربة في ، تفضي إلى حدوث التعرية لجميع أنواع الترب
 :  بطريقتين

 :  التعرية واالنجراف بفعل المياه -1

، حسب تماسك التربة أو تفككها، لسطينيحدث لتربة المناطق الرطبة من فوذلك 
كما يعود إلى غزارة األمطار التي تحدث في تلك ، اً ناعم مأ اً كان خشنأوحسب نسيجها سواء 

 المنطقة.
إن أكثر المناطق التي تتعرض لالنجراف بفعل المياه في فلسطين المرتفعات الجبلية 

 ومرتفعات الجليل ومجاري األودية واألنهار.، الوسطى
 -: االنجراف يحدث تبعا  لما يلي وذلك

 االنجراف بسبب زحف التربة على جوانب األودية المشبعة بالمياه. -1
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انجراف التربة على المنحدرات والسفوح التي تزيد فيها درجة االنحدار وال تستقر عليها  -2
ة للسلسلة يربغالسفوح ال: ومن أمثلتها ، حبيبات التربة فتتجه نحو المناطق المنخفضة

 لية الوسطى من فلسطين.الجب

، مثل مجرع نهر النعامين ونهر المقطع، انجراف التربة على طول األودية واألنهار -3
 ونهر العوجا وغيرها.

حيث االنحدارات الشديدة واالنكسارات ، انجراف التربة على جوانب انهدام البحر الميت -4
 العميقة.

 

 التعرية واالنجراف بفعل الرياح. -2

االنجراف في المناطق الجافة قليلة األمطار وبالتحديد في النوع من ذلك يتركز 
 -: ويحدث تبعًا لما يلي، منطقة النقب ووادي عربة وحول البحر الميت

، حيث تقوم الرياح بنقل التربة المفككة من مكان آلخر، انجراف التربة بفعل الرياح -5
النوع ذلك من لنقب وتعاني تربة المناطق الرملية المفككة في السهل الساحلي وصحراء ا

 من االنجراف.

انجراف التربة وتعريتها بفعل السيول الفجائية والتي تحدث في صحراء النقب على وجه  -6
 الخصوص.

 

 :  أثر انجراف التربة وتعريتها على الزراعة
 -: إن التربة التي تعاني من التعرية واالنجراف تتميز بما يلي

 الطبقة التي تنمو فيها جذور النباتات.قلة خصوبتها وتناقص انتاجها بسبب تآكل  -1

 فقدان التربة للمواد المعدنية والمواد العضوية االساسية الالزمة للزراعة. -2

 

 :  مشكلة تملح التربة - ثانيا  
يقصد بتملح التربة ارتفاع نسبة األمالح خاصة كلوريد الصوديوم في الطبقة 

 السطحية للتربة أكثر من الحد الذي يتحمله النبات.
وبالتالي  ؛وبالتالي يقل نمو النبات أو يتوقف كليًا تبعًا لمعدالت األمالح في التربة

 تدهور التربة وفقدان قدرتها على اإلنتاج.
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 -: ويأتي تملح التربة في فلسطين من مصدرين
، ارتفاع مستوع الماء الباطن إلى مستوع سطح األرض عندها تنشط الخاصية الشعرية - أ

يحدث في وذلك ، ًا األمالح في الطبقة السطحية من التربةحيث يتبخر الماء تارك
 الملحية بوادي عربة ومنطقة البحر الميت. سبخاتالمناطق الحارة الجافة في منطقة ال

اد المياه تزدتلك ومع زيادة استخدام ، استخدام المياه المالحة للري يؤدي إلى تملح التربة - ب
التدهور في المناطق التي ترتفع ذلك حدث وي، اإلنتاجها الملوحة إلى درجة يتوقف عند

، فيها نسبة تملح الخزان الجوفي الذي يستخدم للري مثل قطاع غزة والسهل الساحلي
 وبعض مناطق األغوار الفلسطينية.

 

 -: أثر ملوحة التربة على الزراعة
وبالتالي ، زيادة الملوحة في التربة يؤدي إلى تدهورها تدريجيًا وانخفاض خصوبتها -3

 فاض اإلنتاج الزراعي أو توقف ذلك اإلنتاج إذا زادت الملوحة.انخ

تركز األمالح مثل الصوديوم والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم على الطبقة السطحية  -4
 يؤدي إلى موت النباتات. ؛العليا للتربة مكونة قشرة ملحية بيضاء

التربة غير صالحة % حينها تصبح 1تعتبر التربة مالحة إذا زادت نسبة التملح عن  -5
 للزراعة حتى لو توفرت لها مياه الري.

إن ارتفاع نسبة كربونات الصوديوم وكلوريد الصوديوم والمغنيسيوم والبورون أكثر من  -6
          النسبة المحددة يؤدي إلى تعرض النبات للموت.

 
 عزيزي الطالب :

 تتبع المعلومات الواردة في الصفحة التالية :
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 االستعماالت التوزيع الجغرافي المناخ الصخر األم تكوينال النشأة   
أوال  : تربــــــــــــــــــــــــة 
ــــة  ــــاطق الرطب المن

 وشبه الرطبة
 
 
 
 

تربددددددة البحددددددر  -1
المتوسددط الحمددراء 

 "تيراروسا"

التربدددة مدددن عمليدددة تلدددك تنشدددأ  
غسددددل الصددددخور الجيريددددة أو 

 الدولومايتية بمياه األمطار

لونها أحمدر إلدى بندي فداتح، يوجدد بهدا 
المددددواد العضددددوية )الدددددبال( قليددددل مددددن 

وغنيدددددة بدددددالمواد الطينيدددددة فقيدددددرة نسدددددبيًا 
 بالجير

التربة على صخور الحجر تلك تنشأ 
 الجيري والدولوميت الصلبة

مناخ حوض البحر المتوسط حيث الصيف 
 900-400الجاف والشتاء الرطب، األمطار 

 م20-15ملم سنويًا والحرارة 

 : توجد في المناطق الجبلية مثل
لخليل والجليل والقدس جبال ا
 ونابلس

تنمو عليها غابات البلوط وتزرع 
بالقمح والكرمة والزيتون واللوزيات 

 والتفاح

صدددددددددددخور : نشدددددددددددأت علدددددددددددى   تربة الرندزينا -2
الطباشددددددددددير والمددددددددددارل غيددددددددددر 
المنفدددددذة للمددددداء وترتفدددددع فيهدددددا 

 نسبة كربونات الكالسيوم

يغلدددب عليهدددا اللدددون البندددي إلدددى البندددي 
مواد العضدددوية وبهدددا الفددداتح، غنيدددة بدددال

 %80-30نسبة عالية من الجير 

التربة على الصخور الجيرية تلك تنشأ 
الطرية أي على صخور الطباشير 

 والمارل

-400مناخ البحر المتوسط معدالت األمطار 
 م27-11ملم سنويًا، الحرارة 700

توجد في المناطق الجبلية مرافقة 
للتربة الحمراء موجودة على 

 جبالالهضاب وقمم ال

تنمو عليها نباتات البلوط وأشجار 
 الفاكهة والزيتون والكرمة

التربددددددددددددددددددددددددددددددددددة  -3
 البازلتية

تنشدددأ مدددن عمليدددة غسدددل ميددداه  
 األمطار لمكونات البازلت

لونهدددددددا بندددددددي قددددددداتم ال تحتدددددددوي علدددددددى 
الددددددبال، غيدددددر جيريدددددة وأحياندددددًا تكدددددون 

 حصوية

التربة على صخور البازلت  تلكتنشأ 
 قاسيةالسوداء وهي صخور بركانية 

مناخ البحر المتوسط، معدالت األمطار 
 م17-15ملم سنويًا، الحرارة 700-1000

تستعمل لزراعة أشجار الفاكهة  توجد في مناطق الحولة وطبريا
 والمحاصيل الحقلية

مجموعددددددددددددددددددددة  -4
 الترب الرملية

تنشددددددأ مددددددن تجويددددددة صددددددخور  تربة الكركار
ممدددا يدددؤدي ؛ الكركدددار الرمليدددة

 فيهاإلى زيادة نسبة الرمل 

تتكدون مدن رمدال الكركدار الجيريدة بهدا 
 نسبة من السليكا وأكسيد الحديد

-150مناخ السهل الساحلي، األمطار  تنشأ على صخور رمل الكركار الجيرية
 م27-12ملم سنويًا، الحرارة 250

تمتد على طول السهل الساحلي 
 ويغلب على تضاريسها االستواء

التربة فقيرة، تنمو عليها أشجار 
كهة تزرع فيها الخضروات إذا الفا

 توفر لها الماء فتزرع بالحمضيات
تربدددة قديمدددة نشدددأت فدددي فتدددرة  تربة الحمرة

 الباليوستوسين
تتكددددددون مددددددن حبددددددات الرمددددددل الملونددددددة 

بسبب تغليفها بأكسديد  ؛باللون األحمر
 الحديد فقيرة بالدبال

تنشأ على رمال السهل الساحلي أو 
 كثبان الصخر الرملي الجيري 

البحر المتوسط، معدالت األمطار  مناخ
 م26-13ملم سنويًا، الحرارة  500-650

تتوزع في السهل الساحلي وفي 
هور الكركار والوديان ضمناطق 
 العريضة

تعتبر من أجود أنواع التربة لزراعة 
الحمضيات كما أنها صالحة لزراعة 

 الخضروات والفاكهة
نشدددددأت بفعدددددل عمليدددددة غسدددددل  تربة النزاز

مدددددددرة أو للصددددددددخور تربدددددددة الح
 الرملية الجيرية

تنشأ مرافقه لتربة الحمرة على صخور  تتكون من الصخور الطينية
 الحجر الرملي الجيري 

-500مناخ البحر المتوسط معدالت األمطار 
م "نفس تربة 26-13ملم سنويًا، الحرارة 650
 "الحمرة

تتوزع في السهل الساحلي في 
 مناطق تربة الحمرة

ال تسمح لجذور  نها؛ ألتربة رديئة
 النباتات أن تمر فيها

تربددددددددة الرمددددددددال 
والكثبددددددددددددددددددددددددددددددان 

 الرملية

تنشددأ مددن الرمددال الددذي يغلددب 
% 10% رمددددددال، 90عليهددددددا 

 مواد جيرية

تتكون من حبات الرمدل والكدوارتز بهدا 
 قليل من المواد الجيرية

لم تتطور عن الصخر بل إن مياه نهر 
 النيل هي المصدر األساسي لها

تمتد على طول السهل الساحلي  احليمناخ السهل الس
 وبعض أماكن النقب

إذا وجدت المياه يمكن أن تزرع 
 بأشجار الفاكهة والحمضيات

تربدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 
 الحصماص

تربدددة رمليدددة المسدددتوع العلدددوي 
 لها بني 

تطورت من تغيرات بيئية حصلت على  تربة غير جيرية
 تربة الحمرة

 تصلح لزراعة الحمضيات احليتتوزع على طول السهل الس نفس مناخ تربة الحمرة

مجموعددددددة التددددددرب 
 الطميية الركامية

التربددة الطمييددة 
النهريدددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 الركامية

نشددأت مددن تددراكم المددواد التددي 
 ؛جلبتهدددددددا األوديدددددددة واألنهدددددددار

لددذلك فهدددي لدددم تتطدددور تطدددورًا 
 حقيقياً 

ناعمدددددة البنيددددددة تحتددددددوي علددددددى بعددددددض 
الحصدددددى قدددددد تكدددددون رمليدددددة أو رمليدددددة 

 طينية أو طينية

لية منقولة بواسطة األنهار المادة األص
والوديان تحوع مواد جيرية أو غرينية أو 

 طينية

تحمل نفس مناخ الوادي أو النهر أو السهل 
 الموجودة فيه

بن عامر اتوجد في سهل مرج 
وسهل البطوف ومجاري األودية 

 في النقب وغور األردن

ممتازة لزراعة القمح والمحاصيل 
 والفاكهة والخضروات

نشددددددددددأت فددددددددددي المسدددددددددددتنقعات  ثتربة الخُ 
وكددددددددذلك المندددددددداطق التددددددددي ال 

 ُتصرف مياهها

تربة سوداء رمادية تحتوي علدى نسدبة 
 عالية من المواد العضوية

تنشأ على مواد نهرية ركامية ناعمة 
 البنية

-450مناخ البحر المتوسط، األمطار 
 م28-12ملم سنويًا الحرارة 700

توجد في سهل الحولة وبعض 
عامر  بنامناطق سهل مرج 

 ومصبات األنهار

تنمو فيها نباتات المستنقعات التي 
تموت وتدفن فتتحول إلى نوع متدن 

 من الفحم اسمه ُخث
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 االستعماالت التوزيع الجغرافي المناخ الصخر األم التكوين النشأة   
تربـة المنـاطق  -ثانيا  

 الجافة وشبه الجافة
تنشددددددددددددأ نتيجددددددددددددة لحددددددددددددت   التربة الصحراوية الرمادية

صدددددددددددددددددخور الجيريدددددددددددددددددة ال
وتجمعهددددددا فدددددددي مجددددددداري 
 األنهار أو في السهول

عبارة عن تجمعات صدحراوية 
لصددخور جيريدددة غنيددة بدددالمواد 

 الجيرية مع قليل من الطين

تنشأ من حت الصخور 
الجيرية مع مواد طينية 

 هوائية

المناخ الصحراوي األمطار 
ملم، الحرارة 100أقل من 

12-32م 

توجد في النقب في المناطق 
 التضاريس السهليةذات 

فإنها  ؛بسبب قلة األمطار
تربة جافة وبها قليل من 

 النباتات الصحراوية

تنشددددأ مددددن تددددراكم الغددددرين   تربة اللوس
المنقددددددددددددددول بالريدددددددددددددداح أو 

 المياه

تتكدددددون مدددددن الغدددددرين المكدددددون 
معددن الكدوارتز مدع قليددل  :مدن

مدددن الجيدددر فقيدددرة جددددًا بدددالمواد 
 العضوية

التربة على رواسب تلك تنشأ 
 لغرين الهوائية أو النهريةا

مناخ البحر المتوسط الجاف 
أو المناخ الصحراوي، 

ملم 530-520األمطار 
 م20سنويًا، الحرارة 

توجد في مناطق بئر السبع 
 وأواسط النقب

ذا  تزرع بالشعير والقمح وا 
فإنها  ؛توفرت لها مياه الري 

 تزرع بالمحاصيل الحقلية

نشدددددددأت مدددددددن الحصدددددددباء   الحمادةتربة 
لصدددددددوانية مدددددددع الغدددددددرين ا

 والطين والرمل

حصدباء السديول :  تكونت من
والسدددفوح ونتجدددت عدددن تجويدددة 

 وحت الصخور المختلفة

ألنها  ؛ليست تربة حقيقية
الحصباء :  تتكون من

وحصى الصوان التي توجد 
 فيها مادة ترابية

المناخ الصحراوي األمطار 
ملم سنويًا،  50أقل من 

 م32-12الحرارة 

بسبب شدة جفافها ؛ ال تزرع لنقب وجنوبهتوجد في وسط ا
اللهم إال من بعض النباتات 

 البرية الرعوية

تنشددأ علددى السددبخات فددي   تربة السبخات الملحية
المندددددداطق التددددددي تتجمددددددع 
؛ فيهدددددا رواسدددددب الوديدددددان

فترتفددددددع الميدددددداه المالحدددددددة 
علدددى شدددكل سدددبخة فدددوق 

 سطح األرض

ألنهددددددا تحتددددددوي  ؛تربددددددة مالحددددددة
علددددى نسددددبة عاليددددة مددددن ملددددح 
الطعددددددام "كلوريددددددد الصددددددوديوم" 

 تتكون من الطين والرمل

عادة تتكون من مواد نهرية 
 أو رملية أو مزيج بينهما

المناخ صحراوي جاف، 
ملم، 50األمطار أقل من 

 م33-16الحرارة 

توجد في وادي عربة ومناطق 
 البحر الميت

 ؛ال ينمو فيها أي نبات
بسبب شدة ملوحتها وأحيانًا 

 ينمو فيها النخيل
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 الوحدة الثانية
 النباتات الطبيعية في فلسطين

 
 .العوامل المؤثرة على توزيع البيئات واألقاليم النباتية

 -: األقاليم النباتية في فلسطين
 اقليم نباتات البحر المتوسط. -1

 الطورانية. –اقليم النباتات اإليرانية  -2

 اقليم نباتات التداخل السوداني. -3

 العربية. اقليم النباتات الصحراوية -4

 
 أنواع الغابات في فلسطين.

 أنواع األشجار الغابية في فلسطين.
 أهم استخدامات النباتات الطبيعية في فلسطين.

 أهم مشكالت النباتات الطبيعية.
 



 282 



 

 

 

 283 

 :الوحدة الثانية أهداف 
 :  عزيزي الطالب

 -: يتوقع منك بعد دراسة هذه الوحدة أن تكون قادرا  على
 لمؤثرة في توزيع النباتات.معرفة أهم العوامل ا -1

 تحديد األقاليم النباتية. -2

 التفريق بين األشجار والشجيرات واألعشاب. -3

 التعرف على أهم استخدامات النباتات الطبيعية. -4

 الوقوف على أهم المشكالت التي تعاني منها النباتات الطبيعية. -5

 

 -القراءات المساعدة :
 وشجيرات من فلسطين. ، دليل أشجار2003محمد سليم اشتية وآخرون،  -1

 مركز أبحاث التنوع الحيوي والبيئة، نابلس. -2

، مسح وتصنيف أشجار الغابات في فلسطين، 2007عادل أبو عياش وآخرون،  -3
 المنظمة العربية للتنمية الزراعية، فلسطين.

، نباتات سوريا وفلسطين والقطر المصري وبواديها، المجلد 1884جورج بوست  -4
 األول، بيروت.

 ، التقارير والمنشورات الخاصة.2015لزراعة الفلسطينية، وزارة ا -5
 

 تلكوبعدها توالت ، م1573عام لنباتات الطبيعية في فلسطين منذ لقد تمت دراسة ا
الدراسات كانت دراسات تلك ولكن بعض ، واستمرت متواصلة حتى يومنا هذا، الدراسات

إال ، ن ضمن اقليم بالد الشامفي فلسطي الدراسات قامت بدراسة النباتاتتلك وبعض ، عامة
 أن بعضها قدم معلومات وبيانات كافية عن معظم نباتات فلسطين.

إذ تنمو ، تعتبر فلسطين من أكثر البلدان تنوعًا في الحياة النباتية:  عزيزي الطالب
نوع منها  3500اعها عن في فلسطين مجموعات متنوعة من النباتات البرية يزيد عدد أنو 

أما عدد أجناس ، نوعًا منها خاصًا بفلسطين دون البالد المجاورة 46، ننوع متوط 1500
)وزارة نوعًا  2915عائلة نباتية و 114و حجنسًا لن 718النباتات الوعائية في فلسطين فتبل  

 .تقرير خاص(، 2015، الزراعة الفلسطينية
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 :  ات واألقاليم النباتيةيئالعوامل المؤثرة على توزيع الب
اعلم أن النباتات الطبيعية هي انعكاس للتربة وأن التربة هي :  البعزيزي الط

العناصر مرتبطة مع بعضها البعض تمام االرتباط وتتأثر مجتمعة  فتلك، انعكاس للمناخ
 -: بمجموعة من العوامل أهمها

وذلك كلما ابتعدنا عن البحر الُبعد أو القرب عن البحر المتوسط حيث تقل األمطار  -1
 ؤثر على توزيع النباتات.بدوره سوف ي

 مماالُبعد عن دائرة االستواء حيث تزيد األمطار في فلسطين من الجنوب إلى الشمال  -2
 جعل نباتات فلسطين في الشمال تختلف عنها في الجنوب.

 األمطار.زادت االرتفاع عن مستوع سطح البحر )التضاريس( فكلما زاد االرتفاع  -3

فلسطين تقع في ظل المطر من مناطق الشرقية ن الإوقوع المكان في ظل المطر حيث  -4
 ألن الجبال العالية تمنع وصول الرياح المحملة ببخار الماء إلى تلك المناطق.

تأثير الصحاري المجاورة والتي تهب منها الرياح الجافة حاملة معها الغبار والرمال مما  -5
 سبب الجفاف.ييؤثر على المناخ و 

اع الصخور التي تؤثر على المحتوع الرطوبي للتربة اختالف أنواع التربة وعمقها وأنو  -6
 وخلق بيئات صغيرة حيوية خاصة.

اتجاه السفوح الجبلية وشدة انحدارها وما يتبعه من تفاوت في كميات األمطار وساعات  -7
 اإلشعاع الشمسي وانجراف التربة.

ي وتغيير التدخل اإلنساني المتمثل في تدمير المساحات الخضراء وزيادة التوسع العمران -8
)عادل أبو  ما يساعد على انجراف التربة والتصحر.م ؛البنية األساسية للتربة والتضاريس

 (6، 2007:  عياش وآخرون 

ًا للنباتات فنجد أن هناك أنواع العوامل جعلت من فلسطين متحفًا طبيعيتلك كل 
تي تنمو في تنمو في صحراء النقب وبرية القدس والخليل تختلف عن تلك األنواع ال وأصناف

كما أن هناك نباتات تنمو في المناخات ، المناطق الجبلية وفي األودية والسهول واألغوار
ما جعل من ؛ مة وأخرع تنمو في المناخات الحارةالباردة ونباتات تنمو في المناخات المعتدل

 (33)شكل  تنوع النباتات في فلسطين شيئًا فريدًا ومميزًا.
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 : األقاليم النباتية
لعبت العوامل السابقة دورًا رئيسيًا وهامًا في تنويع وتوزيع النباتات الطبيعية في  لقد

بل أنها أثرت في ذلك وجعلت هذا التوزيع يختلف من منطقة ألخرع على شكل  ،فلسطين
 -: أقاليم نباتية على النحو التالي

 :  اقليم نباتات البحر المتوسط -1

لسطيني كما يشمل جبال الجليل والجزء اإلقليم كل السهل الساحلي الفذلك يشمل 
الشمالي الشرقي من الغور الفلسطيني وكذلك السفوح الغربية لجبال نابلس والقدس والخليل 

 .(6، 2003:  )محمد اشتية وآخرون كم جنوب القدس 65وينتهي على ُبعد 
 350اإلقليم جميع أراضي فلسطين التي يزيد معدل أمطارها السنوي عن ذلك يشمل 

اإلقليم ذلك تنمو نباتات ، والتي يتطابق توزيعها الجغرافي مع اقليم مناخ البحر المتوسطملم 
تلك ن إحيث ، متر فوق مستوع سطح البحر1000-300في المناطق التي ترتفع ما بين 

 كما تسود في ،تمتاز بأراضيها الخصبة من سهول وسفوح وأودية تتوفر فيها الينابيعالمناطق 
البحر المتوسط الحمراء الوردية )التيراروسا( كما أنها تحتوي على تربة  اإلقليم تربةذلك 

 .(20، 2002:  وآخرون  ت)نادر هريما)الرندزينا( 
إن نباتات إقليم البحر المتوسط يطلق عليها اسم غابات البحر المتوسط والتي هي 

، غابات النفضيةعبارة عن تجمعات من الغابات والشجيرات الحرجية العالية دائمة الخضرة وال
 -: المنطقة أهمية هيتلك وأكثر نباتات 

 ،اللباد ،البلوط ،لصنوبر الحلبيا ،الخروب ،البطم ،البطم الفلسطيني ،السنديان
 –االثل  ،الشيح –الرتم ،جنس السعد أو البردع ،الصرو أو السرو ،القندول ،البالن أو النتش

السيلنوس أو  ،الميرمية ،العليق ،ن البقرعي ،اللوتس ،ي المنثور البر  ،الدحروج  أو الدبيق
 ،نون حشقائق النعمان أو ال ،الخبيرة ،السرخس ،سوسن أزاد ،القرنفل ،المرار ،الدحريج ،الزنبق

 )الموسوعةالينبوت و  ،العاقول، السعتر أو الزعتر ،الخرفيش ،المرار ،الخلة ،اإلقحوان
 .(145، 1990: 1المجلد : الفلسطينية

الزعرور  ،الزعرور األحمر ،القيقب:  قليم أنواعًا أخرع مثلاإلذلك كما ويضم 
أما  ،لسيطالبطم األو  ،واللوز البري  ،والكمثري البرية ،السويدا أو البرقوق البري  ،الشوكي

اإلقليم فهي وافرة العدد وتتباين في تواجدها حسب الطبوغرافيا ذلك شجيرات ومتسلقات 
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 ،لسان الثور ،النسرين ،الهليون  ،السماق:  من أهمها ،واالنحدار وكمية األمطار وعمق التربة
الكساء النباتي مئات األنواع من النباتات ذلك كما ويضم  ،الطيون و  ،الزعتر الفارسي ،الجعدة

المعمرة والحولية من النجيليات والبقوليات والنباتات عريضة األوراق والنباتات الشوكية التي 
ع الحيوي الطبيعي والزراعي و من الكساد النباتي والتن الغابات وتشكل جزءاً تلك تتواجد في 

 .(20، 2002:  )نادر هريمات وآخرون 
 

 :  الطورانية –إقليم النباتات اإليرانية  -2

 اإلقليم المنطقة االنتقالية بين بيئة البحر المتوسط والبيئة الصحراوية وهوذلك يشمل 

البحر المتوسط يمتد من جنوب بحيرة إلى الشرق مباشرة من إقليم  يقع طولي قطاع عن عبارة
طبريا على شكل شريط ضيق متجهًا من الشمال إلى الجنوب على السفوح الشرقية للسلسلة 

والبيرة  ط فلسطين طوباس ونابلس ورام هللامن محافظات وس: ويقطع كاًل  ،الجبلية الوسطى
لى الجنوب من الخليل يتسع  ،والقدس وبيت لحم والخليل ليشمل أراضي بئر الشريط ذلك وا 

السبع ويتجه غربًا باتجاه قطاع غزة فيمر بشكل طولي في شرق محافظات دير البلح 
 وخانيونس وجزء منه يتجه نحو الجنوب الشرقي عند الحدود مع مصر.

اإلقليم أقل من معدالت األمطار في إقليم البحر ذلك معدالت األمطار في 
كما يتميز ، ملم سنوياً  350-200ما بين  كحيث تتراوح معدالت األمطار هنا، المتوسط
ذلك اإلقليم بموسم مطري قصير نسبيًا وتوزيع مطري غير منتظم حيث يتطابق ذلك مناخ 

أما تربة هذا اإلقليم فهي تربة المنحدرات الرمادية  ،هوب شبه الصحراوي ساإلقليم مع مناخ ال
نواع من التربة الصخرية البنية وكذلك أ، نواع من التربة الطينية والكلسيةوتربة اللويس وأ

كما أن هناك جيوب من التربة البركانية الرملية والتربة البنية الجافة ، الطفالية الرسوبية الجافة
 .(28، 2007:  )عادل أبو عياش وآخرون 

اإلقليم هي من النباتات العشبية والشوكية ذلك المجتمعات النباتية التي تنمو في 
المجتمعات النباتية الشجيرية الطبيعية  م اأ ،مرة والشجيرات القصيرةالحولية والنباتات المع

 .(20، 2002:  وآخرون  ت)نادر هريمافهي شبه معدومة بسبب جفاف المنطقة وقلة األمطار 
بعض أنواع  ،الدوم أو النبق أو السدر ،الشيح:  أهم نباتات اإلقليم اإليراني الطوراني

شوك و  ،األثل أو الطرفة، السنط ،الرتم ،األوراق الشوكي ،ثيالسماق الثال ،اللوز البري  ،البطم
 البان.
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 الشعير البصلي.و  ،العنصل ،الشبرق أو الدبق:  وعلى الصخور تنمو نباتات
البطم :  أما أهم الشجيرات التي تنمو في هذا اإلقليم فهي نادرة ولكن يوجد منها

 الضمخ.و  ،السوسن ،الزقو ،األثل ،العوسج ،الطرفاء ،اللبان ،الريم ،الكبير أو السريس
 

 : اقليم نبات التداخل السوداني -3

وهي منطقة انتقالية واقعة بين المنطقة ، يطلق عليه منطقة التغلغل السوداني
ن جميع الظروف المناخية والطبيعية قد إحيث ، السودانية الحقيقية ومنطقة الصحراء العربية

وكذلك أنواع التربة إلى ، دت درجات الحرارة العاليةفقد أ، اإلقليمذلك توفرت لكي تنمو نباتات 
سيادة هذا النوع من النباتات ضمن ظروف معيشية مالئمة على طول نهر األردن ووادي 

كما أنها أدت إلى تشكيل جماعات نباتية ، ومنطقة البحر الميت واألغوار الجنوبية، عربة
المنطقة ذات طبيعة تلك و ، ألفريقيةسودانية صحراوية تماثل نظيراتها في مناطق السافانا ا

المنطقة تلك لذلك تنمو فيها أنواع نباتية ال تنمو في فلسطين إال في ، صحراوية جافة وحارة
 .(7:  2003:  )محمد اشتيه وآخرون 
اإلقليم النباتي هو أنه ينمو في المناطق التي ترتفع فيها درجات ذلك وما يميز 

اإلقليم تتجمع على شكل أشرطة من النباتات ذلك ن نباتات الحرارة مع توافر الرطوبة لذلك فإ
ر الذي أدع إلى وجود الكثير من أصناف ماأل ،سبخاتحول مصادر المياه أو في أماكن ال

 .(99، 1996:  )حسن صالحاقليم النباتات السودانية ذات المناخ المداري الحار 
حار ، صيف طويل مناخ اقليم نباتات التداخل السوداني ذو شتاء قصير وفصل

ملم سنويًا ودرجات 200-ملم100ن معدالت األمطار قليلة فهي تتراوح ما بين إوجاف حيث 
30الحرارة 

 ًذلك ،ولكن تدفق مياه نهر األردن وتدفق الينابيع جعل البنية حارة رطبة، م تقريبا 
ة التي تكونت من اإلقليم يتميز بتنوع التربة ما بين التربة البركانية والتربة الرسوبية البني

ترسبات جميع أنواع التربة بواسطة المياه المتدفقة من نهر األردن والينابيع واألودية المجاورة 
 .(28، 2007:  و عياش وآخرون ب)عادل أ

وتعتبر مستنقعات بحيرة الحولة وضفاف نهر األردن ومجاري األودية والينابيع هي 
 ،الحلفا ،البردع:  لنباتات المائية مثلالمناطق التي تتجمع حولها أصناف عديدة من ا

 ،االكاسيا ،الزيزفون  ،السمار ،عصا الراعي ،المنشار ،الحور ،القصيب ،الدفل ،القصب
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 ،اللوتس ،الحناء ،الدوم ،الزقوم ،زهرة أريحا ،الغار ،الزنابق ،الكافور ،البوص ،الصفصاف
 .(99، 1996:  )حسن صالحاألراك أو السواك  ،الغاسول

 

 : تدريب 
 -: فسر ما يلي

 يعتبر إقليم التداخل السوداني وفير جدا  بالنباتات. -1

 يعتبر اإلقليم الصحراوي فقير جدا  بالنباتات. -2
 

 -إجابة التدريب :
بسبب توفر جميع الظروف المناخية والطبقية ني وفير جدًا بالنباتات؛ يعتبر إقليم التداخل السودا -1

 حرارة العالية والتربة والمياه.درجات ال: ة لنمو النباتات مثل مالمالئ
  

بسبب سيادة المناخ الصحراوي المتطرف حيث درجات  ؛يعتبر اإلقليم الصحراوي فقير جدًا بالنباتات -2
 الحرارة العالية جدًا مع عدم توفر المياه.

 

 -: كما يمكن تقسيم تلك األصناف حسب الموقع الجغرافي لها على النحو التالي
 : غابات حواف األنهار -1

 -: وهي التي تتجمع حول نهر األردن وتوجد على شكل أشرطة وأحزمة مثل
 مثل البوص والحور.:  النباتات المائية -أ 

 نباتات األثل األردني ونباتات العوسج األوروبي. -ب 

 باإلضافة إلى نبات الهليون الفلسطيني.، نباتات القطف الملحي -ج 

 ك.مثل السدر واألراك أو السوا، نباتات الينبوت والعاقول -د 
 

 :  غابات شاطئ البحر الميت -2

تكونت نتيجة لوجود المياه العذبة نسبيًا من نبع عين الفشخة في المنطقة حيث 
واختالطها مع المياه عالية الملوحة للبحر الميت تكونت غابة  ،الشمالية الغربية للبحر الميت
 العاقول.و  ،الينبوت ،األثل ،الغرقد:  ومحمية طبيعية أهم نباتاتها
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 الجفتلك(و  ،العوجا ،بات الواحات في وادي األردن )أريحاغا -3

كانت في الماضي عبارة عن غابات واسعة ومتشابكة ولكن نتيجة لقطع األشجار 
أشجار :  والرعي والتوسع في الزراعة فلم يتبقى منها غير بعض األشجار المتناثرة مثل

 األراك أو السواك.و  ،رالعشار أو العش ،القطف:  أما الشجيرات فهي ،الزقوم ،النبق
 ،التين البري  ،الدوم:  أما األشجار التي انقرضت من تلك المنطقة فهي أشجار

 .(29:  2007:  )عادل أبو عياش وآخرون السيال الجرفي و  ،الطلح ،السيال اللولبي
الغور شبيه بنباتات المنطقة الحارة  ونبات : قائالً  الغور نباتات بوست جورج صفقد و و 
 ويكاد ال يقع فيه، نبات أرض السودان النخفاضه تحت سطح البحر وشدة الحرارةال سيما ب

 وصوله إلى قعر الوادي. قبل الغيوم يتبخر من النازل الغيث ألن ؛الشتاء فصل في مطر
ر ،النخل ،السيال سنط : الغور من الجنوبي الجزء نباتات وأهم ل ة ،الُلبان ،الرتم ،الُعش   ،الص 

ر الفراتي ،األثل ،والدبق الهندي ،السلفادورا ،العوسج ،النبق ،الغرقد ،حالُمال   ،الطرفاء و   ،الح 
د ،الزقوم القصب  ،األثل ،البابير: وفي الجزء الشمالي من مستنقعات الحولة الكثير من  ،الك ر 

 .نقاًل عن الدباغ(:  1884:  1المجلد :  )جورج بوستزنبق الماء و  ،السوس ،الفارسي الغزار
 

 :  النباتات الصحراوية العربيةإقليم  -4

تمتد من صحراء القدس إلى حيث ، المنطقة نحو نصف مساحة فلسطينتلك تشمل 
فمناخ هذا اإلقليم شديد الحرارة يتطابق مع المناخ الصحراوي القاري المتطرف ، جنوب النقب

طقة المنتلك لذلك تخلو  ؛ملم سنوياً 150-ملم50حيث أن معدالت األمطار تتراوح ما بين 
والغطاء النباتي نادرًا يتوزع على شكل بقع متناثرة في قيعان الوديان وحول ، من الزراعة

 الينابيع الموسمية.
اإلقليم هي تربة الحمادة والتربة الرملية وأهم أنواع النباتات ذلك التربة السائدة في 

قصيرة التي الصحراوية العربية فهي في معظمها نباتات شوكية من الشجيرات واألعشاب ال
تتبعثر في صحراء النقب ال سيما في المنخفضات وبطون األودية حيث ترتفع نسبة الرطوبة 

الغضا   ،الثالثة الطلح ،المالح أو أم الندع ،العجرم، الهرم ،الشعران:  ومن أهمها، قليالً 
 ،انشوك الثعب ،شوك الجمل ،النتش الشوكي ،ورثلسان ال ،الرتم ،الينبوت ،الخزامي ،العرعر
 الرفث.، و الغرقد ،السنط ،الطرفة ،األثل
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 :  أنواع الغابات في فلسطين
 -: يمكن تصنيف الغابات في فلسطين إلى عدة أنواع

 :  الكثبان الرملية المختلطة )مزروعة وطبيعية(غابات  -1

تنمو فيها أشجار وشجيرات حيث الغابة في السهل الساحلي الفلسطيني تلك توجد 
 القطف.و  ،األثل ،الرتم ،رالعاد:  طبيعية منها
 

 :  الغابة المزروعة الصنوبرية -2

الغابة في جميع المناطق التي تتبع مناخ البحر المتوسط التي يزيد تلك تم زراعة 
 –الحمراء الثقيلة وتربة الرندزيناحيث تسود التربة  ،ملم سنوياً  300معدل األمطار فيها عن 

السرو أو  ،الصنوبر المثمر ،صنوبر بروتيا ،لحلبيالصنوبر ا:  أهم أنواعها، والتربة الطميية
البطم  ،البطم الفلسطيني ،الغار ،القيقب ،الخروب ،األكاسيا ،الكينيا ،صنوبر الكناريا ،الصرو

 البلوط أو السنديان. –األطلسي 
 

 :  غابات البلوط الورقية الخشبية الطبيعية -3

 400األمطار أكثر من  في مناخ البحر المتوسط حيث معدالت اتالغابتلك تنتشر 
 :  ومن أهمها، ملم سنوياً 

 :  البلوط شبه الساحليةغابات  -أ 

 ،البرزة ،الخروب ،قالسريس أو العذ ،السنديان أو البلوط: تنمو فيها أشجار 
 السويد الشجري.و  ،العبهر

 :  السفوح الجبلية الغربية اتغاب -ب 

 ،طم الفلسطينيالب ،القيقب:  أهم أشجارها، متر 600-250تنمو على ارتفاع 
 العبهر.و  ،السريس ،الخروب ،الغار ،السماق ،الزعرور األبيض

 :  الجبلية العاليةالغابات  -ج 

 ،اقط األوراقسالبلوط المت:  أهم أشجارها، متر 700تنمو على ارتفاع أكثر من 
 الغار.و  ،السماق ،الزعرور األبيض ،لعبهرا ،البطم الفلسطيني ،الزعرور األحمر
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 :  الشرقية غابة السفوح -د 

، متر خاصة المنحدرات الشرقية للضفة الغربية 700-400تنمو على ارتفاع 
الزعرور ، السريس ،الخروب ،البطم األطلسي ،السويد الفلسطيني:  أشجارها قليلة منها

 العبهر.و  ،األبيض
 

 :  غابات الخروب والسريس الخضراء -4

ناطق التي ترتفع ما بين تسمى أيضًا غابة الحديقة مستديمة الخضرة تنمو في الم
 السريس.و  ،متر أهم أشجارها الخروب250-600

 

 :  الشجيرية الحرارية متساقطة األوراق اتالغاب -5

، السدر أو النبق متساقط األوراق:  أهم أشجارها، متراً  250تنمو على ارتفاع 
 شجيرات الرتم.

 

 :  غابات ضفاف األنهار -6

 ،البوص:  ر األردن أهم نباتاتهاينحصر وجودها حول ضفاف األنهار وخاصة نه
األراك أو و  ،الزقوم ،العقول ،الينبوت ،ون الفلسطينيالهلي ،القطف ،العوسج ،السعد ،القصب
 السواك.

 

 :  الغابات الملحية -7

فشخة يتكون غطاؤها لتوجد منها بقايا على شاطئ البحر الميت في محمية عين ا
 الغرقد.و  ،اوي األثل الصحر  ،النباتات الشجيرية مثل األثلمن 

 

 -: أنواع األشجار الغابية
 :  العائلة الصنوبرية -1

صنوبر  ،الصنوبر المثمر أو صنوبر الطعام ،الصنوبر الحلبي:  منها، وهي كثيرة
 صنوبر الكناريا.و  ،بروتيا أو الصنوبر الوحشي

 

 :  العائلة الصروية أو السروية -2

 ،الثويا الشرقية ،و الفضيالصرو العطريالصر ، الصرو األفقي ،ومنه الصرو الهرمي
 الكازورينا.و 
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 :  العائلة البلوطية -3

 ،أو بلوط متساقط األرواق بلحي الثمر الملول ،ومنها البلوط أو السنديان العادي
 أو بلوط متساقط األوراق كبير الثمر. الملو 

 

 :  العائلة البطمية -4

الفستق ، ذاقم المالبطم المهجدة أو بط ،البطم األطلسي ،ومنها البطم الفلسطيني
 السماق المثمر.و  ،الفلفل الكاذب ،الحلبي

 

 :  العائلة الزيتونية -5

 الياسمين البري.و  ،الدردار السوري  ،الزيتون البري  ،ومنها البرزة أو الزرود
 

 :  العائلة الوردية -6

 اللوز المرالنتش أو البالن. ،الزعرور األحمر ،ومنها الزعرور الشوكي
 

 :  العائلة الصفصافية -7

 ،الحور األسود ،الحور األبيض ،الصفصاف األبيض ،ا الصفصاف الباكيومنه
 الحور المحلي.و 

 ،العائلة الغارية ،بهريةعالعائلة ال:  باإلضافة إلى عدد آخر من العائالت منها
العائلة  ،ائلة السويديةالع ،العائلة الدلبية ،يليةالعائلة األث ،العائلة البقمية ،العائلة الخلنجية

العائلة السمارية و  ،العائلة النجيلية ،ائلة السعديةالع ،العائلة العطرية، العائلة التوتية ،الطلحية
 .(55-32، 2007:  )عادل أبو عياش وآخرون 

 

 :  أهم استخدامات النباتات الطبيعية في فلسطين
تقدر منظمة الصحة العالمية أن عدد النباتات 

 21000الطبية بنحو المستخدمة في تحضير المنتجات 
% من 80مليار نسمة  4وقد قدرت المنظمة أن ، نبات

سكان األرض يعتمدون على أنظمة الطب التقليدي الذي 
 يعتمد على النباتات بشكل كبير.

 : ..عزيزي الطالب.
هــل تعلــم أن غالبيــة دول العــالم 
تســـــــتخدم النباتـــــــات الطبيعيـــــــة 
ــــــالج، وتســــــتخدم  ألغــــــراض الع
كدواء لالستشفاء من الكثير من 

 األمراض بإذن هللا.
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فقد استخدمت النباتات الطبيعية في االستخدامات الطبية كبقية ، وهكذا في فلسطين
تعدد األنواع بمعدالت كبيرة  ولكن الوضع يختلف قلياًل في فلسطين من حيث، دول العالم

جدًا في فلسطين والخبرة التي يتمتع بها المواطن الفلسطيني في استخدامات النباتات الطبية 
ن من أكثر دول العالم استخدامًا للنباتات في األمور العالجية أو يجعل فلسطين والفلسطيني

 الوقائية.
حيث تم نشر دراسة في  ؛األمرالصهيوني أيضًا اهتموا بهذا  االحتاللكما أن أطباء 

نباتًا )منها  447نبات طبي من أصل  100تضمنت معلومات مفصلة عن  1991عام 
الدراسة في كتاب من تلك  وقد تم نشر، تنتشر في الضفة الغربية وقطاع غزة اً نبات 345

 جزأين حمل اسم )النباتات الطبية في إسرائيل(.
لفلسطينيين للنباتات كعالج ودواء لمعرفة مدع استخدام ا ؛وقد أجريت دراسة

نوعًا من النباتات التي تستخدم لالستشفاء في الضفة  261لمختلف األمراض تبين أن هناك 
وكانت أهم العائالت المستخدمة ، جنساً  220وعائلة نباتية  84الغربية وقطاع غزة تنتمي لد

وكانت أهم ، العائلة الشفويةو  ،العائلة الوردية ،العائلة المركبة ،العائلة البقولية:  في ذلك
 ،الثوم ،الحلبة ،الزعتر ،الينسون  ،النعنع ،البابونج ،الميرمية:  النباتات المستخدمة في ذلك

 .(21-11، 2006:  رنا جاموس، )محمد اشتيةالجعدة و  ،البقدونس ،الليمون 
 

 :  أهم مشكالت النباتات الطبيعية
من المشكالت والتي تعددت ما بين  تعاني النباتات الطبيعية في فلسطين الكثير

إال أن أهم ، وممارسات سلطات االحتالل، الزحف العمراني واجتثاث الغابات والرعي الجائر
 -: المشكالت هيتلك 
 :  تدمير الغابات -1

، عها أو اجتثاثهاويقوم بتدميرها وقط، بات الطبيعيةكثيرًا ما يتعدع اإلنسان على الغا
األمر الذي هدد التوازن ، صة من غذاء ودواء وكساء ووقودواستخدام ذلك ألغراضه الخا

 وأدع إلى انقراض بعض النباتات.، البيئي الحيوي في فلسطين
أما في ، %18.4فقد بلغت نسبة النباتات المهددة أو التي تدمرت فعاًل في فلسطين 

جنسًا  222نوعًا تتبع  334نحو  ةالضفة الغربية وقطاع غزة فقد بل  عدد النباتات المهدد
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ويمكن اعتبار ذلك مؤشرًا مهمًا يدل على حجم المشكلة التي ، عائلة نباتية 81تنتمي لد 
رنا :  )محمد اشتيةتعاني منها فلسطين بشكل عام والضفة الغربية وقطاع غزة بشكل خاص 

 .(6، 2002:  جاموس
 -: منها، يتم تدمير الغابات بعدة طرق حيث 

 لتحطيب(.قطع األشجار ألغراض التدفئة )ا -1

 الزحف الزراعي والعمراني باتجاه الغابات. -2

 تعرض الغابات لعمليات الحرق بشكل مباشر أو غير مباشر. -3

 استخدام الكثير من النباتات واألشجار والشجيرات ألغراض طبية. -4

فمثاًل غابة الكثبان الرملية ، األمر أدع إلى تناقص مساحات الغاباتذلك إن 
دونم  1500تراجعت إلى ، دونم 42000حوالي  1974عام الساحلية كانت مساحتها في 

كما أظهرت الصورة الجوية أن مساحة الغابات في الضفة وغزة بلغت ، 2007فقط في عام 
:  )عادل أبو عياش وآخرون نية % من مجموع األراضي الفلسطي1.4أي ، دونم فقط 85500

2007). 
 

 :  الرعي الجائر للنباتات الطبيعية -2

من النباتات الطبيعية واألشجار والشجيرات والحشائش إلى عمليات تعرضت الكثير 
رعي جائر أعلى بكثير من قدرة النباتات على إعادة بناء خالياها وأنسجتها لكي تنمو من 

ما جعل عدد من وذلك ، األمر الذي أدع إلى انقراض بعض النباتات أو تدميرها كلياً  ؛جديد
حيث تقوم الحيوانات بالتهام ، أخرع مهددة باالنقراض نباتات فلسطين ينقرض كليًا ونباتات

 أوراق وجذور النباتات أو تقوم بدوسها بأقدامها األمر الذي يؤدي إلى تلفها وموتها.
بنشر معلومات  1997قام االتحاد العالمي لصون الطبيعة في عام  ؛الغرضولذلك 

أطلق على ذلك حيث ، نقراضوبيانات عن النباتات المهددة في العالم والتي توشك على اال
 اسم )القائمة الحمراء(.
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 : التقويم الذاتي للفصل الرابعأسئلة 
 

 : عزيزي الطالب
 -: أجب عن األسئلة التالية

 -: ناقش ما يلي:  السؤال األول
 ؟ما هي أهم الجوانب التي يجب أن يهتم بها الجغرافي أثناء دراسته للتربة -1

 ؟نما هي أهم أنواع الترب في فلسطي -2

 أنواع الترب الرملية في فلسطين.اذكر  -3

 حدد أهم المشكالت التي تعاني منها التربة. -4

 ؟ما هي أهم المشكالت التي تعاني منها النباتات الطبيعية والغابات -5

 عدد بعضًا من أنواع النباتات التي تنمو في اقليم البحر المتوسط. -6

 صحراوي.عدد بعضًا من أنواع النباتات التي تنمو في اإلقليم ال -7

 

 -: (( أو ))ضح عالمة :  السؤال الثاني
 راروسا في اقليم النقب.ي)     ( توجد تربة الت -1

 )     ( نبات شوك الثعبان هو أهم ما يميز نباتات البحر المتوسط. -2

 )     ( لقد أدت عمليات الرعي  إلى زيادة مساحات النباتات في فلسطين. -3

 )     ( المناخ هو انعكاس للنباتات. -4

 )     ( تزايدت مساحات الغابات في فلسطين بشكل ملحوظ. -5

 )     ( تنتشر تربة الحمادة في جبال الجليل األعلى بشكل واسع. -6
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 -إجابة أسئلة التقويم الذاتي :
 -إجابة السؤال األول :

 -أهم الجوانب التي يجب أن يهتم بها الجغرافي أثناء دراسته للتربة هي : -1
 تربة.العمليات التي تكون ال -أ 
 الخصائص الرئيسية للتربة. -ب 

 التوزيع الجغرافي ل نماط الرئيسية والفرعية للتربة. -ج 

صالحها.  -د   وسائل صيانة التربة وا 

  

 -أهم أنواع الترب في فلسطين : -2

 تربة المناطق الرطبة وشبه الرطبة. -أ 
 تربة المناطق الجافة وشبه الجافة. -ب 

  يمكنك االستعانة به واالستفادة منه. سابق حيثعن تدريب عزيزي الطالب : لقد تم اإلجابة 

  

 -أنواع الترب الرملية في فلسطين هي : -3

 تربة الكركار. -أ 
 تربة الحمرة. -ب 

 تربة النزاز. -ج 

 تربة الرمال والكثبان الرملية. -د 

 تربة الحصماص.  -ه 

  

 -أهم المشكالت التي تعاني منها التربة : -4

 مشكلة تعرية التربة. - أ
 مشكلة التملح.  - ب

 -اني منها النباتات الطبيعية والغابات :أهم المشكالت التي تع -5

 تدمير الغابات. - أ
 الرعي الجائر.  - ب

  

بعض أنواع النباتات التي تنمو في إقليم البحر المتوسط : السنديان، البطم الفلسطيني، الدبطم، الخدروب،  -6
القرنفددل، الصددنوبر الحلبددي، اللبدداد، الددبالن أو النددنش، القندددول، الصددرو، الددرتم، الشدديح، الميرميددة، المددرار، 

 العاقول.و السرخس، األقحوان، الزعتر، 
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بعدددض أندددواع النباتدددات التدددي تنمدددو فدددي اإلقلددديم الصدددحراوي : الشدددعران، الهدددرم، العجدددرم، المدددالح، الثالثدددة،  -7
الطلح، الغضا، العرعر، الرتم، لسان الثور، شوك الجمل، شوك الثعبان، اإلثل، الطرفة، السدنط، العرقدد، 

 الرفث.و 

 
 الثاني :إجابة السؤال 

 6 5 4 3 2 1 رقم السؤال
 × × × × × × اإلجابة الصحيحة
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 -: أهم مراجع الفصل الرابع
 

 بيروت.، المجلد األول، بواديهاو  وفلسطين والقطر المصري  انباتات سوري:  1884، جورج بوست -1

 .جامعة القدس المفتوحة، برنامج التربية، فلسطين اجغرافي:  1996، حسن عبد القادر صالح -2

 جدة.، السعودية، دار القبلة، الطبعة الثانية، الجغرافيا الحيوية:  1987، السيد خالد المطري  -3

مقدم للمنظمة العربية ، مسح وتصنيف أشجار الغابات في فلسطين:  2007، عادل أبو عياش وآخرون  -4
 فلسطين.، للتنمية الزراعية

الطبعة ، الضفة الغربية وقطاع غزةفلسطين و  اجيولوجي:  1999، عبد القادر عابد. صايل الوشاحي -5
 القدس.، مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، األولى

 غزة.، الجامعة اإلسالمية، فلسطين اجغرافي:  2015، كامل أبو ضاهر. فدوع أبو عابد -6

مركز أبحاث التنوع الحيوي ، دليل أشجار وشجيرات من فلسطين:  2003، محمد سليم اشتية وآخرون  -7
 نابلس. – تل –والبيئة 

القائمة الحمراء للنباتات المهددة في الضفة الغربية وقطاع :  2002، محمد سليم اشتية. رنا جاموس -8
 .(نابلس ،تل ،وحدة أبحاث التنوع الحيوي والبيئة) غزة ودور الحدائق النباتية في حفظها

في الطب العربي  دراسة ميدانية موسعة للنباتات المستخدمة:  2006، محمد سليم اشتية. رنا جاموس -9
مركز ، الفلسطيني التقليدي والمعرفة التراثية المرتبطة باستخداماتها في شمال الضفة الغربية وقطاع غزة

 نابلس.، تل، أبحاث التنوع الحيوي والبيئة

 غزة.، الجامعة اإلسالمية، محاضرات في جيولوجيا فلسطين:  1999، محمد عاشور -10

 المجلد األول.، الثاني القسم، 1990، الموسوعة الفلسطينية -11

 ،أريج)معهد األبحاث التطبيقية ، التاريخ الزراعي النباتي في فلسطين، 2002:  نادر هريمات وآخرون  -12
 .(القدس

 تقرير خاص.، 2015، وزارة الزراعة الفلسطينية -13
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 الباب الثاني
 البشرية لفلسطين االجغرافي
 ةد صالحرائد أحم/ الدكتور

 التخطيط والعمرانمختص في علم جغرافيا 
 رئيس قسم الجغرافيا سابقا  

 قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية
 الجامعة اإلسالمية بغزة-كلية اآلداب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 302 

 



 

 

 

 303 

 الباب الثاني 
 الجغرافيا البشرية لفلسطين

 الصفحة اسم الموضوع
 الفصل األول
 سكان فلسطين

 

 ....................... رافي في فلسطيننمو السكان والتحول الديموغ -الوحدة األولى
 

 
 ................................................ النمو الطبيعي للسكان –الثانيةالوحدة 

 
 

 ........................................ الهجرة وأثرها في نمو السكان –الثالثةالوحدة 
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 تمهيد :ال
 عزيزي الدارس :

 ]سدكان فلسدطين[وعه فلسدطين، وموضد انرحب بك فدي هدذا الفصدل مدن مقدرر جغرافيد
فهدددى المؤشدددر األساسدددي  ؛تحتدددل الدراسدددات السدددكانية مكاندددة هامدددة فدددي عالمندددا المعاصدددرحيدددث 

لتحديدددد احتياجدددات السدددكان األساسدددية فدددي مختلدددف المجددداالت، كمدددا لهدددا دور فدددي معرفدددة نمدددو 
االقتصدددادية والتعليميدددة  :السدددكان وتطدددور أعددددادهم، باإلضدددافة إلدددى التعدددرف علدددى خصائصدددهم

كمددا أن الدرسددات السددكانية لهددا أهميددة كبيددرة فددي التخطدديط المسددتقبلي  ،يددة وغيرهددا...واالجتماع
 ووضع السياسات من أجل تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجاالت.

، فالصددراع علددى فلسددطين  منددذ مهددٍم وهددو السددكان فهددذا الفصددل يتحدددث عددن عنصددرٍ 
دافعون عنهدا هدم السدكان، ومدا زال بدايته كان صراعًا على األرض والدذين يعمدرون األرض ويد

الهدف األساسي للحركدة الصدهيونية ودولدة االحدتالل هدو االسدتيالء علدى أكبدر مسداحة ممكندة 
مددددن أرض فلسددددطين، واسددددتعمارها بددددأكبر عدددددد ممكددددن مددددن المسددددتوطنين اليهددددود القددددادمين فددددي 

فددي  موجددات متالحقددة مددن المهدداجرين، بددل إن المقيدداس األهددم لرصددد مدددع نجدداح الصددهيونية
يتلخ ص في نسبة األراضي التي استولت عليهدا مندذ بدايدة  ،مشروعها االستعماري في فلسطين

نشاطها، ومدع قدرتها على اجتذاب المهاجرين اليهود، ونجاحهدا فدي اسدتيعابهم وتدوطينهم فدي 
 فلسطين. 

وعلى هذا األساس فإن العامل ين الجغرافي )األرض(، والديموغرافي يبقى لهمدا الكلمدة 
خيدرة فددي الصدراع الددذي تخوضده الصددهيونية فددي فلسدطين، وتعتبددر الدراسدات واألبحدداث التددي األ

نظددرًا للواقددع الددديموغرافي  ؛الحددراك الددديموغرافي للشددعب الفلسددطيني مددن أهددم الدراسددات تتتناولدد
الددذي ارتدددبط بدددالواقع السياسدددي الددذي تعدددرض فيددده الشدددعب الفلسددطيني ل بدددادة والتهجيدددر، وتبعدددًا 

هودية التي تركزت أساسًا في المحاوالت الحثيثة إليجاد وجود يهدودي قسدري فيهدا، ل طماع الي
شدهد التطددور الددديموغرافي واالجتمدداعي للشددعب الفلسدطيني اتجاهددات غيددر طبيعيددة، حيددث كددان 
لعامل الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وطرد العرب أصحاب األرض األصليين مدن وطدنهم أثدر 

 مباشر في تلك التطورات.
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 تتبع نمو السكان الطبيعي وغير الطبيعي )الهجرة(. -2
 إبراز الصراع السكاني على فلسطين وفهمه. -3
 توضيح اتجاهات توزيع السكان وكثافتهم. -4
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 الفلسطينيين.
 التعرف إلى السمات الديموغرافية للسكان اليهود. -7
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 الصهيوني.  االحتالل
 

 –:القراءات المساعدة
 ( سكان فلسطين ديموغرافيا  وجغرافيا ، عمان، دار الشروق.1985القادر ) عبد ،صالح -1
صالحة، رائد، اإلسالم في مواجهة المساعي الصهيونية للتفوق السكاني في فلسطين  -2

من  ،الجامعة اإلسالمية مؤتمر الدعوة االسالمية ومتغيرات العصر، ،بحث مؤتمر،
 م.2005إبريل  16-17
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(، الخصائص الديموغرافية 1985لتدريب والبحوث اإلحصائية )المعهد العربي ل   -3
 للشعب الفلسطيني، بيروت، منشورات دار النضال.

 ( الفلسطينيون في الوطن العربي.1978حوث والدراسات العربية )بمعهد ال -4
( المواقع الجغرافية في فلسطين األسماء العربية والتسميات 2004عراف، شكري ) -5

 سات الفلسطينية، بيروت، لبنان.العبرية، مؤسسة الدرا
( موجات الغزو الصهيوني ـــ صراعى البقاء 1990عبد الرحمن، أسعد والزور، نواف) -6

 ، دار اللوتس، عمان. 1990-1882جالء إلوا
 متابعة المواقع االلكترونية التالية : -7

- (http : //israelipalestinian.procon.org.) 
- (www.cbs.gov.il.) 
-  http://www.pcbs.gov.ps المركزي لإلحصاء الفلسطيني. الجهاز 

  

 –الوسائط المساندة :
 خارطة فلسطين السياسية. -1
 لذهبية.( أطلس طبيعي سياسي واقتصادي، لندن، دار النشر ا2006) وآخرون  برافر -2

3- Survey of Israel (1985) Atlas of Israel. 
  

 -ما تحتاج إليه في دراسة هذا الفصل :
 اإللمام بتاريخ القضية الفلسطينية. -1
تتمكن من  كىاالستعانة بخريطة فلسطين ومحاولة رسم الخريطة أكثر من مرة؛  -2

 حفظها.
جغرافية على خريطة للتعرف على أسماء المناطق، ومواقعها ال ؛االستعانة بكبار السن -3

 فلسطين في ضوء تغيير االحتالل األسماء العربية  إلى العبرية.  
 اإلجابة عن األسئلة القبلية والبعدية. -4
 ال تتردد في االستفسار من مدرس المادة عن بعض النقاط غير المفهومة. -5

http://israelipalestinian.procon.org/
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 الوحدة األولى
 نمو السكان والتحول الديموغرافي في فلسطين 

 
 عزيزي الطالب :

 عد دراستك لهذا الدرس سوف تكون قادرا  على معرفة التالي : ب
 السكان والديموغرافيا . االفرق بين جغرافي -1
التعرف إلى تطور حجم السكان في فلسطين ومعدالت نموهم، وتحديد الفترات التى  -2

شهدت نموا  سريعا  وتلك التي انخفضت خاللها معدالت النمو السكاني لمختلف 
 الديانات.

 ية الصراع السكاني بين الفلسطينيين واالحتالل اإلسرائيلي الصهيوني.فهم قض -3
أثر الدور السلبي البريطاني  في التغيرات الديموغرافية في فلسطين بسبب تهجير  -4

 الفلسطينيين وفتح أبواب الهجرة لليهود.
 

 –أقسام الوحدة :
 سكان فلسطين.نمو  -1
 فلسطين.معدل النمو السكاني في  -2
 في في فلسطين.التحول الديمغرا -3
 .48تطور أعداد السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة وفلسطينيي  -4
 

 –أسئلة التقويم القبلي :
 .السكان وعلم الديموغرافيا؟ اما العالقة بين جغرافي -1
 عرف النمو السكاني، وتحدث عن التحول الديموغرافي في فلسطين. -2
 .سطين؟وكيف تطورت أعداد سكانهم في فل (؟؛48)من هم فلسطينيو -3
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 المفاهيم والمصطلحات :
 : (3)تنويه
فإن المقصود هو المعنى والمسمى األصلي أي  فلسطين  (إسرائيل)حينما ترد كلمة  -1

 أو قد تأتي بمعنى اإلحتالل اإلسرائيلي لفلسطين.  1948المحتلة عام 
فإن المقصود هو المعنى والمسمى األصلي  (مهاجر يهودي)حينما ترد كلمة  -2

 ازي المحتل لفلسطين.للمستوطن الغ
 (الضفة الغربية وقطاع غزة)فإن المقصود بها  (األراضي الفلسطينية)حينما ترد كلمة  -3

وهذا ال يعني أن فلسطين تتمثل بالضفة الغربية وقطاع غزة فقط فهذه التسمية 
 ألغراض إحصائية.

ستعمرات : المدن، والقري، والم حينما ترد بعض األسماء العبرية للمعالم البشرية مثل -4
األودية، فهذا ال يعني  : الجبال، األنهار، و االستيطانية، والمعالم الطبيعية مثل

علي الدارس لذا  ؛ولكن بهدف الدراسة ؛اإلقرار بها واالعتراف بهذه التسميات الزائفة
 البحث والتعرف على األسماء العربية األصلية.

 
 السكان :  اجغرافي

وع الجغرافيا البشرية التي تدرس العالقات بين السكان فرع حديث من فر  اجغرافي
اإلنسان والبيئة، وتركز على التباين المكاني والعالقات المكانية في دراسة الظاهرات 

 .(28: 2008)الخريف، الظاهرات الديموغرافية.  لفهم جداً  مهماً  تضيف بعداً  ثم ومن السكانية،
 

 

                                                           

سدديتم إختصددار مصددطلح الجهدداز المركددزي لالحصدداء الفلسددطيني، بدداألحرف التاليددة )ج.م.إ.ف( كمددا يقصددد ( 3)
ولسدهولة الوصدول إلدى التقريدر  ؛بدة عندوان التقريدر فدي المدتنلتجنب كتا ؛بالرقم المرجعي هو رقم المطبوعة

مدددن موقدددع الجهددداز المركدددزي لالحصددداء الفلسدددطيني مدددن خدددالل الموقدددع اإللكتروندددي للجهددداز علدددى الدددركن 
مددع العلددم أن معظددم بيانددات الجهدداز المركددزي لالحصدداء الفلسددطيني تددم الحصددول  ،المخصددص للمطبوعددات

 ./http://www.pcbs.gov.psعليها من خالل الموقع االلكتروني
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 ا :السكان وعلم الديموغرافي االعالقة بين جغرافي
على الرغم من وجود بعض االختالفات بين العلمين إال أن موضوع دراستهم واحد، 
وهو )السكان( ففي الوقت الذع يهتم فيه الديموغرافي باألرقام معتمدًا على الطرق الرياضية 
واإلحصائية فإن الباحث الجغرافي يربط هذه األرقام بالبيئة الجغرافية معتمدًا في تحليله على 

لتوزيعات، فهناك عالقة تكاملية بين العلمين؛ حيث يتناول كل منهما الظاهرة خرائط ا
  السكانية؛ الديموغرافيا تهتم بالجانب الرقمي والجغرافيا تهتم بالجانب التحليلي

(http : //www.startimes.com). 
 

 معدل النمو السكاني :
مقسومًا  الهجرة الدولية صافي مضافًا إليه المواليد والوفيات بين الفرق  يقيس مؤشر

 . (135-134:  2015، 2127ج.م.إ. ف الرقم المرجعي )العام  منتصف السكان في عدد على
 

 الخط األخضر  : 
و )مصر، األردن، سوريا،  :، وقع ت الدول العربية1948بعد انتهاء حرب عام 

ة في لبنان( اتفاقيات الهدنة العام   ة مع الجانب اإلسرائيلي، إثر مفاوضات أدارتها األمم المتحد 
، وتم  فيها تحديد "الخط األخضر" كحد فاصل "يحظ ر 1949اليونانية عام  (رودس)جزيرة 

 تحريك أي قوات عسكرية على طرفيه".
دت اتفاقيات الهدنة على أال يفسر هذا الخط بأي شكل من األشكال على   وقد شد 

استقر في العرف السياسي  (الخط األخضر)اسي أو إقليمي"، إال أن مفهوم أنه "حد سي
السائد باعتبار أنه يمث ل الحدود الشرقية ل راضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 

(، في 1967واألراضي الفلسطينية األخرع، خاصة الضفة الغربية )التي احتلت عام  1948
على انسحاب القوات اإلسرائيلية من  نص( الذي 242)رقم حين كان لصدور القرار األممي 

، أثر بال  في تكريس مكانة هذا الخط واعتباره "حدودًا لدولة 1967األراضي المحتلة عام 
 .((,http://www.bldtna.com/art إسرائيل"

 

http://www.startimes.com/
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 مصطلحات : الكيان الصهيوني 
أرض فلسطين ) (،خضرداخل الخط األ) (،48أراضي أل) (،دولة االحتالل)دولة العدو 

 (.المحتلة
فددي معظددم األحيددان كددل هددذه المصددطلحات ترمددز إلددى الشدديء نفسدده  وهددو األراضددي 

دولدددة االحدددتالل الصدددهيوني ، وأنشدددأت فوقهدددا 1948عدددام التدددي احتلتهدددا الجماعدددات الصدددهيونية 
وتحمددددل هددددذه المصددددطلحات فددددي طياتهددددا رفضددددًا لوجددددود دولددددة يهوديددددة علددددى أرض فلسددددطين 

(https://ar.wikipedia.org). 
 نمو سكان فلسطين : -1

يعد النمو السكاني من المسائل الدولية التي تحظى باهتمام جميع الدول المتقدمة 
و السكاني، وهناك من يسعى لزيادة النمو والنامية على حد سواء، فهناك من يخشى النم

أن النمو السكاني مسؤوٌل عن المشكالت التي تعاني منها بعض  :السكاني، ويرع البعض
الزيادة الطبيعية + صافي الهجرة  -الدول، ويعرف معدل النمو السكاني بالمعادلة التالية : 

. (303:  2008لخريف، )امقسومًا على عدد السكان في منتصف السنة مضروبًا في مائة 
االجتماعية واالقتصادية والبيئية والنفسية والسياسية  :ويتأثر معدل النمو السكاني بالظروف

 لذلك المجتمع، التي تساهم بدرجة أو بأخرع في تباينها عبر المكان والزمان.
أبرز الظاهرات الديموغرافية المميزة في  يعد النمو السكاني من :عزيزي الدارس

الرتباطه بالصراع على  ؛الحديث؛ التي تمثل تحديًا هامًا مع االحتالل الصهيونيالعصر 
االقتصادية واالجتماعية التي  فلسطين عالوة على ارتباطه بشكل أو بأخر بجميع المشكالت

يعاني منها الفلسطينيون، وأهميته الكبرع عند وضع السياسات السكانية، والتخطيط المستقبلي 
حيث شهد سكان فلسطين تطورًا مصطنعًا بما يحقق تفوقًا ديموغرافيًا  .الحتياجات السكان

فلقد أصبحت فلسطين منذ مطلع القرن العشرين ساحة صراع  ،الفلسطينيين السكان على يهودياً 
بين شعب عربي فلسطيني يدافع عن أرضه ووجوده في مواجهة غزو دخيل يسعى لتعزيز 

ما ثم  1947وبقرار التقسيم عام  ،ألرض برعاية بريطانيةكيانه باالستعمار اإلحاللي وانتزاع ا
% 79تم قيام الكيان الصهيوني فوق غالبية األراضي الفلسطينية ) 1948تبعها من حرب 

من مساحة فلسطين( وتشتت عرب فلسطين في داخلها "الضفة الغربية وقطاع غزة" 
. وكان (39: 1985القادر، )عبد ألف عربي فلسطيني من ديارهم  800وخارجها، إذ تم تهجير 

http://www.palqa.com/index.php?module=wars&id=2
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أثر  1967ثم  1948لنتائج الحرب العربية مع االحتالل اليهودي والتي نشبت في عامي 
 واضح على تغير الخريطة السياسية والديموغرافية في فلسطين. 

 

 (1جدول )
 :2015-1914نمو سكان فلسطين من   

 السنة
 عدد سكان
 فلسطين

السكان العرب )الضفة 
غزة وقطاع  الغربية

 (48وفلسطينيو 

 النسبة
 المئوية

 المحتلون 
 اليهود

 النسبة
 المئوية

1914 774000 689000 87.7 85000 12.3% 
1919 758790 700000 91.7 58000 8.3% 
1922 752048 668258 88.9% 83790 11.1 
1931 1035821 861821 83.2 174000 16.8% 
1936 1727000 1357000 72% 370000 28% 
1947 1977626 1363387 69% 614239 31% 
1948 2158400 1508400 69.9% 650000 30.1% 
1950 2375100 1172100 49.4 1203000 50.6 
1960 3251400 1340100 41.3 1911300 58.7 
1967 3742900 1359300 36.3 2383600 63.7 
1970 3627000 1045000 28.9 2582000 71.1 
1980 5382700 2100000 39.1 3282700 60.9 
1995 8002000 3506900 43.9 4495100 56.1 
2005 10414800 5139100 49.4 5275700 50.6 
2015 12560000 6220000 49.5 6340000 50.5 

معهد البحوث والدراسات العربية، الفلسطينيون في  1948، 1922، 1919، 1914المصدر : السنوات 
، المعهد العربي للتدريب 1967، 1936، 1931، والسنوات من، 51-49:  1978الوطن العربي، 

، 1950السنوات من  ،(128:  1996)عبد القادر،  1947. وسنة 42-38:  1885والبحوث االحصائية، 
1960 ،1980-2005. http : //israelipalestinian.procon.org ج.م.إ.ف، مؤتمر 2015، سنة ،
 (1/1/2016صحفي 

http://israelipalestinian.procon.org/
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 (1شكل )
 

 (.1المصدر : جدول )
 

 (2شكل )

 
 

 (1المصدر : جدول )
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 ألف 774نحو  1914 بل  عام قد( أن عدد سكان فلسطين 1يبين الجدول رقم )
ألفًا من اليهود، ما  85%، وحوالي 87.8ألف نسمة من العرب بنسبة  689نسمة منهم 

أي بعد  1919% من مجموع السكان. ويالحظ أن عدد اليهود انخفض عام 12.3يعادل 
للعرب. ويعود  91.7% من سكان فلسطين مقابل 8.3الحرب العالمية الثانية لتصل نسبتهم 

اليهود إلى ترحيل جزء منهم بسبب مواالتهم ألعداء االمبراطورية العثمانية انخفاض نسبة 
االنخفاض  ذلك. وبعد (49: 1978)معهد البحوث والدراسات العربية، الفلسطينيون في الوطن العربي، 
واصلت ارتفاعها حيث % 11.1في نسبة المحتلين اليهود عادت وارتفعت نسبتهم إلى 

% وفي نهاية عهد االحتالل البريطاني 16.8إلى  1931م التدريجي حتى وصلت في عا
% للفلسطينيين، ويعود ارتفاع نسبة 69% مقابل 31وصلت النسبة إلى  1947في عام 

بسبب سلطة االنتداب البريطاني التي شجعت اليهود على  ؛النسبة تلكالمحتلون اليهود إلى 
البريطانية وحلفائهم للعمل على رفع وبالرغم من المحاوالت الصهيونية و  ،الهجرة إلى فلسطين

سوع نسبة اليهود في فلسطين. إال أن نسبتهم كانت ال تشكل 
 ثلث السكان الفلسطينيين قبل قيام دولة االحتالل.

ونتيجة لعملية التهجير القسري للفلسطينيين عن 
في  (العدو الصهيوني)وطنهم وا عالن قيام دولة االحتالل 

الفلسطيني، بعد عمليات  على أنقاض الشعب 1948 عام
القتل والمجازر التي ارتكبت بحق المدنيين الفلسطينيين في 

ارتفعت نسبة المحتلين اليهود عام ؛ 1948أثناء حرب 
% للفلسطينيين 49.4%، مقابل 50.6لتصل إلى  1950

لتصل  1967النسبة في االرتفاع بعد حرب  تلكواستمرت 
علية قبل عام % أي إلى أكثر من الضعف عما كانت 63.2
مقابل انخفاض نسبة الفلسطينيين لتصل إلى  1947
أعلي نسبة لليهود في  1970سجلت سنة وقد %، 36.3

% من إجمالي سكان فلسطين بعد أن كانت 71.7فلسطين 
% من 8.3نحو  1919النسبة في أول الفترة عام  تلك

إجمالي سكان فلسطين مقابل أقل نسبة للسكان الفلسطينيين 

في الميزان الديموغرا أن شك وال
تحول لصالح الفلسطينيين بعد 

لى إلترتفع نسبتهم  1970عام 
مقابل  ،2014% عام 50.2

انخفاض نسبة اليهود لتصل الة 
التفوق  ذلك، ويعود 49.8

للفلسطينيين إلى عدة أسباب 
التي  الزيادة الطبيعة :منها

 على يتفوق بها الفلسطينيين

ضافة إلى اليهود باإلالمحتلون 
جرين د المهااانخفاض أعد

إلى فلسطين بشكل كبير  ،اليهود
مقابل ارتفاع الهجرة السالبة 
لليهود إلى خارج فلسطين بسبب 

والظرف االقتصادية  األمن انعدام
 الصعبة. 
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إذ  اليهودية الهجرة إلى اليهود %، ويعود السبب المباشر في تفوق المحتلين28.9 لتصل إلى
)صالح، مستعمر  1750000( نحو 1982-1948بل  مجموع المهاجرين اليهود في الفترة )

1985  :41). 
منتصف لصالح الفلسطينيين بعد بدأ بالتحول أن الميزان الديموغرافي  :وال شك

لى  1980% عام 39.1م إلى لترتفع نسبته السبعينيات . مقابل 2015% عام 49.5وا 
التفوق للفلسطينيين إلى  ذلك%، ويعود 50.5انخفاض نسبة المحتلون اليهود لتصل الى 

باإلضافة إلى  ،الزيادة الطبيعة التي يتفوق بها الفلسطينيون على اليهود :عدة أسباب منها
بير مقابل ارتفاع الهجرة السالبة لليهود انخفاض أعداد المهاجرين اليهود إلى فلسطين بشكل ك

 إلى خارج فلسطين بسبب انعدام األمن والظروف االقتصادية الصعبة. 
 

 معدل النمو السكاني في فلسطين :  -2
( بينما يتراوح 1.17) 2010-2005بل  معدل النمو السكاني في العالم للفترة من 

% 3.85فلسطين فبل  المعدل  مستوع دول العالم، أما في ى% عل4.5% إلى 2.23من 
النسبة إلى ارتفاع  تلكمسجلة المرتبة الثالثة على مستوع العالم، ويرجع السبب في ارتفاع 
% مسجلة المرتبة 1.66معدل النمو الطبيعي للسكان، بينما كان المعدل للمحتلين اليهود 

لمعدل إلى االنخفاض في ا ذلك. ويرجع (2015-2-23)ويكيبيديا علي مستوع العالم  87
انخفاض معدل النمو الطبيعي للسكان وتناقص مستويات الهجرة اليهودية إلى أقل المستويات 

دليٌل واضٌح علي أن التفوق الديموغرافي في  ذلكمنذ قيام الكيان الصهيوني، ويبدو جليًا أن 
 .المستقبل سيكون لصالح الفلسطينيين

الغربية وقطاع غزة  تتجه نحو  أن معدالت النمو السكاني في الضفة :ومن الالفت
 2014% عام 2.9انخفضت إلى ثم %، 3نحو  2011بلغت عام حيث التناقص 
 .(14:  2114: الرقم المرجعي 2015)ج.م.إ.ف، 

ذا افترضنا استمرار معدل النمو السكاني في الضفة الغربية وقطاع غزة  وهو  وا 
سبة للمحتلين اليهود، فإن سنة. أما بالن 24%، فإن عدد السكان سوف يتضاعف في 2.9

 سنة فقط. 42% سنويًا هو 1.66الزمن الالزم للتضاعف السكاني بمعدل نمو قدره 
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 التحول الديموغرافي في فلسطين : -3
 (2جدول )

 :2015-1914التحول الديموغرافي في فلسطين  

 السنة
 عدد سكان
 فلسطين

 نسبة الزيادة عن
 الفترة السابقة%

متوسط نسبة 
الزيادة 
 السنوية%

 السكان العرب

نسبة 
 الزيادة عن
الفترة 
 السابقة%

متوسط نسبة 
الزيادة 
 السنوية%

 المحتلون 
 اليهود

نسبة 
الزيادة عن 
الفترة 
 السابقة

متوسط 
نسبة 
الزيادة 
 السنوية%

1914 774000 - - 689000 - - 85000 - - 
1947 1977626 155% 4.7% 1363387 187% 5.7% 614239 623% 18.9% 
1950 2375100 70% 23.3% 1172100 14% 4.7% 1203000 95.8% 31.9% 
1967 3742900 10.9 0.6% 1359300 16% 0.9% 2383600 98% 5.8% 

2015 12560000 235.6% 4.9% 6220000 357.5% 7.4% 6340000 165.9% 3.4% 
 (.1المصدر : الجدول )

 
سطين إذ يالحظ مدع الزيادة ( التحول الديموغرافي في فل2ُيظهر الجدول السابق )
حتى أوائل الخمسينات،  1914وال سيما خالل الفترة من  ،الكبيرة في نسبة المحتلين اليهود

%، كان 18.9نحو  1947-1914فبينما كان متوسط الزيادة السنوية خالل الفترة من 
أعلى ارتفع متوسط الزيادة السنوية لدي المحتلين اليهود إلى حيث  ،%5.7للفلسطينيين 

االرتفاع إلى الهجرة  ذلك% ويعود 31.9ليسجل  1950-1947متوسط خالل الفترة من 
% 88.7الفترة، ُمشكلة نسبة  تلكالصهيونية إلى فلسطين، والتي بلغت حدها األقصى خالل 

)المعهد العربي للتدريب والبحوث االحصائية، من إجمالي الهجرة اليهودية االستعمارية إلى فلسطين 
اتجهت نحو قد ين اليهود ل( أن نسبة الزيادة السنوية للمحت2كما يبين الجدول ) ،(45:  1885

%، وفي نفس الفترة سجلت 5.8نحو  1967-1950االنخفاض لتسجل خالل الفترة من 
االنخفاض إلى تهجير الفلسطينيين  ذلك% ويعود 0.9نسبة الزيادة للفلسطينيين أقل ما يمكن 

في  الميزان الديموغرافي بدأ بالتحول إلى صالح الفلسطينيينم ويبدو أن 1948أثناء حرب 
 نسبة الزيادة السنوية خالل الفترة منحيث بلغت  ،كما سبق ذكره منتصف السبعينيات

 %.3.4لليهود  بينما وصلت إلى أقل نسبة لنفس الفترة % 7.4 (1967-2015)
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 :ر مئة سنة على النكبةبين الفلسطينيين واليهود بعد مرو  الصراع السكانيمستقبل  1.3
 

 (3جدول )
توقعات تطور أعداد السكان الفلسطينيين ) الضفة الغربية وشرق القدس وقطاع غزة 

 :(2048-2011( مقارنة بالمحتلين اليهود )1948وفلسطينيو 
فلسطينيو  السنوات

الضفة  القدس قطاع غزة 1948
 الغربية

إجمالي 
 يهود الفلسطينيون 

2011 1276000 1658000 284000 2285000 5503000 6155000 
2015 1400000 1882000 308000 2477000 6067000 6475000 
2020 1528000 2186000 338000 2720000 6772000 6872000 
2025 1676000 2510000 368000 2960000 7514000 7268000 
2030 1836000 2849000 396000 3192000 8273000 7666000 
2035 1995000 3193000 423000 3404000 9015000 8071000 
2040 2145000 3531000 447000 3594000 9717000 8497000 
2045 2290000 3849000 467000 3758000 10364000 8939000 
2048 2379000 4025000 477000 3843000 10724000 9212000 
 (.  41-40، 2014: ) كرباج،  المصدر

 

 (3شكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.41-40، 2014المصدر: ) كرباج، 
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سيؤثر على  ذلكفإن  ؛نظرًا إلى اختالف معدالت الخصوبة بين الفلسطينين واليهود
، فمن التوقعات حتى (2014كما ذكر ) كرباج،  المستقبلي قي فلسطين التاريخية السكان عدد
نيه مرور مئة سنة على النكبة على افتراض أن الوضع الراهن سيبقى كما بما يع 2048سنة 
ستشكل  2048الفلسطينيين في سنة نسبة ( أن 3( والشكل رقم )3الجدول رقم ) فقد بين هو،
سيشكل خطورة على  ممامن إجمالي سكان فلسطين التاريخية، لليهود % 46 %، مقابل54

رئيس وزراء دولة االحتالل آنذاك  (إريئيل شارون )االحتالل في المستقبل بدليل ما قاله 
 2.5مستوطن ال يمكن أن يواجهوا  8000أن : "2005سنة عندما انسحب من قطاع غزة 

ويتفق الجهاز المركزي ل حصاء الفلسطيني  .(41-40 ،2014 )كرباج، "األبد إلى فلسطيني مليون 
من المتوقع أن يتساوع عدد  إلى حد كبير مع ما ذكره الباحث )كرباج( في دراسته، حيث

% 49.4وستصبح نسبة السكان اليهود حوالي  2017السكان العرب واليهود قبل نهاية عام 
مليون  6.96حيث سيصل عددهم إلى نحو  2020من السكان وذلك بحلول نهاية عام 

  .(1/1/2016مؤتمر صحفي، )ج.م.إ.ف، مليون عربي  7.13محتل يهودي مقابل 
 

 : 48وفلسطينيي  السكان في الضفة الغربية وقطاع غزةتطور أعداد  -4
 

 (4جدول )
 :2015-1948تطور أعداد السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة من  

 المجموع قطاع غزة الضفة الغربية السنة
1945 422000 75000 497000 
1948 462100 82000 544100 
1950 765000 240000 1005000 
1960 799000 302000 1101000 
1970 677000 368000 1045000 
1980 964000 497000 1461000 
1990 1254506 642814 1897320 
1997 1873473 1022207 2895680 
2007 2281714 1387530 3669244 
2015 2900000 1850000 4750000 

 .52:  1885المعهد العربي للتدريب والبحوث االحصائية،  1945المصدر : سنة 
 (http : //israelipalestinian.procon.org) 1990-1948سنوات : من ال

 (33:  1999، 426)ج.م.إ.ف، الرقم المرجعي  1997سنة : 
 (63-61:  2012، 1853)ج.م.إ.ف، الرقم المرجعي 2007سنة 
 (1/1/2016مؤتمر صحفي :  2016)ج.م.إ.ف،  2015سنة 

http://israelipalestinian.procon.org/
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 (4شكل )
 

 
 (.4المصدر جدول )

 

( أن عدد سكان كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بل  سنة 4يوضح الجدول )
عامًا ليبل   70أي بعد  2015نسمة بينما ارتفع العدد عام  497000نحو  1945

%، أو 856، بنسبة زيادة  (1/1/2016 صحفي مؤتمر:  2016 ف،.إ.م.ج)نسمة  4750000
 .1945مرة عن سنة  9.6% سنويًا أي بزيادة 12.2 ما يعادل

 

 سكان الضفة الغربية :  4-1
نحو  1945( أنه تم تقدير عدد سكان الضفة الغربية عام 4يوضح الجدول )

شهدت الضفة ارتفاعًا كبيرًا قد نسمة، و  462100نحو  1948في عام ثم نسمة،  422000
 تلك% وتعود 65.5زيادة  بة، بنس765000ليصل إلى  1950في عدد السكان عام 

نتيجة لحرب  ؛نتيجة لتهجير عدد كبير من سكان فلسطين المحتلة إلى الضفة الغربية ؛الزيادة
، 1967وضم سكان الضفة الغربية إلى المملكة األردنية الهاشمية حتى حزيران عام  1948

خضاع الضفة 1967% إثر حرب حزيران 15.3بنسبة  1970ثم تناقص العدد عام   وا 
الغربية لالحتالل الصهيوني وما نتج عنه من نزوح مجموعة من السكان عن الضفة الغربية 

أسهمت بشكل الفت في قد إلى األردن ودول الخليج العربي، إال أن الزيادة الطبيعية للسكان 
النقص الناجم عن الهجرة السالبة لسكان الضفة الغربية، فأصبح عدد السكان  ذلكتعويض 
نحو  1990وصل في عام ثم %، 42.4بنسبة زيادة  964000 نحو 1980عام 
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 1997%، وحسب نتائج أول تعداد فلسطيني عام 30نسمة بنسبة زيادة  1254506
ليصل  1990أظهرت النتائج أن عدد سكان الضفة ازداد نحو الضعف عما كان علية عام 

يعود إلى أن جميع نسمة، وقد تكون هذه النسبة كبيرة ويبدو أن السبب  1873473إلى نحو 
بل  عدد  2007حسب نتائج تعداد حيث البيانات للسنوات السابقة هي بمجرد تقديرات، 

% عن التعداد السابق ومن خالل 21.8نسمة أي بنسبة زيادة  2281714سكان الضفة 
نجد أن معدل الزيادة السنوية خالل العشر سنوات بلغت  2007و 1997نتائج التعدادين 

يرات الجهاز المركزي ل حصاء الفلسطيني يقدر عدد سكان الضفة عام %، وحسب تقد2.2
 .2007% عن عام 22.3بنسبة زيادة  2790331نحو  2014

وفي ضوء ما سبق نجد أن نسبة الزيادة اإلجمالية لسكان الضفة الغربية خالل الفترة 
ثال أم 8.7% سنويًا أي بزيادة 8.4%، أو ما يعادل 587( قد بلغت 2015-1945من )
 .عام 70خالل 

 

 سكان قطاع غزة :  4-2
 75000بنحو  1945( أن عدد سكان قطاع غزة ُقدر عام 4يوضح الجدول )

وتهجير جزء من  1948نسمة، ونتيجة لحرب  82000نحو  1948بل  عام ثم نسمة، 
ازداد عدد السكان  ؛من ديارهم األصلية إلى قطاع غزة 1948سكان فلسطين المحتلة عام 

، 1948% أو ما يعادل ثالث أمثال العدد قبل حرب 192نسمة بنسبة زيادة  240000إلى 
الزيادة نتيجة  تلك% وتعود 26بنسبة زيادة  1960نسمة عام  302000ازاد عددهم إلى ثم 

للزيادة الطبيعية على عكس الفترة السابقة التي شهدت تهجيرًا إجباريًا من فلسطين المحتلة 
% أي أقل من 22بنسبة زيادة  1970عام  368000إلى  إلى القطاع، ثم وصل العدد

التي أدت إلى نزوح عدد  1967االنخفاض إلى حرب  ذلك% ويعود 4الفترة السابقة بنحو 
من سكان القطاع إلى خارج فلسطين، إال أن الزيادة الطبيعية للسكان أسهمت بشكل الفت 

 497000نحو  1980عام في تعويض هذا النقص الناجم عن الهجرة فأصبح عدد السكان 
%، 29نسمة بنسبة زيادة  642814نحو  1990وصل في عام ثم %، 35بنسبة زيادة 

أظهرت النتائج أن عدد سكان القطاع ازداد  1997وحسب نتائج أول تعداد فلسطيني عام 
نسمة، ويعود ذلك إلى  1022207ليصل إلى نحو 1990% عما كان علية عام 60نحو 

الفلسطينية وعودة عدد من الفلسطينيين إلى القطاع ويبدو أن أعداد قيام السلطة الوطنية 
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بل  عدد سكان  2007هي بمجرد تقديرات، وحسب نتائج تعداد  1997السكان قبل عام 
، ومن خالل نتائج 1997% عن تعداد 35.7نسمة أي بنسبة زيادة  1387530القطاع 

% 3.6خالل العشر سنوات بلغت  نجد أن معدل الزيادة السنوية 2007ثم  1997التعدادين 
%. وحسب تقديرات الجهاز المركزي ل حصاء الفلسطيني 2.2كانت في الضفة الغربية  بينما
 .2007% عن عام 33.3نسمة بنسبة زيادة  1850000نحو  2015عدد السكان عام  ُقدر

-1945) من الفترة خالل غزة قطاع لسكان اإلجمالية الزيادة نسبة أن الالفت ومن
 عام. 70 خالل مرة 24.7بزيادة  سنويًا أي %33.8 يعادل ما أو %،2366 تبلغ قد (2015

في التوزيع النسبي للسكان  عالوة على ما سبق ُتظهر البيانات أن هناك اختالف
% من إجمالي 15(، فبينما كان سكان القطاع يشكلون 2015-1945عامًا ) 70خالل 

% عام 38.9النسبة لتصل إلى  تلك، ارتفعت 1945سكان الضفة الغربية وقطاع غزة عام 
بينما شكل سكان الضفة  ،نقطة 23.7مما أدع إلى زيادة الوزن النسبي بحوالي  ؛2015
من إجمالي  2015% عام 61وانخفضت النسبة لتصل إلى  1945% عام 85الغربية 

 ،نقطة 23.7أدي إلى نقص الوزن النسبي بنحو  ؛سكان الضفة الغربية وقطاع غزة مما
بوتيرة أسرع من نمو السكان في الضفة الغربية، ويرجع ذلك  ،يؤكد نمو سكان القطاع وذلك

إلى ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية في القطاع عنة في الضفة الغربية ليسجل في القطاع 
 .(14:  2028)ج.م.إ.ف، الرقم المرجعي % 2.6% بينما في الضفة 3.4

 

 :2048 سنة حتي غزة وقطاع والقدس الغربية الضفة يف الفلسطينيين السكان مستقبل 3.4
 (5شكل )

 

 

 (.41-40، 2014كرباج، )
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( أن عدد السكان المقدر للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية 5يبين الشكل رقم )
مليون للضفة  3.8مليون نسمة بواقع  8.3سيبل  نحو  2048عام والقدس وقطاع غزة 

سكانية المقدرة أي أن نسبة الزيادة ال، مليون للقطاع 4س، وألف نسمة للقد 477الغربية، و
% 55% بواقع 79سنة ستكون نحو  33( بما يعني 2048-2015خالل الفترة من )

أنة من المتوقع أن  :ومن الجدير بالذكر، % لقطاع غزة114% للقدس، و54.8للضفة، و
ويعزع  ،الضفة الغربية عما هو في  2040يشهد القطاع ارتفاعًا في عدد السكان بعد عام 

) كرباج،  ذلك إلى زيادة معدل الخصوبة وانخفاض معدل الهجرة عما هو في الضفة الغربية.
2014 ،40-41) . 

 

 :  1948فلسطينيو  4-4
 (5جدول )

 :(2014-1948خالل الفترة من ) 48تطور أعداد سكان فلسطينيي 
 2014 2006 2000 1995 1990 1983 1979 1970 1967 1960 1948 السنة2

 1719000 1413300 1188700 1004900 875000 706100 617800 440000 392700 239169 117639 العدد
 20.7 21.1 19.4 18.2 18.2 17.1 19 14.6 14 11.1 14.1 النسبة*

* النسبة من إجمالي سكان فلسطين المحتلة التي أقامت عليها الجماعات الصهيونية دولة االحتالل 
 ي وتضم )المحتلون اليهود، والعرب الفلسطينيون، وسكان الجوالن المحتل( .الصهيون

. السنوات من 40:  1885المعهد العربي للتدريب والبحوث االحصائية،  1979-1948المصدر : السنوات 
1995- 2006 . http : //israelipalestinian.procon.org  مركز االحصاء 2014وسنة ،

 (.2014اإلسرائيلي، 
 

وهضبة الجوالن  شرقي القدستضم إحصاءات االحتالل الصهيوني الرسمية سكان 
 .48إلى فلسطينيي 

والسكان  48( أنه قد طرأ تغير على سكان فلسطينيي 5ويتضح من الجدول )
% من 14، فبينما كانت نسبتهم نحو 1948سوريين في هضبة الجوالن إثر حرب عام ال

، ثم ارتفعت 1960% في عام 11.1هبطت إلى  إال أنهاإجمالي سكان فلسطين المحتلة، 
بسبب ضم القدس العربية إلى الكيان الصهيوني، واستمرت  ؛1970% في عام 14.6إلى 

% ثم تراوحت نسبتهم خالل الفترة 19بعينيات إلى النسبة في االرتفاع لتصل في أواخر الس
 % من إجمالي سكان فلسطين المحتلة.21.1-% 17.1( من 1983-2014)

http://israelipalestinian.procon.org/
http://www.palqa.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%9F
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أو عــرب الــداخل أو  48لأعــرب 
هــــــــــــــــــــم ،  48فلســــــــــــــــــــطينيو 

الفلســــطينيون الــــذين يعيشـــــون 
 :داخـــــل فلســـــطين المحتلـــــة أي

داخل حدود الخط األخضر أو ما 
بخـط الهدنـة ولكـنهم ظلـوا  يعرف

 .48فلسطين عامداخل حدود 
ــــي وســــائل  إعــــالم االحــــتالل وف
إلـــــــــــيهم  يشـــــــــــار اإلســـــــــــرائيلي
 أو (عـــرب إســـرائيل) بمصـــطلحي

، كمــا يســتخدم (الوســط العربــي)
 (أبنـاء األقليـات)أحيانا  مصطلح 

(. اإلعالنات الرسـمية في )خاصة
ـــــا التســـــمية األصـــــح هـــــي :  أم

أو فلســــــــطينيو  48فلســـــــطينيو 
 .داخلال

 

خالل الفترة  48وقد بلغت نسبة الزيادة لفلسطينيي 
% 20.6% أو ما يعادل 1361.3نحو  2014-1948من 

بينما بلغت الزيادة في  ،مرة 14.6سنويًا أي بزيادة إجمالية 
% أو 855.4المحتلين اليهود خالل نفس الفترة نحو  نسبة

 مرة.  9.6% سنويًا أي بزيادة اجمالية 12.9ما يعادل 
ومن خالل األرقام السابقة يتبين أن انخفاض نسبة 

يتحدد بمعدالت الهجرة االستعمارية اليهودية  48فلسطينيي 
نحو فلسطين بالدرجة األولي بجانب الزيادة الطبيعية 

 48ليهود، بينما تعتمد الزيادة السكانية لفلسطينيي للمحتلين ا
ومن المتوقع أن يبل  ، على الزيادة الطبيعة  بشكل رئيس

كما يوضحها  2048سنة  1948عدد سكان فلسطينيو 
نسمة بنسبة زيادة نحو  2379000( نحو 5الجدول رقم )

 .  2015% مقارنة بسنة 70
 

 الملخص :
المحور الرئيس الذي تدور حوله،  ألنهاصوع؛ تعتبر دراسة السكان ذات أهمية ق

وتنبع منه الكثير من الدراسات في شتى المجاالت، كما أنه من أهم عناصر الصراع مع 
الكيان الصهيوني، فقد حدثت تغيرات ديموغرافية على أرض فلسطين، حيث شهد سكان 

فلقد  ،كان الفلسطينيينفلسطين تطورًا مصطنعًا بما يحقق تفوقًا ديموغرافيًا يهوديًا على الس
أصبحت فلسطين منذ مطلع القرن العشرين ساحة صراع بين شعب عربي فلسطيني يدافع 
عن أرضه ووجوده في مواجهة غزو دخيل يسعى لتعزيز كيانه بالهجرة وانتزاع األرض برعاية 

ي تم قيام الكيان الصهيون 1948من حرب  ثم ما تبعها 1947وبقرار التقسيم عام  ،بريطانية
% من مساحة فلسطين( وتشتت عرب فلسطين في 79فوق غالبية األراضي الفلسطينية )

ألف عربي فلسطيني من  800تم تهجير  حيث"الضفة الغربية وقطاع غزة" وفي خارجها، 
 1948ديارهم، وكان لنتائج الحرب العربية اإلسرائيلية التي نشبت في كل من عامي 

 ة السياسية والديموغرافية في فلسطين.أثٌر واضٌح على تغير الخريط 1967و
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 :أسئلة التقويم البعدي
 

 –أمام العبارة التالية :)×( ( أو خطأ ضع عالمة صح ) -1
السكان هي فرع من فروع الجغرافيا الطبيعية التي تـدرس العالقـة بـين اإلنسـان  ا)  ( جغرافي
 والطبيعة.

 باهتمام الدول المتقدمة فقط. )  ( يعد النمو السكاني من المسائل الدولية التي تحظى
 سكان فلسطين. إجمالي من %71.7 فلسطين في لليهود نسبة أعلي 1967سنة  )  ( سجلت

 بما تفسر: -2
 تعد دراسة السكان من الدراسات المهمة والضرورية. -
يعد النمو السكاني في فلسطين من أبرز الظاهرات الديموغرافية التي تمثل تحـديا  هامـا   -

 صهيوني.مع االحتالل ال
 % من سكان فلسطين.8.3م لتصل نسبتهم إلى 1919انخفاض نسبة اليهود عام  -
 سكان فلسطين. إجمالي % من71.7 فلسطين في لليهود نسبة أعلي 1970 سجلت سنة -

 

 –إجابات األسئلة :
 

 –جابات أسئلة التقويم القبلي :( إِ 1
 .السكان وعلم الديموغرافيا؟ اما العالقة بين جغرافي -1

غم من وجود بعض االختالفات بين العلمين إال أن موضوع دراستهم واحد وهو )السكان( وهناك على الر 
عالقة تكاملية بين العلمين؛ حيث يتناول كل منهما الظاهرة السكانية؛ الديموغرافيا تهتم بالجانب الرقمي، 

 والجغرافيا تهتم بالجانب التحليلي .
 

 يموغرافي في فلسطين.عرف النمو السكاني، وتحدث عن التحول الد -2
هو عبارة عن مؤشر يقيس الفرق بين المواليد والوفيات مضافًا إليه صافي الهجرة  :النمو السكاني

 الدولية مقسومًا على عدد السكان في منتصف العام.
أما بالنسبة للتحول الديموغرافي في فلسطين يالحظ مدي الزيادة الكبيرة في نسبة اليهود حيث بلغت 

االرتفاع  ذلك% ويعود 31.9ليتسجل  1950-1947دي اليهود إلى أعلى متوسط خالل الفترة من الزيادة ل
 ذلكويعود  4.7إلى الهجرة الصهيونية إلى فلسطين، بينما كانت نسبة الزيادة السنوية  للفلسطينيين 

لتحول إلى صالح م ويبدو أن الميزان الديموغرافي بدأ با1948االنخفاض إلى تهجير الفلسطينيين أثناء حرب 
وستصبح نسبة  2017حيث من المتوقع أن يتساوع عدد السكان العرب واليهود قبل نهاية عام  ؛الفلسطينيين

حيث سيصل عددهم إلى نحو  2020% من السكان وذلك بحلول نهاية عام 49.4السكان اليهود حوالي 
الصراع في المستقبل لصالح وهذا سيغير طبيعة  ،مليون عربي 7.13مليون محتل يهودي مقابل  6.96

 الفلسطينيين.
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 .وكيف تطورت أعداد سكانهم في فلسطين؟ ؟؛48من هم فلسطينيو  -3
هم الفلسطينيون الذين يعيشون داخل فلسطين  :48أو عرب الداخل أو فلسطينيو  48عرب أل

هيوني أي المحتلة أي داخل حدود الخط األخضر أو ما يعرف بخط الهدنة، والذين يخضعون لالحتالل الص
ويملكون الجنسية  ،1948أنهم المواطنون العرب الذين صمدوا في ديارهم ولم يخرجوا منها إثر حرب 

، كما (الوسط العربي)أو  (عرب إسرائيل)وفي وسائل اإلعالم اإلسرائيلية يشار إليهم بمصطلحي  ،اإلسرائيلية
 رسمية(. )خاصة في اإلعالنات ال (أبناء األقليات)يستخدم أحيانًا مصطلح 

% 14، فبينما كانت نسبتهم نحو 1948تغير على نسبة هؤالء السكان إثر حرب عام   وقد طرأ
% من إجمالي سكان فلسطين المحتلة من 21من إجمالي سكان فلسطين المحتلة، أصبحت نسبتهم نحو 

 .2014الفلسطينيين والمحتلين اليهود عام 
 

 –جابة أسئلة التقويم البعدي :( إِ 2
 –أمام العبارة التالية :)×( (أو خطأ المة صح )ضع ع -1

 الجغرافيا الطبيعية التي تدرس العالقة بين اإلنسان والطبيعة. أفرعالسكان هي فرع من  اجغرافي)×( 
 يعد النمو السكاني من المسائل الدولية التي تحظى باهتمام الدول المتقدمة فقط.)×( 
 % من إجمالي سكان فلسطين.71.7فلسطين أعلي نسبة لليهود في  1967سجلت سنة )×( 

 

 –بما تفسر : -2
 ؟.تعد دراسة السكان من الدراسات المهمة والضرورية -

ألن السدددكان هدددم المحدددور الدددرئيس الدددذي تددددور حولددده وتنبدددع منددده الكثيدددر مدددن الدراسدددات فدددي شدددتى 
 المجاالت.

تمثـل تحــديا  هامـا  مـع االحــتالل يعـد النمـو السـكاني فــي فلسـطين مـن أبـرز الظــاهرات الديموغرافيـة التـي  -
 ؟.الصهيوني

ألنه يمثل تحدًيا هامًا الرتباطده بالصدراع علدى فلسدطين عدالوة علدى ارتباطده بشدكل أو بدآخر بجميدع 
المشدددكالت االقتصدددادية واالجتماعيدددة التدددي يعددداني منهدددا الفلسدددطينيين، وأهميتددده الكبدددرع عندددد وضدددع السياسدددات 

 .جات السكانالسكانية والتخطيط المستقبلي الحتيا
 ؟.% من سكان فلسطين8.3م لتصل نسبتهم إلى 1919انخفاض نسبة المحتلين اليهود عام  -

يعددود انخفدداض نسددبة المحتلددين اليهددود إلددى ترحيددل جددزء مددنهم بسددبب مددواالتهم ألعددداء اإلمبراطوريددة 
 العثمانية.

 ؟.ن% من إجمالي سكان فلسطي71.7أعلي نسبة لليهود في فلسطين  1970سجلت سنة  -
يعود السدبب المباشدر إلدى الهجدرة اليهوديدة إذ بلد  مجمدوع المهداجرين اليهدود إلدى فلسدطين فدي الفتدرة 

 مهاجر. 1750000( نحو 1948-1982)



 

 

 

 331 

 الوحدة الثانية
 النمو الطبيعي للسكان

 
 عزيزي الدارس :

  –بعد دراستك لهذا الدرس سوف تكون قادرا  على معرفة التالي :
الخصوبة، والوفيات، ووفيات  :إلحصاءات الحيوية والتي منهاالمصطلحات الخاصة با -1

الرضع واألطفال والتي تستخدم في حساب العديد من المؤشرات الديموغرافية 
 والصحية. 

 التغيرات الديموغرافية التي حدثت في فلسطين. -2
لى المتغيرات الديموغرافية )الخصوبة والوفيات ووفيات الرضع واألطفال( لكل إالتعرف  -3

 ن العرب والمحتلين اليهود ومقارنتها بالمعدالت العالمية . م
إبراز أثر الزيادة الطبيعية في نمو سكان فلسطين، مع تفسير أهم العوامل المؤثرة في  -4

 خصوبة السكان.
 

 –أقسام الوحدة :
 –:النمو الطبيعي لسكان فلسطين -1
 المواليد.  1-1   
 الوفيات.  1-2   
 الزيادة الطبيعية.  1-3   
 الدليل الحيوي. -2
 

 –أسئلة التقويم القبلي :
 اشرح  معدل المواليد في فلسطين. -1
 وضح الدليل الحيوي في فلسطين. -2
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 (30-29: 2014، 2096)ج.م.إ.ف، الرقم المرجعي  المفاهيم والمصطلحات :
 معدل النمو السكاني : 

 ةخالل فتر  ما في مجتمع الوفيات المواليد مقابل عدد النقص( في )أو الفائض
 .معينة

 

 معدل المواليد الخام : 
 من السكان خالل سنة ما.  1000عدد المواليد لكل 

 

 معدل الوفيات الخام : 
 من السكان خالل سنة معينة. 1000عدد الوفيات لكل 

 

 توقع البقاء على قيد الحياة : 
وذلك بعد والدته  ،متوسط عدد السنوات اإلضافية التي يتوقع للمولود أن يعيشها

 شرة، ويعرف هذا المصطلح أيضًا بتوقع البقاء على قيد الحياة عند الوالدة.مبا
 

 معدل الخصوبة الكلية : 
متوسط عدد المواليد األحياء لكل امرأة )أو مجموعة نساء( خالل فترة حياتها 

 )حياتهن( اإلنجابية حسب معدالت الخصوبة العمرية لسنة ما.
 

 :  ة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى"وكالة األمم المتحدة إلغاث"األونروا 
، تدددم تأسددديس األوندددروا بموجدددب القدددرار رقدددم 1948فدددي أعقددداب احدددتالل فلسدددطين عدددام 

بهددف  ؛1948كدانون األول  8)رابعًا( الصادر عن الجمعيدة العامدة ل مدم المتحددة فدي  302
الددة عملياتهددا فددي بدددأت الوك ، حيددثتقددديم بددرامج اإلغاثددة المباشددرة والتشددغيل لالجئددي فلسددطين

عملددت الجمعيددة  ؛وفددي غيدداب حددل لمسددألة الجئددي فلسددطين ،1950األول مددن شددهر أيددار عددام 
كددان آخرهدا تمديددد عمدل األونددروا حيدث علدى تجديددد واليدة األونددروا،  -وبشدكل متكددرر -العامدة 
 .(2015)األونروا،  2017حزيران  30لغاية 

 



 

 

 

 333 

 النمو الطبيعي للسكان في فلسطين :  -1
أن الزيادة الطبيعية تعني الفرق الموجب بين عدد  :عزيزي الدارسمن المعروف 

الوالدات والوفيات ولكن التناقص الطبيعي يتمثل بالفروق السالبة بين عدد الوالدات والوفيات، 
 .(226:  1971)كالرك، وهذه النسب األخيرة أقل شيوعًا 

 –لضفة الغربيةوا -1948إذا كانت فلسطين )األراضي الفلسطينية المحتلة عام  
وقطاع غزة( قد شهدت تغيرات ديموغرافية في أعداد سكانها يمكن ردها إلى عامل الهجرة 
التي لعبت دورًا أساسيًا في زيادة عدد السكان وبالذات للمحتلين اليهود، إال أن ذلك ال يعني 

الزيادة هي  كتلالتقليل من أثر الزيادة الطبيعية للسكان وبالذات الفلسطينيين خاصة إذا كانت 
 ،محصلة لمعدل مواليد مرتفع مصحوبًا بمعدل وفيات منخفض للغاية كما سنري فيما بعد

فإنه يحسن في البداية القيام بدراسة محصلة  ؛ولدراسة الزيادة الطبيعية للسكان في فلسطين
ان الزيادة وهما المواليد والوفيات، ومن الضروري أيضًا التفرقة عند الدراسة بين السك تلك

الفلسطينيين حسب التوزيع الجغرافي والمحتلين اليهود لما لكل منهما من خصائص 
 ديموغرافية، كما أن لكل منهما ظروفه االجتماعية واالقتصادية الخاصة به.

 المواليد :  1-1
تراوحت  1945-1922للفترة الممتدة من  الخام نجد أن اتجاهات معدالت المواليد

من المعدالت المرتفعة  تلكفي األلف( وتعد  50.3-36.7بين ) للطوائف الدينية المختلفة ما
المعدالت حسب الديانة خالل الفترة نفسها فكانت عند المسلمين  تلكاختلفت قد بشكل عام، و 

–27.8في األلف( وتراوحت عند المسيحيين ) 55.5-45.2هي األعلى فتراوحت ما بين )
)معهد البحوث في األلف(  38-20.7في األلف( أما عند اليهود فكانت األقل ) 40.1

 .(66:  1978والدراسات العربية، 
ومن الالفت أن معدالت المواليد الخام على مستوع العالم ومن ضمنها فلسطين 
تتجه نحو االنخفاض بسبب التقدم الصحي وال سيما في مجال الرعاية األولية واألمومة 

 وليًا. والطفولة وانتشار مراكز تنظيم األسرة المدعومة د
ذا نجد أن معدل المواليد الخام العالمي  :الدارس إلى العقد األخير عزيزي  انتقلنا ما وا 

في األلف(، وتعد الضفة الغربية  49.6-7.6ويتراوح على مستوع الدول ما بين ) 20.3بل  
مولودًا  31.9فقد بل  فيها المعدل  ؛وقطاع غزة من أكثر المناطق ارتفاعًا في معدل المواليد

مولودًا لكل ألف من السكان في الضفة الغربية  29بواقع  2015عام  لكل ألف من السكان
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 صحفي مؤتمر:  2016 ف،.إ.م.ج) في قطاع غزة مولودًا لكل ألف من السكان 36.3و
مولودًا لكل ألف  22بل   حيثوهو معدل مرتفع إذا ما قورن بنظيره لدي اليهود  (1/1/2016

، 25.9، األردن 31.5"السودان  :فع بالنسبة لدول أخرع متباينة، كما أنه مرت من السكان
من  ألف لكل مولوداً  16.2 االمارات و ،20.5 المغرب ،23 ، الهند23.5، ليبيا 24.2مصر 

ولم يكن الفرق كبيرًا بين معدل المواليد الخام لدع فلسطينيو  .(2015)البنك الدولي، السكان" 
 ف،.إ.م.ج)إذا ما قورن بنظيره لدي اليهود ف من السكان مولودًا لكل أل 23.8حيث بل   48

 .(1/1/2016 صحفي مؤتمر:  2016
ولعل ارتفاع معدل الخصوبة لدع المرأة الفلسطينية 
من أسباب ارتفاع معدل المواليد عند الفلسطينيين مقارنة 

حيث بل  معدل الخصوبة الكلية  ،بمعدل المواليد عند اليهود
 ف،.إ.م.ج) مولوداً  4.1 الفلسطينية المرأةلدي  2013عام 
. بينما كان لدي المرأة (1/1/2016 صحفي مؤتمر:  2016

للمرأة  وقد بل  المعدل 2014مولودًا وذلك عام  3.1اليهودية 
 ف،.إ.م.ج)مولودًا  3.2 (48الفلسطينية من سكان فلسطين)

 .(1/1/2016 صحفي مؤتمر:  2016
أن  :اليهولعل ما يجدر اإلشارة عزيزي الدارس 

هناك مجموعة من العوامل األخرع تؤدي إلى ارتفاع 
 تلكيمكن حصر حيث معدالت المواليد في الضفة والقطاع، 

 –:العوامل في التالي
يعتبر التركيب العمري والنوعي للسكان في الضفة والقطاع عاماًل هامًا من عوامل زيادة  -1

لسكان تتراوح أعمارهم بين % من جملة ا39.7معدالت المواليد، حيث نجد أن حوالي 
–15في فئة العمر ) :سنة(، ومن ناحية أخرع تتراوح نسبة السكان البالغين 14-)صفر
في عدد  %. وذلك يعني أن الزيادة4.4سنة فما فوق  60% والمسنين 30سنة(  29

 .(2015)ج.م.إ.ف. مؤشرات رئيسية، السكان ستكون سريعة في المستقبل 
الصحية حيث تنتشر مراكز رعاية األمومة والطفولة، وكان لذلك وفر العناية والرعاية ت   -2

حالة وفاة لكل ألف والدة  25.5معدل وفيات الرضع في فلسطين من أثره في انخفاض 
 ؛ وشكلت نسبة االنخفاض2010لكل ألف والدة حية عام  18.9إلى  2000حية عام 

 .(2010لفلسطيني، قاعد بيانات مسح األسرة ا)% 25.9الفترة الزمنية  تلك خالل

تعــد الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة 
ـــر المنـــاطق  ـــن أكث فـــي العـــالم م

فقــد  ؛ارتفاعــا  فــي معــدل المواليــد
فـــــي  31.9بلـــــغ فيهـــــا المعـــــدل 

وهــو معــدل  ،2015األلــف عــام 
مرتفع إذا ما قورن بنظيره لنفس 

ــدي اليهــود  فلســطين فــي العــام ل
فـي األلــف ولــدي  22بلــغ والـذي 

فــــــــــي  23.8 (48)فلســــــــــطينيو
 .األلف
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إذا كان معظم دول العالم تحاول أن تدعو إلى فكرة تنظيم النسل، ومنها من تدعو إلى  -3
تحديد النسل، فإننا نجد على العكس في فلسطين حيث الصراع الديموغرافي مع 

 االحتالل الصهيوني، وهذا ما يشجع الفلسطينيين علي اإلنجاب بمستويات عالية.
ادات، والتقاليد، أثر في نفوس العديد من السكان، إذ إن اإلسالم للدين اإلسالمي، والع -4

الحنيف يشجع على زيادة النسل مع الحفاظ على صحة المرأة، كذلك من العادات 
والتقاليد حب األطفال، وبالذات الذكور كعزوة للعائلة ومصدرًا للدخل وما يؤكد ذلك 

ث اإلحصائية عن الخصائص الدراسة التي أعدها المعهد العربي للتدريب والبحو 
إن السكان الفلسطينيين مصرون على تبني سياسة  ،الديمغرافية للشعب الفلسطيني حيث

% من المستجوبين 34ديمغرافية "تكاثرية" كتحديًا لالحتالل اإلسرائيلي، إذ اتضح بأن 
% منهم يرغبون إنجاب من 40يرغب في أن يكون لديه أكبر عدد من األطفال، وأن 

% منهم يفضل ثالثة أطفال أو أقل، كمعدل أمثل للعائلة 26ال أو أكثر، وأطف 4-5
 .(44:  1885)المعهد العربي للتدريب والبحوث االحصائية، 

 

 اتجاهات المواليد لدى المحتلين اليهود في فلسطين :  1-1-1
–18.4من ) 2013-1950لدع اليهود خالل الفترة من  الخام تراوح معدل المواليد

–22.5أعلى معدل إذ تراوح من ) 1979-1950شهدت الفترة من ثم األلف  ( في25.6
انخفاضًا في معدل المواليد ليتراوح من  2004–1990( في األلف. ثم شهدت الفترة من 31
( في األلف ثم اتجه المعدل نحو االرتفاع الطفيف ليتراوح خالل الفترة من 18.8–18.4)

ن معدل المواليد يتجه إ :ال إننا يمكن القول( في األلف، إ21–20.4من ) 2013 -2008
 cbs; Statistical)سيؤثر على معدالت الزيادة الطبيعية لدع اليهود  ؛ ممانحو االنخفاض 

Abstract of Israel 2014). 
 

 الوفيات :  1-2
 -زيادًة ونقصاً  -تعد الوفيات من العوامل المؤثرة في نمو السكان  :عزيزي الدارس

على نمو السكان من حيث العدد فقط، بل تؤثر في تكوين السكان من وال يقتصر تأثيرها 
، كما تعطي مؤشرًا لمدع تقدم (53:  1984)عبد الحكيم، غالب، حيث فئات السن والنوع 

يبدو أن أثر انخفاض معدل الوفيات في فلسطين ذو فعالية الخدمات الصحية في الدولة و 
كبيرة في نمو السكان فضاًل عن إرتفاع معدل المواليد مما له أثره الواضح في ارتفاع معدل 

 الزيادة الطبيعية.
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من الالفت أن معدالت الوفيات للفترة الممتدة من 
كانت مرتفعة إذ تراوحت للطوائف الدينية  1922-1945
اختلفت قد في األلف(، و  26.9-12.7ة ما بين )المختلف
المعدالت حسب الديانة فكانت األعلى عند المسلمين  تلك

في األلف(  31.7-17.4فتراوحت المعدالت ما بين )
في األلف( أما عند  19.9–9.9وتراوحت عند المسيحيين )

)معهد البحوث في األلف(  14.9 -6.7اليهود فكانت األقل )
 .(66:  1978ية، والدراسات العرب

تشير أرقام اإلحصاءات الحيوية  :عزيزي الدارس
 17-1أن معدل الوفيات يتراوح من  :2012في العالم لعام 

، وتتميز فلسطين بانخفاض معدالت الوفيات إذ (2015)البنك الدولي، لكل ألف من السكان 
ة لكل الف من حالة وفا 3.6بلغت في األراضي الفلسطينية )الضفة الغربية وقطاع غزة( 

ولم يكن الفرق كبيرًا في معدل الوفيات بين الضفة الغربية وقطاع غزة عن المعدل  السكان
في  3.4في األلف وفي قطاع غزة، و 3.7في األلف، إذ بل  في الضفة الغربية  3.6العام 
المحتلين  ع. بينما يبل  معدل الوفيات لد(1/1/2016 صحفي مؤتمر:  2016 ف،.إ.م.ج) األلف

 ;cbs)في األلف  2.5بل   48( في األلف وعند فلسطينيي 5.9) 2012اليهود عام 
Statistical Abstract of Israel 2014) . 

 

 اتجاهات الوفيات لدى المحتلين اليهود في فلسطين :  1-2-1
( 7.3–5.9من ) 2013-1950تراوح معدل الوفيات لدع اليهود خالل الفترة من 

–6.9أعلى معدل وفيات إذ تتراوح من ) 1999 -1970ة من شهدت الفتر ثم في األلف 
 cbs; Statistical) 1999( في األلف. ثم بدأ المعدل يتجه نحو االنخفاض بعد عام 7.3

Abstract of Israel 2014). 
 

 مستويات وفيات الرضع واألطفال دون سن الخامسة : 1-2-2
واألطفال دون سن من األهمية بمكان دراسة وفيات الرضع  :عزيزي الدارس

ألنها تعتبر من أكثر مؤشرات التنمية تعقيدا، وتشكل مؤشرًا للوقوف على الحالة  ؛الخامسة
كما تعكس  ،الصحية العامة، واألعراف والتقاليد الثقافية حول التغذية السائدة في المجتمع

ية التي مدع فعالية النظام الصحي، وتساهم في رصد وتقييم البرامج والخطط الصحية الوطن

نخفاض اتميز فلسطين بت
إذ بلغت في  ؛معدالت الوفيات

االراضي الفلسطينية )الضفة 
في  3.7الغربية وقطاع غزة( 

بينما يبلغ معدل الوفيات  ،األلف
( 5.9) 2012لدي اليهود عام 

في األلف وعند فلسطينيو عام 
 .في األلف 2.5بلغ  1948
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تأخذ بعين االعتبار نوعية الرعاية الصحية والتغذية المقدمة للسكان. إن التقدم في المجال 
الصحي يعطي دليال للسياسات والممارسات التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين 

 األوضاع الصحية والمعيشية في المجتمع. 
من العمر انخفاضًا  شهدت معدالت وفيات الرضع واألطفال دون سنة الخامسةقد و 

ملحوظًا على مستوع فلسطين وعلى مستوي المنطقة الجغرافية كما يظهر من بيانات الشكل 
حالة وفاة لكل ألف والدة حية في فلسطين،  19(، فقد بلغت معدالت وفيات الرضع نحو 6)

 20.1حالة وفاة مقابل ارتفاعها في قطاع غزة إلى  18.1وتنخفض في الضفة الغربية إلى 
ومن جهة أخري، بلغت معدالت وفيات األطفال دون سن  ،حالة وفاة لكل ألف والدة حية
حالة  27حالة وفاة مع ارتفاعها في قطاع غزة إلى  23.4الخامسة على مستوع فلسطين 

 ذلكويعود  ،حالة وفاة لكل ألف والدة حية 21وفاة مقابل انخفاضها في الضفة الغربية إلى
اهتمام وزارة الصحة الفلسطينية بتوفير الخدمات الصحية األساسية  :االنخفاض فلسطينيا إلى

لى اتساع شبكة مراكز الرعاية الصحية األولية المنشرة في مختلف محافظات  وتطويرها، وا 
)وزارة الصحة  2010مركزًا صحيًا عام  706إلى  1994مركزًا عام  454الوطن من 
 .(24:  2011الفلسطينية، 
 

 (6شكل )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .22، التقرير الرئيسي ص 2010، مسح األسرة الفلسطيني 2013المصدر : ج.م.م..ف، 
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سجلت قد ومما تجدر االشارة إليه أن معدل وفيات األطفال الرضع عند اليهود 
 تلكحالة وفاة لكل ألف والدة، بينما كانت  (2.3) 2013إذ بلغت عام  ؛انخفاضًا ملحوظاً 

حالة وفاة لكل ألف والدة  6.5إذ بلغت لنفس العام  1948ام النسبة أعلى عند فلسطينيي ع
أما بخصوص وفيات أطفال  ولكن المعدل أقل مما هو علية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

بسبب التقدم في مجال الرعاية الصحية  ؛الرضع عند اليهود فاالتجاه واضح نحو االنخفاض
كما أن  ،1954-1950خالل الفترة من حالة وفاة لكل ألف والدة  38.8كان المعدل إذ 

نحو االنخفاض حيث سجلت خالل الفترة من  1948اتجاهات وفيات الرضع لدع فلسطينيي 
حالة وفاة لكل ألف  6.5حالة وفاة لكل ألف والدة انخفض إلى  60.6نحو  1955-1959

 .(cbs; Statistical Abstract of Israel 2014)والدة كما سبق ذكرة 
 

 الطبيعية :الزيادة   1-3
 (6جدول )

   :)باأللف( 2014-2010معدل الزيادة الطبيعية المقدر للسكان في فلسطين حسب المنطقة 

 األراضي الفلسطينية  السنة
 المنطقة

 قطاع غزة الضفة الغربية
2010 29.8 26.6 34.9 
2011 29.9 26.7 35.0 
2012 29.6 26.5 34.8 
2013 29.4 26.2 34.4 
2014 29.0 25.9 34.1 

 2014(. سنة 14، 2039الرقم المرجعي  2014)ج.م.إ.ف،  2013 -2010المصدر : السنوات من 
 : مؤشرات رئيسية(. 2015)ج.م.إ.ف، 

 

أدع إلى ارتفاع معدل  ؛إن انخفاض معدل الوفيات وبقاء معدالت الخصوبة مرتفعة
دية واجتماعية مالئمة الزيادة الطبيعية للسكان في فلسطين، وهو ما يتطلب سياسات اقتصا

في األلف خالل العام  29لمواجهة هذه الزيادة. ويقدر معدل الزيادة الطبيعية في فلسطين بد 
ويعتبر هذا المعدل من المعدالت المرتفعة في العالم، أما على مستوع المنطقة فقد  2014
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في  34.1ابل في األلف مق 25.9في الضفة الغربية  2014بل  معدل الزيادة الطبيعية لعام 
)دائرة في األلف  14.8لليهود  2013األلف في قطاع غزة. بينما كانت الزيادة الطبيعية عام 

 .(11:  2013اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية، 
 

 م :1948اتجاهات الزيادة الطبيعية في فلسطين قبل عام  1-3-1
( 1945-1923نمو سكان فلسطين، ففي خالل الفترة ) في الطبيعية الزيادة ساهمت

الطبيعية  زيادتهم معدل فكان اليهود أما األلف في 26 العرب للمواطنين الطبيعية الزيادة معدل بل 
-1942في أواخر االنتداب البريطاني خالل الفترة )ثم في األلف،  20خالل الفترة نفسها 

 وواصل األلف في 21 واليهود األلف في 27 العرب عند الطبيعية الزيادة معدل بل  (1946

 .(24 : 1985 )عبد القادر، خالل السبعينات الطبيعية الزيادة بفعل نموهم العرب المواطنون 
 

 : 1948اتجاهات الزيادة الطبيعية لليهود في فلسطين بعد عام  1-3-2
تسجل الزيادة الطبيعية للمحتلين لليهود  : عزيزي الدارس

، فتراوح معدالت أقل من مثيلتها عند المواطنين الفلسطينيين
-11.4من ) 2013 -1950المعدل خالل الفترة من 

( في األلف إال انها شهدت تناقصًا ملحوظًا بعد عام 24.5
عام  في األلف 24.5، فبعد أن كان المعدل  1954
. ثم 1999في األلف عام  11.4انخفض إلى  1950

في األلف  15.1ارتفع قلياًل خالل السنوات األخير ليسجل 
. (cbs; Statistical Abstract of Israel 2014) 2013عام 

بتناقص معدالت  ؛ويمكن أن يفسر تناقص معدالت الزيادة الطبيعية لليهود خالل تلك الفترة
 11.2المواليد وانخفاض حاالت الزواج وارتفاع حاالت الطالق، حيث سجلت حاالت الزواج 

في  6.3ى وصل إلى استمر المعدل باالنخفاض التدريجي حتثم  1950في األلف عام 
في األلف بعد أن كانت أقل من  1.9األلف، في مقابل ارتفاع حاالت الطالق حيث بلغت 

. إن (cbs; Statistical Abstract of Israel 2014)في األلف في بعض السنوات السابقة  1
 انخفاض معدل الزيادة الطبيعية لليهود ال يعني توقف الزيادة الطبيعية عن ممارسة دورها

المسؤولين في الكيان الصهيوني قلقون من جراء  حيث إنالفعال في النمو العددي لليهود، 

ـــــــــرات  شـــــــــهدت فلســـــــــطين تغي
 ؛ديموغرافيــة فــي أعــداد ســكانها

بب عامـل الهجـرة التـي لعبـت بس
دورا  أساســــيا  فــــي زيــــادة عــــدد 
الســـــــكان وبالـــــــذات للمحتلـــــــين 

، إال أن ذلــــــك ال يعنــــــي اليهـــــود
التقليل من أثر الزيـادة الطبيعيـة 
 للسكان وبالذات الفلسطينيين.
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هذا التناقص، لذا فإنهم يحرصون على كل من شأنه زيادة معدالت الزيادة الطبيعية والهجرة 
 اليهودية إلى فلسطين.

 
 : 48اتجاهات الزيادة الطبيعية لفلسطينيي  1-3-3

بلغت  1960نحو االنخفاض ففي عام  48لدع فلسطيني  عيةالطبي الزيادة معدل يتجه
األلف عام  في 22.4 ليسجل الهبوط في المعدل استمرثم  األلف في 45.3 الطبيعية الزيادة
 ،الهبوط إلى انخفاض معدالت المواليد ومعدالت الوفيات في آن واحد ذلكويعزع  .2013

إال أنها  48يادة الطبيعية لفلسطينيي وبالرغم من االتجاه الواضح نحو انخفاض معدالت الز 
 cbs; Statistical Abstract of Israel)مرتفعة عن معدالت الزيادة الطبيعية لدع اليهود، 

2014) . 
 

 اتجاهات الزيادة الطبيعية في الضفة الغربية : 1-3-4
ن الزيادة الطبيعية إعلى سكان الضفة الغربية بحيث  1967انعكست حرب حزيران 

ن من تعويض األعداد الكبيرة من النازحين العرب عن الضفة الغربية طوال عقد لم تتمك
السبعينات، وارتفع معدل الزيادة الطبيعية لسكان الضفة الغربية في النصف الثاني من 
السبعينيات عن النصف األول لها. وتشير األرقام إلى أن معدل الزيادة الطبيعية للفترة 

( إلى 1981–1975المعدل للفترة ) ذلكارتفع ثم أللف، في ا 23.7( كان 1974–1968)
 .(53:  1985)عبد القادر، في األلف  29

( أن معدل الزيادة الطبيعية في الضفة الغربية يتجه نحو 6ويوضح الجدول رقم )
في األلف  25.9، انخفض إلى 2010في األلف عام  26.6التناقص فبينما كان المعدل 

 .2014عام 
 
 الزيادة الطبيعية في قطاع غزة : اتجاهات 1-3-5

إن ميل معدالت الخصوبة إلى االستقرار على مستويات عالية، مع استمرار 
أدع إلى ارتفاع معدالت النمو الطبيعي، ويمكن تقسيم  ؛معدالت الوفيات في االنخفاض

م الزيادة الطبيعية إلى ثالث فترات، الفترة األولى : تميزت بانخفاض المعدل وكانت من عا
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 تلكفي األلف( ومن خصائص  28.2-20.8تراوح المعدل من )حيث (، 1968-1971)
تميزت فقد الفترة انخفاض معدالت المواليد، وارتفاع معدالت الوفيات، أما الفترة الثانية : 

-30تراوح المعدل من )حيث ( 1985-1972الفترة من ) تلكبالمعدل المتوسط، وامتدت 
: عدل الوفيات. أما الفترة الثالثةفاع معدل المواليد، وثبات مفي األلف( وتميزت بارت 39.2

( وتراوح فيها 1993-1990والتي تميزت بارتفاع معدل الزيادة الطبيعية، فكانت من عام )
الفترة بارتفاع معدالت المواليد،  تلكتميزت قد في األلف( و  51.5-44.7المعدل من )

سجلت اقل معدل  1997لالفت أن سنة وانخفاض معدالت الوفيات بشكل ملحوظ، ومن ا
. ويبين الجدول (122-121:  2013)صالحة، في األلف  32.2للزيادة طبيعية إذ بل  المعدل 

عام  األلف في 34.9 المعدل فبل  المستمر. التناقص نحو تتجه الطبيعية ( أن معدالت الزيادة6)
فاض معدل كل من ، ومرد ذلك إلى انخ2014في األف عام  34.1، وانخفض إلى 2010

 المواليد، والوفيات.
 
 الدليل الحيوي :  -2

الدليل الحيوي هو دليل لمعرفة مستقبل السكان ويتأثر بالزيادة الطبيعية ويتم 
)عبد الحكيم، غالب، الحصول علية بقسمة عدد المواليد على عدد الوفيات مضروبًا بألف 

1984  :81). 
قة أن نسب الدليل الحيوي كانت عند نستنج من معدالت المواليد والوفيات الساب

الفلسطينيين أعلي منها عند اليهود بسبب ارتفاع معدالت المواليد وانخفاض معدل الوفيات 
%( 837.8) 2014حيث بلغت النسبة عند الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 

بسبب  ؛(360.6%( بينما كانت النسبة عند اليهود )885.7) 1948وعند فلسطينيي عام 
 انخفاض معدل كل من المواليد والوفيات عما هو عند الفلسطينيين.

 
 الملخص : 

بسبب عامل الهجرة التي  ؛تغيرات ديموغرافية في أعداد سكانها فلسطين شهدت
لعبت دورًا أساسيًا في زيادة عدد السكان وبالذات عند اليهود، إال أن ذلك ال يعني التقليل من 
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الزيادة هي محصلة  تلكيعية للسكان وبالذات الفلسطينيين، خاصة إذا كانت أثر الزيادة الطب
 لمعدل مواليد مرتفع مصحوبًا بمعدل وفيات منخفض للغاية.

مولودًا  36.8أن معدل المواليد في قطاع غزة يبل   (الوحدة)الحظنا خالل حيث 
مما أدع إلى  ؛كانمولودًا لكل ألف من الس 29.4لكل ألف من السكان وفي الضفة الغربية 

وهو ؛ 2014في األلف خالل العام  29ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية للسكان، والذي يقدر بد 
  .ما يتطلب سياسات اقتصادية واجتماعية مالئمة لمواجهة هذه الزيادة

أن نسب الدليل  ؛وبناًء على معدالت المواليد والوفيات المذكورة في الوحدة نستنتج
بسبب ارتفاع معدالت المواليد  ؛د الفلسطينيين أعلي منها عند اليهودالحيوي كانت عن

وانخفاض معدل الوفيات حيث بلغت النسبة عند الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة 
 %(.360.6%(  بينما كانت النسبة عند اليهود )837.8) 2014عام 
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 –:أسئلة التقويم البعدي
 

 ل الوفيات الخام، والزيادة الطبيعية.عرف معدل النمو السكاني، ومعد -1
 .ما العوامل التي تؤدي الى ارتفاع معدالت المواليد في الضفة والقطاع ؟ -2
 –بما تفسر : -3
 ؟.تعد نسب الدليل الحيوي عند الفلسطينيين أعلى منها عند اليهود -
 ؟.2014تناقص معدالت الزيادة الطبيعية لليهود خالل  -
مســــتوى العــــالم ومــــن ضــــمنها فلســــطين نحــــو  تتجــــه معــــدالت المواليــــد الخــــام علــــى -

 ؟.االنخفاض
 أمام العبارة التالية :)×( ( أو خطأ ضع عالمة صح ) -4

)  ( يعد ارتفـاع معـدل الخصـوبة لـدى المـرأة الفلسـطينية مـن أسـباب ارتفـاع معـدل المواليـد 
 عند الفلسطينيين.

ا  مــن عوامــل زيــادة )  ( يعــد التركيــب العمــري للســكان فقــط فــي الضــفة والقطــاع عــامال  هامــ
 معدالت المواليد.

 )  ( تعد الوفيات من العوامل المؤثرة في نمو السكان.
 )  ( تعد الوفيات من العوامل المؤثرة في نمو السكان من حيث العدد فقط .

)  ( إن انخفــاض معــدالت الوفيــات وانخفــاض معــدالت الخصــوبة يــؤدي الــى ارتفــاع الزيــادة 
 . الطبيعية لسكان في فلسطين

)  ( شهد النصف الثاني من السبعينات ارتفاعا  ملحوظا  في معـدل الزيـادة الطبيعيـة لسـكان 
 الضفة الغربية.

)  ( يــتم الحصــول علــى الــدليل الحيــوي بقســمة عــدد المواليــد علــى عــدد الوفيــات مضــروب 
 بألف.
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 –إجابات األسئلة :
 

 –جابات أسئلة التقويم القبلي :( إِ 1
 في فلسطين. اشرح معدل المواليد -1

بسبب التقدم الصحي،  ؛من الالفت أن معدالت المواليد الخام في فلسطين تتجه نحو االنخفاض
ويالحظ  ،وانتشار مراكز تنظيم األسرة المدعومة دولياً  ؛والسيما في مجال الرعاية األولية، واألمومة، والطفولة

في األلف  31دل المواليد فقد بل  فيها المعدل أن الضفة الغربية وقطاع غزة من أكثر المناطق ارتفاعًا في مع
 22وهو معدل مرتفع إذا ما قورن بنظيره لنفس العام لدي المحتلين اليهود في فلسطين والذي بل   2014عام 

 في األلف. 24.8نحو  1948في األلف ولدع فلسطينيي عام 
 

 بين الدليل الحيوي في فلسطين. -2
يتم الحصول علية حيث بل السكان ويتأثر بالزيادة الطبيعية، هو دليل لمعرفة مستق :الدليل الحيوي 

 بقسمة عدد المواليد على عدد الوفيات مضروبا بألف.
بسبب ارتفاع معدالت  ؛نسب الدليل الحيوي كانت عند الفلسطينيين أعلي منها عند المحتلين اليهود

في الضفة الغربية وقطاع غزة عام  المواليد، وانخفاض معدل الوفيات، حيث بلغت النسبة عند الفلسطينيين
( 360.6%( بينما كانت النسبة عند اليهود )885.7) 1948%( وعند فلسطينيي عام 837.8) 2014

 بسبب انخفاض معدل كل من المواليد والوفيات عما هو عند الفلسطينيين.
 

 –جابات أسئلة التقويم البعدي :( إِ 2
 ام، الزيادة الطبيعية.عرف معدل النمو السكاني، معدل الوفيات الخ -1

 معدل النمو السكاني : الفائض أو النقص في عدد المواليد مقابل الوفيات في مجتمع ما خالل فترة معينة.
 من السكان خالل سنة معينة. 1000معدل الوفيات الخام : عدد الوفيات لكل 

 الزيادة الطبيعية : الفرق الموجب بين عدد الوالدات والوفيات.
 .التي تؤدي إلى ارتفاع معدالت المواليد في الضفة والقطاع؟ما العوامل  -2
 توفر العناية والرعاية الصحية حيث تنتشر مراكز رعاية األمومة والطفولة. (1
 يشجع الفلسطينيين على اإلنجاب. ؛الصراع الديموغرافي مع االحتالل الصهيوني (2
حيث إن الدين اإلسالمي يشجع زيادة للدين اإلسالمي الحنيف والعادات والتقاليد أثر في نفوس السكان  (3

 النسل مع الحفاظ على صحة المرأة.
 

  –بما تفسر : -3
 ؟.تعد نسب الدليل الحيوي عند الفلسطينيين أعلى منها عند المحتلين اليهود -

بسبب ارتفاع معدالت المواليد عند الفلسطينين عما هو عند المحتلين اليهود وانخفاض معدالت الوفيات 
 كما هو عند اليهود.   عند الفلسطينين
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 ؟.2014تناقص معدالت الزيادة الطبيعية لليهود خالل  -
 بسبب تناقص المواليد، وانخفاض حاالت الزواج، وارتفاع حاالت الطالق

 ؟.تتجه معدالت المواليد الخام على مستوى العالم ومن ضمنها فلسطين نحو االنخفاض -
 بسبب التقدم الصحي الكبير الذي يشهده العالم.

 

 -أمام العبارة التالية:)×( (أو خطأ ضع عالمة صح ) -4
- (.يعد ارتفاع معدل الخصوبة لدع المرأة الفلسطينية من أسباب ارتفاع معدل المواليد عند الفلسطينيين ) 
 فقط في الضفة والقطاع عاماًل هامًا من عوامل زيادة معدالت المواليد. للسكان العمري  التركيب يعد)×(  -
- (تعد الوف ).يات من العوامل المؤثرة في نمو السكان 
 تعد الوفيات من العوامل المؤثرة في نمو السكان من حيث العدد فقط.)×(  -
يؤدي إلى ارتفاع الزيادة الطبيعية لسكان  ؛إن انخفاض معدالت الوفيات وانخفاض معدالت الخصوبة)×(  -

 في فلسطين.
 ًا في معدل الزيادة الطبيعية لسكان الضفة الغربية.من السبعينات ارتفاعًا ملحوظ الثاني النصف شهد)×(  -
- (.يتم الحصول على الدليل الحيوي بقسمة عدد المواليد على عدد الوفيات مضروبًا بألف ) 
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 الوحدة الثالثة
 الهجرة وأثرها في نمو السكان

 

 عزيزي الدارس :
  –بعد دراستك لهذا الدرس سوف تكون قادرا  على معرفة التالي :

التغيرات الديمغرافية التي طرأت على فلسطين وهي التغيرات المرتبطة بهجرة أبرز  -1
 المحتلين اليهود إلى فلسطين.

إلقاء الضوء على أنماط الهجرة في فلسطين، من خالل معرفة اتجاهاتها الزمانية  -2
 والمكانية، وخصائص القائمين بها ودوافعهم، وأهم نتائجها. 

لشعب الفلسطيني، المتمثل بالتهجير القصري الوقوف على أهم حدث في تاريخ ا -3
 والقهري للفلسطينيين من ديارهم إلي داخل فلسطين وخارجها.

تحليل الهجرة ودورها في تغيير الميزان الديموغرافي في فلسطين بين المحتلين    -4
الهجرة في تهويد األرض الفلسطينية، واإلحالل بإقامة  تلكاليهود والفلسطينيين ودور 

 ات االستيطانية على األراضي الفلسطينية.المستعمر 
 إبراز أبعادها الديموغرافية. مع التعرف إلى الهجرة الخارجية والداخلية للفلسطينيين  -5
 التوزيع الجغرافي لمخيمات الالجئين الفلسطينيين في داخل فلسطين وخارجها. -6
 

 –أقسام الوحدة :
 الزيادة غير الطبيعية )الهجرة(. -1
 ود إلى فلسطين.هجرة المحتلين اليه -2
 الهجرة الخارجية والداخلية للفلسطينيين وقضية الالجئين الفلسطينيين. -3
 

 –أسئلة التقويم القبلي :
 إلى اليهود المحتلين هجرة في 1948 إلى 1918من  البريطاني االنتداب دور اشرح -1

 فلسطين.
 اكتب باختصار عن الهجرة الداخلية الفلسطينية. -2
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 المفاهيم والمصطلحات :
 لحات الهجرة : مصط

 . (30-29: 2014، 2096)ج.م.إ.ف، الرقم المرجعي  حالة اللجوء :
 (إسرائيل)جروا من فلسطين التي احتلتها حالة اللجوء خاصة بالفلسطينيين الذين هُ 

 وتشمل أبناء الذكور منهم وأحفادهم. 1948عام 
  –تصنف إلى :

طاقة التسجيل )التموين( الجئ مسجل : إذا كان الفرد الجئًا وله اسم مسجل في ب -1
 الصادرة عن وكالة الغوث.

الجئ غير مسجل : إذا كان الفرد الجئًا إال أنه غير مسجل في بطاقة وكالة الغوث  -2
 )التموين( ألي سبب كان.

 

  النكبة :
حالل سكاني.  تطهير عرقي وا 

 

 تعريف األونروا" وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين":
، تم تأسيس األونروا بموجب القرار 1948العربي اإلسرائيلي عام في أعقاب النزاع 

؛ 1948كانون األول  8)رابعًا( الصادر عن الجمعية العامة ل مم المتحدة في  302رقم 
بهدف تقديم برامج اإلغاثة المباشرة والتشغيل لالجئي فلسطين. وبدأت الوكالة عملياتها في 

 .1950األول من شهر أيار عام 
 

)وكالة األنباء  :م 10/7/1968من الميثاق القومي الفلسطيني  5الالجئ في المادة  تعريف
 (2015الفلسطينية "وفا"، 

الفلسطينيون هم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى 
 ذلكبقي فيها، وكل من ولد ألب عربي فلسطيني بعد  أمخرج منها أُ  أمن، سواء 1947عام 

 هو فلسطيني.فخارجها  مداخل فلسطين أسواء أكان لتاريخ ا
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 تعريف النازح الفلسطيني : 
النازح أو النازحون مصطلح سياسي ظهر في بداية العقود القليلة الماضية؛ من 

حق العودة للفلسطينيين المهجرين عن وطنهم، لذا فال نجد إجماعًا على تعريف  منعأجل 
بشكل عام فإن تعبير النازحين يطلق على المهجرين  محدد لمصطلح النازحين، ولكن

، ومع ذلك فإن بعض هؤالء 1948؛ لتمييزهم عن مهجري عام 1967الفلسطينيين عام 
فقد كان بين نازحي  ،النازحين هم ذو صفة مزدوجة، أي أنهم الجئون ونازحون في آٍن واحد

بية وقطاع غزة عشية ، ممن كانوا يقيمون في الضفة الغر 1948أعداد من الجئي  1967
 .(2015)وكالة األنباء الفلسطينية "وفا"، ، واضطروا للهجرة للمرة الثانية 1967نشوب حرب

 

 الزيادة غير الطبيعية )الهجرة( :  -1
تعد الهجرة عنصرًا رئيسًا في تغيير حجم السكان بجانب الزيادة الطبيعية، كما أنها 

يكون للهجرة نتائج إيجابية، كتوفير سوقد تؤثر في خصائصهم الديمغرافية، واالقتصادية، 
يجاد كثير من المشاكل السكانية في المناطق المهاجر إليها  األيدي العاملة، أو نتائج سلبية وا 

 .(201:  1993)أبو عيانة، 
لعل من أبرز التغيرات الديمغرافية التي طرأت على فلسطين هي  :عزيزي الدارس

منطلق االستراتيجي للسياسة الصهيونية اعتمد على هجرة تلك التغيرات المرتبطة بالهجرة فال
يهود العالم إلى فلسطين، وتهويد األرض الفلسطينية، واإلحالل بإقامة المستوطنات وتفري  

وهذا الدستور  ،األراضي الفلسطينية، لتحقيق تفوق سكاني ليس كميًا فحسب بل نوعيًا أيضاً 
سجل إعالن استقالل الكيان الصهيوني في  الفعلي الذي يسير على نهج الصهيونيين فقد

الفقرة الخامسة منه: أن "تظل دولة إسرائيل مفتوحة لهجرة اليهود من جميع البلدان التي 
"إن الهجرة اليهودية إلى فلسطين هي دم الحياة  :انتشروا فيها" ومما قاله دافيد بن غوريون 

 .(142-141:  1985)عبد القادر، " إلسرائيل، وضمان أمنها ومستقبلها وجوهر حياتها وروحها
ماألنها أما الزيادة  ؛للهجرات الدولية أهمية ديموغرافية أكبر من الهجرات الداخلية  وا 

النقصان في سكان الدولة. وفي معظم الدول تتفوق الزيادة الطبيعية على الزيادة الناتجة عن 
ى فلسطين منذ قيام صافي الهجرة، إال أن الوضع في فلسطين مختلف حيث إنه هاجر إل

محتاًل يهوديًا أما الذين هاجروا إلى  3125566حوالي  2013الكيان الصهيوني وحتى سنة 
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تراوح عددهم من  1918-1882فلسطين قبل قيام الكيان الصهيوني خالل الفترة من 
 المقابل . وفي(cbs; Statistical Abstract of Israel 2014)محتل يهودي  5500-7000

فلسطين األصليين إلى التهجير القهري والقسري فالتهجير القهري يعطي  سكان تعرض
المهاجر الحق في أن يبقى أو يهاجر ولكنه إذا رغب في البقاء فإنه يجب أن يخضع لنظام 
الدولة التي يرغب في البقاء فيها أما في حالة الهجرة القسرية : فإن المهاجر ليس له الحق 

 .(167:  2007)سهاونة، سمحة، يهاجر وليس أمامه أي خيار إال أن 
نتيجة لقيام  1967وعام  1948لقد تعرض سكان فلسطين عام  :عزيزع الدارس

الهجرة، فقد هاجر كثيرون منهم هجرة قسرية داخلية أي  من النوعين هذين إلى الصهيوني الكيان
، ولكن إلى داخل فلسطين )الضفة الغربية وقطاع غزة( وهجرة خارجية إلى خارج فلسطين

بقوا تحت االحتالل اإلسرائيلي، إال أن حيث  1967بعضهم لم يهاجروا خاصة بعد عام 
 دفعت بعضهم للهجرة هجرة قهرية. ؛بعض القوانين والتشريعات وممارسات االحتالل

 

  –إلى فلسطين : اليهودالمحتلين هجرة  -2
 اتجاهات االستعمار اليهودي في فلسطين :  2-1

 

 (7شكل )

 
 (cbs; Statistical Abstract of Israel 2014المصدر: )
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 :  1914-1850الهجرة اليهودية في أواخر العصر العثماني  2-1-1
طبق فيها النظام القانوني حيث من اإلمبراطورية العثمانية،  اً كانت فلسطين جزء

م، منتهيًا باالحتالل 1917العثماني أكثر من أربعمائة عام، واستمر حتى نهاية عام 
 .(2015)وزارة العدل الفلسطينية،  9/12/1917سطين بتاريخ البريطاني لفل

اليهود  في القرن التاسع عشر سعت الرأسمالية اليهودية في الغرب وبعض مثقفي 
ألنه  ؛في شرق أوروبا إلى إيجاد مركز لتجميع اليهود، واتفق أخيرًا على اختيار فلسطين

يها مصلحة السياسة العالمية بسبب نشوء ظروف اتفقت ف ؛حولها اليهود يسهل استقطاب
استيطان يهودي فيها، وبدأت جمعيات "أحباء صهيون" في روسيا على  والصهيونية يزرع

فأنشئت  1884-1882من أجل االستيطان الزراعي، بين  ؛إلى فلسطين (الطالئع)توجيه 
على األراضي بصورة تدريجية وبأساليب متعددة بصفتهم  تسع مستوطنات وتم الحصول

مستوطنة تبل  مساحتها  35ين يتمتعون بامتيازات أجنبية حتى وصل عدد المستوطنات أوربي
)قاسمية، دونم وسكن جزء من اليهود المهاجرين في بعض المدن عربية كأقليات  400000

1979  :12- 13). 
حيث  (الصهيونية)جدت الحركة في أواخر القرن التاسع عشر وُ  (هرتزل)وبمساعي 
سياسية وضمانات دولية للحصول على فلسطين بداًل من االستيطان  بدأت تسعى بأساليب

للحد من الهجرة اليهودية، اال أن  1982أن الدولة العثمانية أصدرت قانونًا عام  البطيء "ومع
أثارت عملية قد و  1904 سنة التسرب الصهيوني استمر ودخلت موجة جديدة من المهاجرين

 1891ن العرب أصحاب األرض األصليين ففي عام التغلغل الصهيوني تخوفًا لدي السكا
رفع بعض وجهاء القدس مذكرة إلى السلطات التركية تطلب منع هجرة اليهود إلى فلسطين 

:  1979)قاسمية، واتبع عرب فلسطين المقاومة المسلحة إزاء المخطط الصهيوني البريطاني 
12 – 26). 

 

 (7جدول )
 قادمين إلى فلسطين في آواخر العصر العثمانيعدد المهاجرين المحتلين من اليهود ال

 المهاجرين اليهود السنوات
1850- 1880 25000 
1882-1903 20000-30000 
1904-1914 30000-40000 
 (1484-1172) 95000 -75000 1914-1850اإلجمالي من 

(cbs; Statistical Abstract of Israel 2014) 
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المهاجرين من اليهود إلى فلسطين تراوح  ( أن عدد7يبين الجدول السابق رقم )
مهاجر بمتوسط سنوي من  9500–7500( من 1950 - 1914خالل الفترة من )

% من عدد المهاجرين اليهود إلى 1.2العدد نحو  ذلكشكل حيث ( مهاجرًا، 1172-1484)
. كما يالحظ أن المتوسط السنوي للمهاجرين المحتلين من اليهود في 2013فلسطين حتي 

 1903إلى  1882السنوات من أو )الفوج األول( واستغرقت الموجة األولى  ؛ايد مستمرتز 
 ،مهاجر كل عام( 1200ألف مهاجر )بمعدل  30إلى  20تقريبًا، وضمت عددًا يصل من 

وقد جاءت األكثرية الساحقة من المهاجرين من روسيا ورومانيا وبولندا، وكان الطابع 
لتي أقاموها طابعًا رأسماليًا تقليديًا، حيث كان اليهود يمثلون االجتماعي العام للمستوطنات ا

يستغلون العمال من اليهود والعرب الذين يعملون باألجر على  (أرستقراطية زراعية مصغرة)
الجماعات، لذا كانوا من مؤيدي مشروع شرق  بتلكويبدو أن األحوال قد ساءت جدًا  ،السواء

 .(90: 2003، 7)المسيري، جأفريقيا االستيطاني 
ضم ت حيث تقريبًا،  1914إلى  1904أما الموجة الثانية فاستغرقت السنوات من 

مهاجر سنويًا( معظمهم من العمال  3500ألفًا من اليهود )بمعدل  40-30عددًا يتراوح بين 
وقد ارتبطت تلك الموجة تاريخيًا باالضطرابات السياسية التي سادت روسيا بعد  ،الروس

الموجة من أصول يديشية، وهم يهود  تلكيد اليابان، وينحدر معظم أعضاء  هزيمتها على
م لة أفكار الصهيونية العمالية المطالبة  تلكشرق أوربا، ويتمي ز أعضاء  الموجة بأنهم ح 

براز الهوية اليهودية )أصحاب فكرة اقتحام األرض والعمل(  حيث باالعتماد على الذات، وا 
بمنزلة ملجأ وحسب، بل بمنزلة قاعدة استراتيجية لتنفيذ المشروع كانوا ال يعتبرون فلسطين 

 . (90، ص 2003، 7)المسيري، جالصهيوني 
 

 :  1948-1918الهجرة اليهودية أثناء فترة االنتداب البريطاني  2-1-2
، وتم انتداب 1917حتلت فلسطين بشكل كامل من قبل الجيش البريطاني في عام اُ 

ألمم )منظمة األمم المتحدة(، وتم إدارة االنتداب في فلسطين بريطانيا عليها من قبل عصبة ا
بواسطة المندوب السامي البريطاني الذي مارس كافة الصالحيات اإلدارية والتشريعية فيها 

 .(2015)وزارة العدل الفلسطينية، 
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كانت الحركة الصهيونية تهدف منذ المؤتمر الصهيوني األول الذي عقد في مدينة 
كان لهم ما وقد إلى إيجاد وطن قومي لليهود في فلسطين،  1897 عام سراسوي في (بازل)

فاعترفت الحكومة البريطانية باألهداف السياسية للحركة الصهيونية في رسالة بلفور  ؛أرادوا
واستغل الصهيونيون االنتداب البريطاني بفلسطين لتحقيق أطماعهم  2/11/1917بتاريخ 

وكان لالستعمار البريطاني الدور الرئيس في تنفيذ مؤامرة  (وعد بلفور)وبالفعل تم تنفيذ 
 .(139:  1985)عبد القادر،  14/5/1948احتالل فلسطين وقيام الكيان الصهيوني منذ 

استغلت الصهيونية مجيء النازية إلى الحكم في ألمانيا وسياستها تجاه اليهود بعد 
انية إللغاء كافة القيود على لممارسة مزيد من الضغط على الحكومة البريط ؛1931عام 

الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وتم اتفاق بين الوكالة اليهودية والسلطات النازية لمساعدة 
الهجرة الالشرعية إلى فلسطين، كما أن األزمة االقتصادية في أوروبا الشرقية في مطلع 

فبعد أن كان  ،سطينعملت على زيادة الهجرة اليهودية منها وتوجيهها نحو فل ؛الثالثينيات
وبالرغم من  1935ألفًا عام 355بل  حوالي  1929ألفًا عام  150عدد اليهود في فلسطين 

حول الحد من الهجرة اليهودية إال إذا  1939االنتفاضات العربية وما جاء بالكتاب األبيض 
ير كان عرب فلسطين على استعداد للقبول بها مع اتخاذ إجراءات للحيلولة دون الهجرة غ

ثبت فشلها مع تدفق الهجرة اليهودية غير حيث المواد للدعاية  تلكالمشروعة، وكانت 
 .(60، 34:  1979)قاسمية،  1945-1939المشروعة خالل الفترة 

 

 (8جدول )
 :م1948-1918عدد المهاجرين اليهود القادمين إلى فلسطين خالل لفترة االنتداب البريطاني  

 المهاجرين اليهود السنوات
1918 - 

1919-1923 35183 
1924-1931 81613 
1932-1938 197235 
1939-1945 81808 
1946-1948 56467 

 (15077) المتوسط السنوي  452306 االجمالي
(cbs; Statistical Abstract of Israel 2014) 
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( أن عدد المهاجرين من اليهود إلى فلسطين خالل الفترة من 8يبين الجدول رقم )
ألف مهاجر.  15077ألف مهاجرًا بمتوسط سنوي  452306( بل  نحو 1919-1948)

% من عدد المهاجرين إلى فلسطين حتي عام 14الموجات من الهجرة نحو  تلكشكلت حيث 
( بأعلى نسبة من 1339-1932حظي الفوج الخامس خالل الفترة من )قد و  ،2013

فترة االنتداب البريطاني. وهي % من عدد المهاجرين اليهود خالل 44المهاجرين إذ شكلت 
 فترة الحركة النازية في المانيا.

وتمثلت الهجرة خالل فترة االنتداب البريطاني بالموجات الثالثة والرابعة والخامسة 
دُّ الموجة الثالثة استمرارًا لسابقتها )وقد استغرقت السنوات من  إلى  1919والسادسة وُتع 

ن من روسيا وبولندا من و تقريبًا وكان المهاجر ألف مهاجر  35.2ضمت نحو حيث  1923
فأسسوا الكيبوتسات  ؛أبناء الطبقة العاملة ممن كانوا متأثرين بالفكر االشتراكي والتعاوني

الموجة تعود إلى أن الواليات المتحدة  تلكوجدير بالذكر أن الزيادة النسبية في  ،والهستدروت
( أو العدد المصرح به quotaيزية : )كوتا كانت قد أخذت في تطبيق نظام النصاب باإلنجل
ما جعل أبواب الواليات المتحدة مغلقة  وذلكألعضاء فئة اجتماعية أو قومية ما بالهجرة، 
% من 12شهدت نزوح  1924إلى  1920نسبيًا. مع األخذ في االعتبار أن الفترة من 

 .(90ص  2003 7)المسيري، جاليهود عن فلسطين 
تقريبًا، وضمت  1931إلى  1924قد استغرقت السنوات من أما الموجة الرابعة ف

وكان الطابع الغالب على تلك الموجة  ،ألف يهودي غالبيتهم من روسيا وبولندا 81.6حوالى 
 .(90ص  2003، 7)المسيري، ج ها كانوا من البورجوازية الصغيرةأن أفراد

 1944إلى  1932أما الموجة الخامسة : واستغرقت الموجة الخامسة السنوات من 
ألف محتل يهودي، وهو أعلى رقم بلغته أفواج المهاجرين إبان  265تقريبًا وضمت حوالى 

وترتبط تلك الموجة باستيالء النازيين على السلطة، ولذا كانت غالبية أعضائها من  ،االنتداب
الموجة بولندا وألمانيا والنمسا وتشيكوسلوفاكيا، أي وسط أوروبا، بينما كان المهاجرون حتى 

 .(90ص  2003، 7)المسيري، جالرابعة من شرقها 
نستنتج أن الغرض من الهجرة اليهودية هو طرد الشعب الفلسطيني من  ذلكومن 

وقد احتل المهاجرون األراضي والمساكن والمقدرات العربية  (إحاللية)أرضه، أي إنها هجرة 
 التي تركها سكانها نتيجة للحرب.
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 (9جدول )
يهودية علي الميزان الديموغرافي في فلسطين خالل االنتداب البريطاني أثر الهجرة ال 

1918-1948: 
 النسبة المئوية لعدد السكان اليهود% النسبة المئوية لعدد السكان العرب% السنة
1918 82.80 7.20 
1925 85.33 14.67 
1931 83.10 16.90 
1933 79.41 20.90 
1935 72.85 27.15 
1940 69.99 30.1 
1946 68.60 31.40 
1948 68.52 31.48 

 (159:  1984المصدر : )النحال، 
 

ترجع معظم الزيادة في أعداد اليهود، وزيادة نسبتهم مقابل انخفاض  :عزيزي الدارس
نسبة السكان الفلسطينيين إلى الهجرة اليهودية إلى فلسطين ويالحظ أن الميزان الديموغرافي 

( حيث اتبعت الصهيونية 9اليهود كما يوضحه الجدول رقم ) خالل تلك الفترة يتجه لصالح
سياسة سلب األراضي العربية عن طريق االنتداب البريطاني في فلسطين وعبر أول مندوب 

لعبت بريطانيا الدور األساس في نقل ملكية قد و  (هربرت صمويل)سامي فيها اليهودي 
 مساحات من األراضي العربية إلى المهاجرين اليهود.

 

 الهجرة اليهودية بعد قيام الكيان الصهيوني :  2-1-3
قامة الكيان الصهيوني أتاحا  1948إن طرد عرب فلسطين من ديارهم عام  وا 

لتوفير  ؛المجال أمام سيل كبير من المهاجرين اليهود للقدوم إلى فلسطين واإلقامة فيها
هودية تضعف األيدي العاملة وعنصر الشباب لاللتحاق بالجيش، وتصب  فلسطين بصبغة ي

 كل حجة للعرب بحقهم في استعادتها.
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 (10جدول )
عدد المهاجرين اليهود القادمين إلى فلسطين بعد إقامة الكيان الصهيوني حتي اتفاقية  

 :1994-1948أوسلو 
 المهاجرين اليهود السنوات المهاجرين اليهود السنوات

1948-1951 687624 1969-1971 116791 
1952-1954 54676 1972-1974 142753 
1955-1957 166492 1975-1979 124827 
1958-1960 75970 1980-1984 83637 
1961-1964 228793 1985-1989 70196 
1965-1968 82244 1990-1994 609322 
 (53115المتوسط السنوي ) 2443325 1948-1994

(cbs; Statistical Abstract of Israel 2014) 
 

( أن عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين بعد قيام الكيان 10يبين الجدول رقم )
مهاجرًا بمتوسط سنوي  2443325( نحو 1994-1948الصهيوني خالل الفترة من )

حظيت المرحلة بأعلى عدد من المهاجرين إلى فلسطين والتي شكلت حيث  ،مهاجر 53115
 . 2013نحو نصف المهاجرين إلى فلسطين حتي 

 

 د اتفاقية أوسلو : الهجرة اليهودية بع 2-1-4
 (11جدول )

 :2013-1994عدد المهاجرين اليهود القادمين إلى فلسطين بعد اتفاقية أوسلو 
 المهاجرين اليهود السنوات

1995-1999 346997 
2000-2004 181416 
2005-2009 86858 
2010-2013 66970 
 (37902المتوسط السنوي ) 682241 1995-2013

(cbs; Statistical Abstract of Israel 2014) 
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عزيزي الدارس، استمرت الهجرة اليهودية إلى فلسطين ولكن بوتيرة أقل كما 
المرحلة نحو  تلك( مما كانت قبل قيام السلطة الفلسطينية، إذ شكلت 11) يوضحها الجدول

، ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها نفاد 2013% من المهاجرين إلى فلسطين حتى عام 35
البشري من اليهود في االتحاد السوفيتي والدول المخزون 

األخرع. واضطراب األمن منذ اندالع االنتفاضة األولى سنة 
، والتي انخفض فيها 2000وانتفاضة األقصى سنة  1987

معدل الهجرة بشكل لم يسبق له مثيل، فالخسارة كانت فادحة 
 بالنسبة لالحتالل.

ين ولم يقتصر األمر على انخفاض عدد المهاجر 
اليهود إلى فلسطين، بل إن معدالت الهجرة المعاكسة 
أصبحت بمعدالت كبيرة والفتة للنظر، وال سيما في السنوات 
األخيرة؛ بسبب االنتفاضة والمقاومة، باإلضافة إلى البطالة 

استطالع للرأي في  قد أشاروانخفاض مستوع المعيشة، و 
% من الذين تتراوح أعمارهم 25ى أن أشرفت عليه جامعة تل أبيب إل والذعم 2002سبتمبر 
م 2004في استطالع آخر في نوفمبر ثم عام يفكرون بالهجرة بشكل جاد،  28-18بين 

%( من السكان اليهود يرغبون بالهجرة إذا توافرت فرصة مناسبة لذلك )البابا، 20تبين أن )
نهائيًا، بعد  (يلإسرائ)قررت نسبة عالية من المستوطنين اإلسرائيليين مغادرة  ، كما(2006

 أن أيقنت أن هذه البالد ال تصلح للعيش واالستثمار واالستقرار، وأن في وجودها مغامرة.
 

 الهجرة اليهودية من إجمالي النمو السكاني :  2-2
 ( 12جدول )

  :(2013-1948الهجرة اليهودية من إجمالي النمو السكاني في فلسطين خالل الفترة من ) نسبة

 -1948 الفترة الزمنية
1960 

1961- 
1971 

1972- 
1982 

1983- 
1995 

1996- 
2008 

2009- 
2013 2012 2013 1948- 

2013 
 41 11.2 9.7 9.6 22.2 47.4 25.1 45 68.9 ما تشكله الهجرة%
 59 88.8 90.3 90.4 77.8 52.6 74.9 55 31.1 %الزيادة الطبيعية
 (cbs; Statistical Abstract of Israel 2014المصدر : )

أبرز التغيرات الديمغرافية التي 
طرأت على فلسطين هي تلك 
التغيرات المرتبطة بالهجرة 

ستراتيجي للسياسة فالمنطلق اال
الصهيونية اعتمد على هجرة 
يهود العالم إلى فلسطين، 
وتهويد األرض الفلسطينية، 
واإلحالل بإقامة المستوطنات 
وتفريغ األراضي الفلسطينية، 
لتحقيق تفوق سكاني ليس 

 كميا  فحسب بل نوعيا  أيضا .
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( أن االستعمار االستيطاني اليهودي قام على أسس 12كد الجدول السابق رقم )يؤ 
تخالف مبادئ القانون الدولي حيث اعتمد علي تهجير اليهود من شتى  وعنصرية استعمارية

لغرسهم في فلسطين بالقوة على حساب العرب والحقوق والثروات الفلسطينية،  األرض بقاع
إذ شكلت خالل الفترة  ؛الرئيس لزيادة عدد اليهود في فلسطينفنجد أن الهجرة شكلت الشريان 

 % للزيادة الطبيعية.59% من أعداد اليهود مقابل 41نحو  2013-1948من 
الهجرة إلى فلسطين لتحقيق ما جاء في المؤتمر الصهيوني األول عام  تلكوجاءت 

في  (ب اليهوديللشع)في قراراته العلنية أن هدف الحركة الصهيونية إقامة وطن  1897
 (هرتسل)ركز على الهجرة واالستيطان لتحقيق أهدافة، في حين شدد ثيودور كما فلسطين، 

رئيس المؤتمر ومؤلف كتاب "دولة اليهود" على أهمية االستعمار االستيطاني اليهودي في ما 
كز وتهجير اليهود إليها واالستيطان فيها وترحيل العرب منها كمرت (أرض الميعاد)يسمى بد 

أساسي للحركة الصهيونية، إال أن التاريخ البشري أثبت أن مصير االستعمار التقليدي 
ومن البديهي أن  ،(17:  2003)حسين، واالستعمار االستيطاني والنظم العنصرية إلى زوال 

نجد انخفاضًا واضحًا في اتجاهات أعداد المهاجرين اليهود خالل خمسة وستين عامًا، فبعد 
% خالل 10% من أعداد اليهود في فلسطين هبطت إلى نحو 70رة نحو أن شكلت الهج

دليل واضح على نضوب معين للهجرة اليهودية بجانب  وذلك 2013-2009الفترة من 
العوامل تؤكد أن الصراع  تلكانخفاض معدل النمو الطبيعي لليهود عما هو عند العرب وكل 

 الديموغرافي يتجه في مصلحة الفلسطينيين.
 

 الهجرة اليهودية :  مصادر 2-3
 

 ( 13جدول )
 :القارات التي جاء منها المهاجرين اليهود إلى فلسطين

 النسبة المئوية عدد المهاجرين القارة
 %59.8 1869825 أوروبا
 %17.5 545559 أفريقيا
 %14.7 459852 آسيا

 %7.1 222882 أمريكا واالقيانوسيا
 %0.9 26870 غير معروف
 %100 3124988 االجمالي

 (.cbs; Statistical Abstract of Israel 2014المصدر : ) 
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( أن اليهود المحتلين هاجروا إلى فلسطين من مختلف 13يبين الجدول السابق رقم )
% ولم يكن 60لتسجل قارة أوروبا المرتبة األولي نحو  ،قارات العالم ولكن بنسب مختلفة

كانت النسبة بل  ،ظيتا على ثلث المهاجرين تقريباً الفرق كبيرًا بين قارتي أفريقيا وآسيا والتي ح
 األقل من األمريكتين واألقيانوسية.

 

 (14جدول )
 :الدول  التي جاء منها المهاجرون اليهود إلى فلسطين

 النسبة
 %المئوية

 عدد
 النسبة الدولة المهاجرين

 %المئوية
 عدد

 الدولة المهاجرين

 لسوفيتياالتحاد ا 1231391 35.5 جورجيا 11548 0.3
 رومانيا 277056 7.9 كندا 10974 0.3
 المغرب 272117 7.8 يوغسالفيا 10814 0.3
 بولندا 173762 5 سوريا 10219 0.3
 أوكرانيا 166591 4.8 االورغواي 9273 0.2
 روسيا االتحادية 144971 4.2 هولندا 7098 0.2
 العراق 131005 3.8 دول في أمريكا أخرع  5930 0.1
 الواليات المتحدة االمريكية 100600 2.9 تشيلى 5858 0.16
 اثيوبيا 92634 2.7 بلجيكا 5808 0.16
 إيران 80774 2.3 النمسا 5797 0.16
 تركيا 63083 1.8 ايطاليا 5266 0.15
 األرجنتين 60650 1.7 استراليا ونيوزيالندا 5246 0.15
 تونس 56580 1.6 المكسيك 4794 0.13
 فرنسا 55280 1.6 الدانيمركايسلندا و  4743 0.13
 اليمن 51500 1.5 سويسرا 4417 0.1
 بلغاريا 44433 1.3 لبنان 4175 0.1
 مصر والسودان 37813 1.1 افغانستان 4155 0.1
 ليبيا 35953 1 اليونان 3993 0.1
 بريطانيا 33444 1 كولومبيا 3280 0.1
 هنغاريا 32349 1 دول اوروبية اخرع  3234 0.1
 الهند 28837 0.8 دول افريقيا اخرع  2364 0.1
 الجزائر 28148 0.7 دول اسياوية اخري  2204 0.06
 غير معروف 26870 0.8 فنزويال 1883 0.05
 اوزباكستان 25110 0.7 اسبانيا 1873 0.05
 تشيكوسلوفاكيا 24524 0.7 هنج كنج 1585 0.04
 ألمانيا 20172 0.5 الصين 1255 0.04
 جنوب افريقيا 19949 0.6 بارغوي  495 0.01
 البرازيل 12070 0.3 مجموع المهاجرين 3465947 99.29

 (.cbs; Statistical Abstract of Israel 2014المصدر : )
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( أن 14يبين الجدول رقم ) :عزيزي الدارس
إلقامة  ؛المهاجرين اليهود جاءوا من شتى بقاع األرض

التحاد الكيان االستيطاني اليهودي في فلسطين، وسجل ا
% من 35.5السوفيتي المرتبة األولي في عدد المهاجرين 

% ثم 7.9إجمالي عدد المهاجرين إلى فلسطين، ثم رومانيا 
الدول الثالثة  تلك% وتعد 7.8المغرب بالمرتبة الثالثة 

مصدرًا لنحو نصف المهاجرين اليهود إلى فلسطين فيما 
وروسيا  ،اواوكراني ،)بولندا :كانت الدول التالية بالترتيب

 ،وأثيوبيا ،والواليات المتحدة االمريكية ،والعراق ،االتحادية
يران  ،واليمن ،وفرنسا ،وتونس ،واألرجنتين ،وتركيا ،وا 

% من المهاجرين، أما باقي 36وبلغاريا مصدرًا لنحو 
 % فأقل من إجمالي المهاجرين.1أكثر من أربعين دولة شكلت كل دولة  مصدرها فكان النسبة

 

 الخارجية والداخلية للفلسطينيين وقضية الالجئين الفلسطينيين :  الهجرة -3
 : 1967وحرب عام  1948نكبة فلسطين إثر حرب عام  3-1

مصطلح نكبة يعبر في العادة عن الكوارث الناجمة عن الظروف والعوامل الطبيعية 
دمير مثل الزالزل والبراكين واألعاصير، بينما نكبة فلسطين كانت عملية تطهير عرقي، وت

حالل شعب آخر مكانه، حيث جاءت نتاجًا لمخططات عسكرية بفعل  وطرد لشعب أعزل، وا 
اإلنسان وتواطؤ الدول، فقد عبرت أحداث نكبة فلسطين وما تالها من تهجير حتى احتالل 

عن مأساة كبرع للشعب الفلسطيني، وتشريد  1967ما تبقى من أراضي فلسطين في عام 
راهم ومدنهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية ألف فلسطيني من ق 800نحو 

المجاورة، فضاًل عن تهجير اآلالف من الفلسطينيين عن ديارهم رغم بقائهم داخل نطاق 
مليون فلسطيني  1.4خضعت لسيطرة االحتالل اإلسرائيلى، وذلك من أصل األراضي التي أُ 

وتشير  قرية ومدينة فلسطينية. 1,300في  1948كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 
قرية ومدينة، حيث قاموا  774 على قد سيطروا خالل مرحلة النكبة (اإلسرائيليين)البيانات أن 

 70أكثر من  قوات االحتالل اإلسرائيليقرية ومدينة فلسطينية، كما اقترفت  531بتدمير 

ن المهــــــاجرين اليهــــــود جــــــاءوا إ
إلقامـــة  ؛مـــن شـــتى بقـــاع األرض

ــــــان ا ــــــودي  يالســــــتيطانالكي اليه
ــــي فلســــطين، وســــجل االتحــــاد  ف
ــــي فــــي  ــــة األول الســــوفيتي المرتب

% مـــــن 35.5عـــــدد المهـــــاجرين 
إجمــــالي عـــــدد المهـــــاجرين إلـــــى 

% 7.9فلســــــطين، ثــــــم رومانيــــــا 
ثــــــم المغــــــرب بالمرتبــــــة الثالثــــــة 

الـــدول الـــثالث  تلـــك% وتعـــد 7.8
مصـــدرا  لنحـــو نصـــف المهـــاجرين 

 .اليهود إلى فلسطين
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ألف فلسطيني  15عن  أدت إلى استشهاد ما يزيدحيث مذبحة ومجزرة بحق الفلسطينيين 
 .(2015)وكالة األنباء الفلسطينية "وفا"، إبريل، خالل فترة النكبة 

عزيزع الدارس شكلت نكبة فلسطين إثر حرب 
محطة سوداء في  1967حرب عام ثم  1948عام 

طردهم من  حيث تمالتاريخ الحديث للشعب الفلسطيني، 
ة، وطنهم، وأرضهم وجردوا من أمالكهم وبيوتهم من ناحي

وشردوا في بقاع األرض لمواجهة كافة أصناف المعاناة 
تم  :1948ومن نتائج حرب  ،والويالت من جهة ثانية

وقيام الكيان  ،% من مساحة فلسطين79احتالل حوالي 
 1948الصهيوني فوق األرض الفلسطينية المحتلة عام 

 957فضاًل عن طرد حوالي  (65:  1985)عبد القادر، 
% من إجمالي 66.0ا نسبته ألف فلسطيني، أي م

الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية 
باتجاه قطاع غزة والضفة  1948عشية حرب عام 

فكان من نتائجها احتالل فلسطين بكاملها،  1967الغربية والدول العربية المجاورة، أما حرب 
ج فلسطين ويشار إلى أنه قد وتهجير عدد كبير من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة إلى خار 

ألف فلسطيني  151صمد في المناطق الفلسطينية التي أنشئ عليها الكيان الصهيوني نحو 
 .(2015وفا، ابريل -)مركز المعلومات الفلسطينيتركزت غالبيتهم في الجليل الفلسطيني 

لقانونية ظهرت قضية الالجئين الفلسطينيين بأبعادها السياسية والجغرافية وا كومن هنا  
والدينية واالقتصادية واالجتماعية، فضاًل عن إعادة توزيع سكان فلسطين وظهور مخيمات 

 الالجئين الفلسطينيين في الضفة والقطاع واألردن وسوريا ولبنان.
 

 نشأة مخيمات الالجئين الفلسطينين وتوزيعها الجغرافي :  3-2
، حين نزح 1948ام بدأ إنشاء مخيمات الالجئين الفلسطينيين في أعقاب حرب ع

نتيجة الحرب وتوالى إنشاؤها، وتزايد  ؛الجئ فلسطيني عن مساكنهم (ألف 700)أكثر من 
ثلث الالجئين الفلسطينيين المسجلون لدع األونروا، أو  اآلن ويعيش ،م1967بعد حرب عام 
ان لالجئين في كل من األردن ولبن مبه اً معترف اً مخيم 58مليون الجئ، في  1,4ما يزيد عن 

 .(2015)األنروا، والجمهورية العربية السورية وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس 

ن إثر حرب عام شكلت نكبة فلسطي
محطة  1967وحرب عام  1948

سوداء في التاريخ الحديث للشعب 
الفلسطيني، فمن ناحية تم طردهم 
من وطنهم وأرضهم وجردوا من 
أمالكهم وبيوتهم، ومن جهة ثانية 

لمواجهة  ؛شردوا في بقاع األرض
ومن  ،كافة أصناف المعاناة والويالت

تم احتالل حوالي  :1948نتائج حرب 
مساحة فلسطين وقيام  % من79

الكيان الصهيوني فوق األرض 
 .1948الفلسطينية المحتلة عام 
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هو عبارة عن قطعة من األرض تم وضعها  :ووفقًا لتعريف األونروا، فإن المخيم
بهدف إسكان الالجئين الفلسطينيين وبناء  ؛تحت تصرف الوكالة من قبل الحكومة المضيفة

والتعليمية واإلدارية ومراكز توزيع التموين لالعتناء بحاجاتهم، كما ل ونروا المنشآت الصحية 
مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع خارج المخيمات لخدمة السكان الالجئين القاطنين 

إن قطع األراضي التي  ،داخل المخيمات وخارجها
نشئت عليها المخيمات هي أراض حكومية أو أنها، في أٌ 

أراض استأجرتها الحكومة المضيفة من  معظم الحاالت،
يعني أن الالجئين في  وذلك ،أصحابها األصليين

األرض التي بني عليها مسكنهم،  (يملكون )المخيمات ال 
باألرض للغايات السكنية  (االنتفاع)إال أن لديهم حق 

 .(2015)األنروا، 
 

 ها :التوزيع الجغرافي لمخيمات الالجئين في داخل فلسطين وخارج 3-2-1
توضح الجداول والخرائط التالية التوزيع الجغرافي لمخيمات الالجئين حسب الدولة 

 ومواقعها وتاريخ اإلنشاء والمساحة وعدد السكان.
 

 (15جدول )
التوزيع الجغرافي لمخيمات الالجئين في الضفة الغربية حسب تاريخ إلنشاء والمساحة  

 :2015وعدد السكان 
 تاريخ اسم المخيم

 ءاإلنشا
 المساحة
 بالدونم

 عدد السكان
 تاريخ اسم المخيم المسجلين

 اإلنشاء
 المساحة
 بالدونم

 عدد السكان
 المسجلين

 10500 930 1949 األمعري  11000 350 1949 قلنديا
 6400 * 1948 عقبة جبر 9000 230 1952 نور شمس
 10400 240 1949 العروب 11000 200 1965 شعفاط
 15900 200 1950 كرعس 16000 420 1953 جنين
 23600 250 1950 بالطة 11000 250 1949 الجلزون 
 1000 20 1950 بيت جبرين 8000 1000 1949 الفوار
 6750 50 1950 1رقم 760 260 1949 الفارعة

 4700 710 1950 عايده 1900 870 1948 عين السلطان
 * 180 1950 طولكرم 13000 310 1949 الدهيشة
 18 العدد

 (. 2015)األنروا، : المصدر 

ن ين الفلسطينيييعيش ثلث الالجئ
ن لدى األونروا، أو ما يزيد يالمسجل
 (58)مليون الجئ، في  1,4عن 
لالجئين في كل  مبه ا  معترف ا  مخيم
األردن ولبنان والجمهورية  :من

الضفة العربية السورية وقطاع غزة و 
 .الغربية بما فيها القدس الشرقية
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 (16جدول )
التوزيع الجغرافي لمخيمات الالجئين في قطاع غزة واألردن حسب تاريخ اإلنشاء  

 :2015والمساحة وعدد السكان 
 المخيمات في األردن المخيمات في قطاع غزة

تاريخ  اسم المخيم
 عدد السكان المساحة اإلنشاء

تاريخ  اسم المخيم المسجلين
 اإلنشاء

 لمساحةا
 بالدونم

 عدد السكان
 المسجلين

 51000 480 1955 عمان الجديدة 62000 788 1948 النصيرات
 104000 1400 1968 البقعة 108000 1400 1948 جباليا

 22000 770 1968 الحصن 20500 174 1967 دير البلح
 25000 240 1951 إربد 31000 784 1950 البريج
 29000 420 1952 الحسينجبل  68000 1184 1948 خانيونس
 24000 750 1968 جرش 82000 750 1984 الشاطئ
 53000 920 1968 ماركا 24000 562 1949 المغازي 
 20000 500 1967 سوف 99000 1074 1949 رفح

 8 العدد
 7000 130 1967 الطالبية
 20000 180 1949 الزرقاء
 10 العدد

 ( 2015)األنروا، المصدر : 
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 (17جدول )
التوزيع الجغرافي لمخيمات الالجئين في لبنان وسوريا حسب تاريخ اإلنشاء والمساحة 

 :2015وعدد السكان 
 المخيمات في سوريا المخيمات في لبنان

 اسم المخيم
تاريخ 
 اإلنشاء

 المساحة
 بالدونم 

 عدد السكان
 المسجلين

 اسم المخيم
تاريخ 
 اإلنشاء

 المساحة
 بالدونم

 عدد السكان
 المسجلين

 13000 40 1950 درعا * * 1949 نهر البارد
 144000 2100 1957 اليرموك 600 * 1952 مار إلياس 

 21000 30 1948 سبينة 4500 * 1954 المية مية
 22000 20 1948 قبر الست 9500 * 1950 البص

 19000 * * النيرب 47500 * 1948 عين الحلوة
 10000 220 1955 الالذقية 4000 * 1956 ضبية

 19000 690 1949 خان الشيخ 19500 * 1948 برج الشمالي
 9500 30 1950 خان زنزن  16000 * 1948 برج البراجنة
 8500 30 1948 الجرمانا 16500 * 1955 البداوي 
 22000 150 1949 حمص 8500 * 1949 شاتيال
 8000 60 1950 حماة 27500 * 1963 الرشيدية
 5500 160 1962 لتلعين ا 8000 * 1948 ويفل
 12 العدد 12 العدد

 ( 2015)األنروا، المصدر : 
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لقد صدرت عدة تقديرات رسمية حول أعداد الالجئين الفلسطينيين  :الدارس عزيزي 
من مصادر مختلفة منها التقديرات البريطانية واألمريكية  1948عشية حرب عام 

يرين : ديرات األمم المتحدة، إال أن ل مم المتحدة تقوالفلسطينية و"اإلسرائيلية"، وكذلك تقد
ألف الجئ وذلك بناًء على  726يشير إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين بل  نحو  :األول

ألف الجئ بناًء على تقديرات عام  957 :والثاني ،1949تقديرات األمم المتحدة عام 
1950 . 

عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين سجالت وكالة الغوث )األونروا( إلى أن  وتشير
مليون الجئ وهذه األرقام تمثل الحد  5.4نحو  2014لديها بتاريخ األول من ديسمر عام 

األدنى لعدد الالجئين الفلسطينيين، وقد شكل الالجئون الفلسطينيون المقيمون في الضفة 
% من إجمالي 16.8ما نسبته  2014الغربية والمسجلون لدع وكالة الغوث بداية العام 

أما على مستوع  ،% في قطاع غزة24.1مقابل  ،الالجئين المسجلين لدع وكالة الغوث
الدول العربية، فقد بلغت نسبة الالجئين الفلسطينيين المسجلين لدع وكالة الغوث في األردن 

% وفي 8.9في حين بلغت النسبة في لبنان  ،% من إجمالي الالجئين الفلسطينيين39.7
 . (2014/ 20/06ج.م.إ. ف، واقع الالجئين الفلسطينيين عشية اليوم العالمي لالجئين، )% 10.5سوريا 

 

 (18جدول )
 عدد السكان الفلسطينيين المقدر في دولة فلسطين حسب حالة اللجوء والمنطقة 

 :  2014 نهاية عام 

 المجموع
 حالة اللجوء

 المنطقة
 الجئ ليس الجئ

 دولة فلسطين 1,988,967 43.1% 2,627,451 56.9% 4,616,418 100%
 الضفة الغربية 772,208 27.3% 2,054,200 72.7% 2,826,408 100%
 قطاع غزة 1,216,759 68.0% 573,251 32.0% 1,790,010 100%

 (.35، 2096)ج.م.إ.ف الرقم المرجعي 
 

إلى أن  :(18حسب بيانات الجدول رقم ) 2014تشير التقديرات المتوفرة لعام و 
% من السكان الفلسطينيين في دولة فلسطين هم الجئون، حيث يقدر عددهم بنحو 43.1

 772، في حين بل  عددهم في الضفة الغربية حوالي 2014الجئ نهاية عام  1990000
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% من مجمل سكان الضفة الغربية، أما في قطاع غزة حوالي 27.3ألف الجئ بنسبة 
)ج.م.إ.ف الرقم المرجعي ن قطاع غزة % من مجمل سكا68.0مليون الجئ بنسبة  1.22
2096 ،2014 :23). 

 

 الهجرة الفلسطينية المغادرة للخارج : 3-3
ألف فرد هاجروا ل قامة خارج األراضي الفلسطينية  22إن حوالي  :عزيزي الدارس

، علمًا أن هذا العدد ال يشمل األسر التي هاجرت بالكامل، كما 2009-2007خالل الفترة 
% من األسر الفلسطينية لديها مهاجر 6.7أعده) ج.م.إ.ف( أن الذي سح أشارت نتائج الم

% 1.1% من األسر لديها مهاجر واحد فقط للخارج، و3.4واحد على األقل للخارج، وبواقع 
من األسر الفلسطينية لديها مهاجران اثنان للخارج، في حين بلغت نسبة األسر التي لديها 

)ج.م.إ.ف، إجمالي األسر في األراضي الفلسطينية  % من2.2مهاجرين فأكثر للخارج  (3)
 .(57-29، 2011، 1734الرقم المرجعي 

% من 23.5وحول الدول التي هاجر إليها الفلسطينيون، أشارت النتائج إلى أن 
% هاجروا إلى دول الخليج العربي، وأكثر 20.4و ،المهاجرين للخارج هاجروا إلى األردن

وحول أسباب الهجرة للخارج أشارت  ،جروا إلى أمريكا%( ها21.6من خمس المهاجرين )
% 34.4النتائج أن األسباب أو الدوافع الرئيسة للهجرة للخارج كانت التعليم والدراسة بواقع 

% من المهاجرين 14.6من إجمالي المهاجرين للخارج، في حين كان الدافع الرئيس لنحو 
لعدم توفر فرص العمل في  ؛اجروا% من المهاجرين ه13.7هو لتحسين مستوع المعيشة و

 .(30-29، 2011، 1734)ج.م.ع.ف، الرقم المرجعي  األراضي الفلسطينية
  

 الهجرة الفلسطينية الوافدة إلى فلسطين : 3-4
 7-5يقدر عدد العائدين من الخارج إلى فلسطين سنويًا ما بين  :عزيزي الدارس

الحظ أن األردن هي الدولة ، وي(2010إلى  2005الفترة )من آالف سنويا، وذلك خالل 
%، ثم تأتي دول الخليج العربي كثاني 36.1منها أعلى نسبة من العائدين بواقع  تالتي عاد

ومن  ،% من إجمالي العائدين29.0أكبر المناطق التي عاد منها الفلسطينيون بنسبة 
ان المالحظ وجود فروق واضحة حسب دولة العودة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فك
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%، في حين 42.7معظم العائدين إلى الضفة الغربية ممن كانوا يقيمون في األردن بواقع 
كان معظم العائدين إلى قطاع غزة ممن كانوا يقيمون في الخليج العربي وباقي الدول العربية 
باستثناء األردن، وعند دراسة األسباب الرئيسة للعودة من الخارج ل قامة في األراضي 

ة كانت العودة للوطن مع قيام السلطة الفلسطينية والزواج ولم شمل األسرة . الفلسطيني
 .(30:  2011، 1734)ج.م.إ.ف، الرقم المرجعي 

 

 اتجاهات الفلسطينيين نحو الرغبة في الهجرة :  3-5
( سنة يرغبون بالهجرة 59-15% من األفراد بعمر )13.3أن  :عزيزي الدارس

اع غزة تبدو النسبة قريبة مقارنة مع الضفة الغربية للخارج، ورغم الظروف الصعبة في قط
وحول الدول التي يرغب  ،% في قطاع غزة(12.4% في الضفة الغربية و13.4)

( سنة والراغبون 59-15% من إجمالي األفراد )23.1الفلسطينيون بالهجرة إليها أفاد 
سبة األفراد الذين بالهجرة إنهم يرغبون بالهجرة إلى دول الخليج العربي، في حين بلغت ن

% يرغبون بالهجرة إلى دول أجنبية أخرع، في 27.8%، و15.1يرغبون بالهجرة إلى أمريكا 
% من األفراد الذين يرغبون بالهجرة إلى الدول التي 17.5حين لم يحدد أو يقرر ما نسبته 

 .(31:  2011، 1734)ج.م.إ.ف، الرقم المرجعي يرغبون بالهجرة إليها 
بالهجرة  أولئكب الرئيسة لرغبة أما عن األسبا

كانت األسباب المتعلقة بتحسين الظروف  ،للخارج
المعيشية، وعدم توفر العمل المناسب في األراضي 
الفلسطينية، والتعليم والدراسة هي أكثر األسباب التي تدفع 

% لتحسين مستوع 39.3الفلسطينيين للهجرة، بواقع 
ناسب، لعدم توفر فرص عمل م ؛%15.2المعيشة، و

وال يوجد اختالف كبير في  ،% للتعليم والدراسة18.7و
هذا الجانب ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء 

النعدام األمن فكانت أعلى في قطاع غزة  ؛الرغبة بالهجرة
% في القطاع 13.8مقارنة بالضفة الغربية، إذ بلغت 

ة األفراد بالهجرة من األراضي % في الضفة الغربية، أما عن أسباب عدم رغب5.6مقارنة 

لهجرة األسباب الرئيسية تمثلت 
 الفلسطينيين من فلسطين إلى

 في الوقت الحاضر ها خارج
بتحسين  :األسباب المتعلقةب

الظروف المعيشية وعدم توفر 
العمل المناسب في األراضي 
و الفلسطينية، والتعليم والدراسة 

كثر األسباب التي تدفع أهي 
ة أما سبب فلسطينيين للهجر ال
 نعدام األمن فسجل نسبة أقل.ا
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كانت من أهم األسباب الشعور بالراحة فقط في بلدي، وفلسطين أرض مباركة فقد الفلسطينية 
( سنة والذين ال يرغبون بالهجرة 59-15ومقدسة بنسب تجاوزت ثالثة أرباع األفراد )

 .(30:  2011، 1734)ج.إ.ع.ف، الرقم المرجعي 
 

 )االنتقال الداخلي( : الهجرة الفلسطينية الداخلية 3-6
تتخذ اتجاهات متنوعة، فقد تكون الهجرة من كما للهجرة الداخلية أشكال عديدة، 

الريف إلى الحضر، أو من الريف إلى الريف، أو من الحضر إلى الحضر، أو من الحضر 
إلى الريف، ونظرًا لعدم توفر بيانات لتكشف بجالء عن الدوافع واالتجاهات لحجم الهجرة 

لية، لتحديد حجم المشكلة للتخطيط لها، فقد أجرع الطالب العديد من المقابالت لدراسة الداخ
 دوافع الهجرة واتجاهاتها.

وتعد ظاهرة الهجرة الداخلية من أخطر الظواهر التي تواجه محافظات غزة، كباقي 
دن الهجرة من المدن الصغيرة إلى الم :الهجرة شكلين، أولهما تلكتتخذ حيث دول العالم، 

المركزية، وال سيما الهجرة إلى مدينة غزة. حيث تركز النشاطات االقتصادية والدوائر 
الحكومية والوزارات والهيئات والشركات، ناهيك عن تواجد معظم الجامعات والمعاهد العليا، 

المدينة، وثانيهما الهجرة من مخيمات الالجئين إلى المدن  لتلكبجانب المظهر الحضاري 
المخيمات لم تشهد أي تطوير،  تلكالهجرة، كون  تلكحدث مثل تومن الطبيعي أن المجاورة، 

أو زيادة في المساحة منذ الخمسينيات، وبالتالي ال يمكن أن تستوعب الزيادة السكانية 
 الكبيرة.

نظرًا للفصل الجغرافي وسياسات االحتالل للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، 
ة بين الضفة الغربية وقطاع غزة محدودة للغاية نتيجة للعراقيل التي فإن حركة السكان الداخلي

يضعها االحتالل، إذ أن نسبة محدودة جدًا من الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة حاليًا لهم 
 .مكان إقامة سابق في الضفة الغربية

ل عزيزي الدارس إن معظم الهجرات الداخلية )االنتقال الداخلي( للسكان تكون داخ
واضحًا عند دراسة توزيع السكان  ذلكالمحافظة الواحدة، ومن ثم المحافظات القريبة، ويبدو 

الذين لديهم مكان إقامة سابق حسب مكان اإلقامة الحالي. ففي محافظة رام هللا والبيرة كان 
% من القادمين إليها ممن كانوا يقيمون في محافظة القدس، وكذلك الحال في محافظة 12.5
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% من القادمين إليها ممن كانوا يقيمون في محافظة غزة، وكذلك 25.5غزة حيث إن شمال 
% من القادمين إليها ممن كانوا يقيمون في محافظة 23.9الحال في محافظة رفح فإن 

خانيونس، وحول أسباب الهجرة الداخلية يالحظ ارتفاع نسبة الهجرة الداخلية ألسباب أسرية 
ت نسبة األفراد الذين غيروا مكان إقامتهم داخل األراضي الفلسطينية كالزواج والمرافقة، إذ بلغ

%، في حين يالحظ أن األسباب األخرع 32.9%، وبسبب المرافقة 36.4بسبب الزواج 
 .(30:  2011، 1734)ج.م.إ.ف، الرقم المرجعي )كالعمل والدراسة...( كانت منخفضة 

 

 الملخص :
حدود معينة ل قامة في المكان المهاجر الهجرة هي عبارة عن حركة السكان عبر 

إليه، تعد الهجرة عنصرًا رئيسًا في تغيير حجم السكن بجانب الزيادة الطبيعية، كما أنها تؤثر 
 في خصائصهم الديمغرافية، واالقتصادية.

هي تلك التغيرات  ،ولعل من أبرز التغيرات الديمغرافية التي طرأت على فلسطين
دة، فالمنطلق االستراتيجي للسياسة الصهيونية اعتمدت على هجرة يهود المرتبطة بالهجرة الواف

العالم إلى فلسطين، وتهويد األرض الفلسطينية، واإلحالل بإقامة المستوطنات وتفري  
 فحسب بل نوعًا أيضًا. كم اً األراضي الفلسطينية، لتحقيق تفوق سكاني ليس 
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 –:أسئلة التقويم البعدي
 

 نازح الفلسطيني، الهجرة الداخلية.عرف نكبة فلسطين، ال -1
 .ما أسباب الهجرة الداخلية في فلسطين؟ -2
 .عرف المخيمات الفلسطينية لالجئين؟ -3
 .كيف أثرت جمعية أحباء صهيون في نكبة فلسطين؟ -4
 ( سنة بالهجرة للخارج.59-15بما تفسر رغبة األفراد التي تتراوح أعمارهم من ) -
 –بارة التالية :أمام الع)×( ( أو خطأ ضع عالمة صح ) -5

 )  ( الالجئ غير المسجل هو الفرد الالجئ غير المسجل في بطاقة الغوث.
 بق النظام العثماني في فلسطين حوالي ثالثمائة عام.)  ( طُ 

 .1918)  ( احتلت فلسطين بشكل كامل من قبل الجيش البريطاني عام 
 الخليج. دول من فلسطين ىإل العائدين األعلى من النسبة كانت (2010-2000) عام )  ( في

 

 –إجابات األسئلة :
 

 –:( ِإجابات التقويم القبلي 1
 في هجرة المحتلين اليهود إلى فلسطين. 1948إلى  1918اشرح دور االنتداب البريطاني من  -1

، وتم انتداب بريطانيا عليها 1917ُاحتلت فلسطين بشكل كامل من قبل الجيش البريطاني في عام 
واستغل الصهيونيون االنتداب البريطاني بفلسطين لتحقيق  ،م )منظمة األمم المتحدة(من قبل عصبة األم

وكان لالستعمار البريطاني الدور الرئيس في تنفيذ مؤامرة احتالل  (وعد بلفور)أطماعهم وبالفعل تم تنفيذ 
 .14/5/1948فلسطين وقيام الكيان الصهيوني منذ 

وقد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة  :يطاني بالموجاتوتمثلت الهجرة خالل فترة االنتداب البر 
 حتى قيام الكيان الصهيوني واحتالل فلسطين. 1919استغرقت السنوات من 

 

 اكتب باختصار عن الهجرة الداخلية الفلسطينية. -2
تتخذ اتجاهات متنوعة، فقد تكون الهجرة من الريف إلى كما للهجرة الداخلية أشكال عديدة، 

إلى الريف، أو من الحضر إلى الحضر، أو من الحضر إلى الريف، وتعد ظاهرة  الريف من والحضر، أ
الهجرة شكلين: أولهما الهجرة  تلكتتخذ حيث الهجرة الداخلية من أخطر الظواهر التي تواجه محافظات غزة، 

جرة من مخيمات الالجئين اله :الهجرة إلى مدينة غزة، وثانيهما والسيما المركزية، المدن من المدن الصغيرة إلى
 إلى المدن المجاورة. 
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نظرًا للفصل الجغرافي، وسياسات االحتالل للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن حركة 
السكان الداخلية بين الضفة الغربية وقطاع غزة محدودة للغاية، ومن المالحظ أن معظم الهجرات الداخلية 

 ة، ومن ثم المحافظات القريبة.للسكان تكون داخل المحافظة الواحد
 

 –جابات أسئلة التقويم البعدي :( إِ 2
 عرف: نكبة فلسطين، النازح الفلسطيني، الهجرة الداخلية. -1

حالل شعب آخر مكانه،  نكبة فلسطين : جاءت نتاجًا وقد عملية تطهير عرقي وتدمير وطرد لشعب أعزل وا 
 لمخططات عسكرية بفعل إنسان وتواطؤ الدول.

بسبب الحرب المباشرة  ؛كل فلسطيني غادر أو ُشرد عن أرضه أو منع من العودة إليها الفلسطيني :النازح 
دارية لسلطات االحتالل.  أو ذيولها الالحقة ومن أوامر عسكرية وا 

هي الهجرة واالنتقال داخل حدود الدولة كالهجرة من الريف إلى المدينة أو من الريف إلى  الهجرة الداخلية :
 من الحضر إلى الحضر. الريف أو

 

 .ما أسباب الهجرة الداخلية في فلسطين؟ -2
 أسباب أسرية)الزواج(، والمرافقة، والعمل، والدراسة.  -تعددت أسباب الهجرة الداخلية فمنها:

 عرف المخيمات الفلسطينية لالجئين.-3
ة من قبل الحكومة بأنه عبارة عن قطعة أرض تم وضعها تحت تصرف الوكال :المخيم (األونرواعرفت )    

المخيمات في  تلكنشأت  و قد المضيفة بهدف إسكان الالجئين الفلسطينيين وبناء المنشآت لالعتناء بحاجتهم
يعيش ثلث الالجئين الفلسطينيين حيث  1967توالى إنشاؤها وتزايد بعد حرب ثم  1948أعقاب حرب 

 .اً مخيم 58المسجلين لدع األونروا في 
 

 .ء صهيون في نكبة فلسطين؟كيف أثرت جمعية أحبا -3
 من أجل االستيطان الزراعي. ؛فلسطين إلى الطالئع توجيه على روسيا في صهيون  أباء جمعيات عملت
( أنشئت تسع مستوطنات وتم الحصول على األراضي بصورة تدريجية 1884-1882وبين )

 مستوطنة. 35مستوطنات بامتيازات أجنبية حتى وصل عدد ال وبأساليب متعددة بصفتهم أوربيين يتمتعون 
 

 بما تفسر : -4
 ؟.( سنة بالهجرة للخارج59-15رغبة األفراد التي تتراوح أعمارهم من ) -

األسباب الرئيسة كانت تتعلق بتحسين ظروف المعيشة وعدم توفر العمل المناسب في األراضي 
 هاجر النعدام األمن. وعدد قليلالفلسطينية والتعليم، والدراسة، 

 

 –أمام العبارة التالية :)×( ( أو خطأ ضع عالمة صح ) -5
- (.الالجئ غير المسجل هو الفرد الالجئ غير مسجل في بطاقة الغوث ) 
 ( طبق النظام العثماني في فلسطين حوالي ثالثمائة عام.×) -
 .1918( احتلت فلسطين بشكل كامل من قبل الجيش البريطاني عام ×) -
 من العائدين الى فلسطين من دول الخليج.( كانت النسبة األعلى 2010-2000( في عام )×) -
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 الوحدة الرابعة
 توزيع السكان وكثافتهم

 
 عزيزي الدارس :

  –بعد دراستك لهذه الوحدة سوف تكون قادرا  على معرفة التالي :
 االنتشار السكاني وتباينه مكانيا  وزمانيا  في فلسطين. -1
لنسبي، والكثافي، ومدى تغير التوزيع الجغرافي للسكان من حيث التوزيعهم العددي، وا -2

 هذا التوزيع خالل فترات مختلفة وحسب التقسيم الجغرافي والسياسي.
 

 –أقسام الوحدة:
 التوزع العددي والنسبي للسكان في فلسطين. -1
اتجاهات التوزيع العددي والنسبي للسكان في فلسطين حسب التقسيم الجغرافي  -2

 .2014-1922والسياسي 
-1922سطين واتجاهاتها حسب التقسيم الجغرافي والسياسي الكثافة السكانية في فل -3

2014.  
 

 –أسئلة التقويم القبلي :
 م.2014إشرح باخصار التوزيع الجغرافي للسكان داخل فلسطين عام  -1
 بين اتجاهات الكثافة السكانية في فلسطين التاريخية. -2
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 المفاهيم والمصطلحات: 
 (50: 1998، )برهم، وأبو صبحة، عبد هللا:  توزيع السكان

يقصد به الحالة التي يكون عليها شكل توزيع السكان في االقليم هل هو توزيع 
منتظم ومن اشهر المقاييس المستخدمة لقياس التركز السكاني، منحنى  مأ ؟مشتت ما ؟مركز

 لورنس، ونسبة التركز.
 (50: 1998)برهم، وأبو صبحة،  : كثافة السكان

يمكن حسابها ببساطة  من خالل حيث المساحة تشير إلى عدد السكان في وحدة 
بالكثافة الحسابية أو  تلكرفت عوقد  ،قسمة عدد السكان في االقليم على مجموع المساحة

الخام. أما الكثافة الفسيولوجية في عبارة عن عدد السكان في وحدة مساحة األرض المنتجة، 
الزراعيين على مساحة األرض  بينما الكثافة الزراعية يمكن الحصول عليها بقسمة السكان

الكثافة الحدية والكثافة المقارنة،  :وهناك أنوع كثيرة من الكثافات السكانية، مثل الزراعية.
ات موكثافة الكتلة المبنية وغيرها من الكثافات التي تستخدم في دراسات المدن واستخدا

 األرض.
 

 االكتظاظ السكاني: 
 .(2003)عبد الحكيم،  رديشير إلى العالقة بين السكان والموا

  
 التوزيع العددي والنسبي للسكان في فلسطين : -1

يولي الجغرافيون اهتمامًا خاصًا في دراساتهم السكانية بعنصر  :عزيزي الدارس
التوزيع السكاني، والذي من خالله يبرزون العالقة بين السكان والمراكز العمرانية التي 

 -1944 -1922السكان على السنوات ) يعيشون فيها، وسوف تقتصر دراسة توزيع
 ( وهي فترة معقولة لمعرفة التغيرات التي حدثت في توزيع السكان.2014 -2000
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 ( 19جدول )
 :1948قبل عامالتوزيع الجغرافي للسكان  في فلسطين 

 عدد السكان القضاء
 1922)باأللف( 

 النسبة
المئوية

% 

 نسبة
 العرب%

 نسبة
 اليهود%

 عدد السكان
 1944( )باأللف

 النسبة
 المئوية

 نسبة
 العرب%

 نسبة
 اليهود%

 لواء الجليل
 4.3 95.7  68.3 0.4 99.6  35.5 قضاء عكا

 16.5 83.5  46.1 3.1 96.9  22.6 قضاء الناصرة
 33.4 66.6  39.2 30.1 69.9  20.7 قضاء طبرية
 29.7 70.3  23.5 6.5 93.5  10.6 قضاء بيسان
 12.5 87.5  53.6 16.9 83.1  22.7 قضاء صفد
 16.3 83.7 13.1 230.7 10.3 89.6 14.8 112.1 اإلجمالي

 لواء حيفا
 46.5 53.5  224.6 15.5 84.5  56.4 قضاء حيفا
 46.5 53.5 12.7 224.6 15.5 84.5 7.4 56.4 اإلجمالي

 لواء نابلس
 0 100  56.8 0 100  33.5 قضاء جنين
 0 100  89.2 0 100  56.6 قضاء نابلس
 17.9 82.1  86.1 0.1 99.9  34.9 قضاء طولكرم
 6.6 93.4 13.2 232.1 0 100 16.5 125 اإلجمالي

 لواء القدس
 0 100  47.2 0 100  30 قضاء رام هللا

 40.4 59.6  247.9 29.2 70.8  117.3 قضاء القدس وبيت لحم
 0.1 99.9  89.6 0.8 99.2  53.5 قضاء الخليل
 26 74 21.8 384.7 17.2 82.8 26.5 200.8 اإلجمالي

 لواء يافا )اللد(
 70.7 29.3  373.8 37 63  65.3 قضاء يافا
 23.1 76.9  127.2 8 92  49 الرملة
 58.6 41.4 28.4 501 24.6 75.4 15.1 114.3 اإلجمالي

 لواء غزة
 2.1 97.9  137.1 0.5 99.5  73.8 قضاء غزة

 0.3 99.7  53.7 0.1 99.1  73.4 قضاء بئر السبع
 1.6 98.4 10.8 190.8 0.3 99.7 19.4 147.2 اإلجمالي
 31.4 68.6 100 1764.5 11.1 88.9 100 757.1 المجموع
 (270-265:  1985)صالح، 
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 :  1922التوزيع العددي والنسبي لسكان فلسطين عام  1-1
 أن فلسطين كانت مقسمة اداريًا ذلك ( 19يوضح الجدول رقم ) :عزيزي الدارس

التقسيم حتى احتالل فلسطين  ذلكوكل لواء يتكون من عدة أقضية، واستمر  ألوية، ةستى إل
، وتوزع السكان على األلوية المختلفة بنسب متفاوتة حسب الظروف الطبيعية 1948عام 

%( من إجمالي سكان فلسطين 26.5-%14.8تراوحت من )حيث والبشرية لكل لواء 
من سكان فلسطين بينما كانت النسب متقاربة في % 26.5وسجل لواء القدس أعلى نسبة 

% من سكان فلسطين، أما أقل 15لواءات نابلس، ويافا والجليل ليحظى كل لواء على نحو 
 األلوية سكانًا فكان لواء حيفا.

 117300نسمة إلى  10600أما بخصوص عدد سكان األقضية فتراوحت من 
  –النحو التالي :نسمة، ويمكن تقسيم األقضية إلى أربع فئات على 

 ألف نسمة. 100ينفرد قضاء القدس وبيت لحم بأكبر عدد سكان أكثر من  -1
ألف نسمة، وهي بالترتيب ترتيبًا تنازليًا:  75-50أقضية يتراوح فيها أعداد السكان من  -2

 الخليل.و  غزة، بئر السبع، يافا، نابلس، حيفا،
سمة، وهي بالترتيب ترتيبًا ألف ن 50أقل من -25أقضية يتراوح فيها أعداد السكان من -3

 رام هللا.و تنازليًا : الرملة، عكا، طولكرم، جنين، 
ليل، وهي جألف نسمة، وجميعها في لواء ال-25أقضية يبل  فيها أعداد السكان أقل من -4

 بيسان. و بالترتيب ترتيبًا تنازليًا : صفد، الناصرة، طبريا، 
 

 : 1922ن حسب الديانة لعام التوزيع العددي والنسبي للسكان داخل فلسطي 1-1-1
العرب والديانات األخرع غير اليهودية  من المسلمين نسبة أن (19) رقم الجدول يبين

% من إجمالي سكان فلسطين، بينما كانت نسبة اليهود 88.9نحو  1922شكلت في عام 
لواء  ، واختلفت نسبة اليهود في األلوية واألقضية المختلفة فكانت أعلى نسبة لليهود في11.1

% 17.2% للعرب، ثم لواء القدس 75.4% أي حوالي ربع السكان مقابل 24.6يافا )اللد( 
% للعرب، ولواء الجليل نحو عشر 84.5% مقابل 15.5للعرب، ثم لواء حيفا  82.8مقابل 

أما بخصوص  ،تمامًا من اليهود اً كان لواء نابلس خاليفي حين السكان من األقلية اليهودية، 
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حيث %( 30.1-%0ية اليهودية حسب األقضية فنجد أن نسبتهم تراوحت من )توزيع األقل
% ثم قضاء القدس وبيت 37% يليه قضاء يافا 30.1كانت أعلى نسبة في قضاء طبريا 

 %(.16.9-%0%، وباقي األقضية تراوحت فيها النسبة من )29.2لحم 
 

 :  1944التوزيع العددي والنسبي لسكان فلسطين عام  1-2
( أن هناك اختالف في توزيع السكان في 19يبين الجدول رقم ) :سعزيزي الدار 

فلم يعد لواء رام هللا يحظى بالمرتبة األولي من  1944و 1922بعض األلوية بين عامي 
إذ سجل ما يقرب من ثلث سكان فلسطين بعد أن  ؛حيث عدد السكان ليتفوق علية لواء يافا

ذلك إلى زيادة نسبة السكان اليهود  % من سكان فلسطين، ويرجع15.1يحظى بنحو كان 
نحو  1944% أصبحت عام 24.6في لواء يافا بسبب الهجرة فبعد أن كانت نسبتهم 

%، كما تراجعت نسبة السكان في 21.8تراجع لواء رام هللا إلى المرتبة الثانية قد %. و 58.6
% 19.4بعد أن كان يحظى بنحو  1944% في عام 10.8لواء غزة بشكل الفت ليسجل 

 ، أما باقي األلوية فلم يكن الفارق كبيرًا خالل عشرين عامًا.1922من سكان فلسطين عام 
ألف نسمة إلى  23.5، فتراوحت من 1944أما بخصوص سكان األقضية لعام 

  –ألف نسمة، ويمكن تقسيم األقضية إلى أربعة فئات على النحو التالي : 373.8
قضاء القدس وبيت  تالهألف نسمة،  370ن نفرد قضاء يافا بأكبر عدد سكان أكثر ما -1

 آالف نسمة. 224.6ألف نسمة، ثم قضاء حيفا  247.8لحم 
ألف نسمة، وهي بالترتيب تنازليًا :  140-120فيها أعداد السكان من  تأقضية تراوح -2

 غزة، والرملة.
ألف نسمة وهي بالترتيب  100أقل من -50فيها أعداد السكان من تراوحتأقضية  -3

 صفد.و الخليل، نابلس، طولكرم، عكا، جنين، بئر السبع، : تنازلياً 
ألف نسمة وجميعها في لواء الخليل  50فيها أعداد السكان أقل من بلغتأقضية  -4

 باستثناء قضاء رام هللا.
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 :  1944التوزيع العددي والنسبي للسكان داخل فلسطين حسب الديانة عام  1-2-1
لهجرة اليهودية إلى فلسطين يتضح من مع استمرار تدفق تيار ا :عزيزي الدارس

علي حساب نسبة السكان  1944( أن نسبة األقلية اليهودية ارتفعت عام 19الجدول رقم )
% من إجمالي سكان 31.4العرب فأصبحت نسبتهم 

% أي نسبة زيادة 11.1فلسطين بعد أن كانوا يشكلون 
وتم ذكر أسباب تزايد اليهود  ،% خالل عشرين عاماً 182.8
لوحدة الخاصة بالهجرة، لتتراجع نسبة العرب لتصبح في ا
 .1922% عن عام 29.6% بنسبة نقص 68.6

فنجد أن  :أما بالنسبة لتوزيع السكان حسب األلوية
%( بينما كانت 100 -%29.3نسبة العرب تراوحت من )

%( مع مالحظة اختالف توزيع 70.2-0النسبة لليهود من )
 1944و 1922ين عام النسب لكل من العرب واليهود ما ب

% كذلك قضاء 58.6ليسجل لواء يافا أعلي نسبة لليهود 
وهناك ارتفاع  ،% من إجمالي سكان القضاء70.7يافا 

لنسبة اليهود بشكل عام في معظم األقضية باستثناء 
 جنين ونابلس.  :قضائي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تأثر توزيع السكان وكثافتهم 
بالتقلبات السياسية التي حدثت 
على أرض فلسطين، ففترة 

أثرت الهجرة  ؛االحتالل البريطاني
اليهودية تأثيرا  كبيرا  على البناء 
الديموغرافي وتوزيعه، كما أن 
قيام الكيان الصهيوني عام 

م عمل 1967م وحرب 1948
على تهجير الفلسطينيين من 
لى  ديارهم إلى الدول المجاورة وا 
مناطق متفرقة داخل فلسطين 

إلى الضفة الغربية  أكانت سواء
مناطق  مقطاع غزة أ م إلىأ

داخل فلسطين المحتلة عام 
1948. 
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فلسطين لعام  التوزيع الجغرافي للسكان في فلسطين التاريخية حسب الديانة داخل 1-3
1947  : 

( التوزيع الجغرافي للسكان داخل فلسطين حسب الديانة لعام 13يبين الشكل رقم )
 –ويمكن تقسيم المناطق إلى عدة أقسام على النحو التالي : 1947

% 10% مسلمون و89) منهم 1948مناطق أكثرية عربية وتتكون من فلسطينيي  -1
 –:دروز(% 1نصارع و

 %. 70-%51العرب  مناطق تبل  فيها نسبة -
 %. 90-%70مناطق تبل  فيها نسبة العرب من  -
 %. 90مناطق تبل  فيها نسبة العرب أكثر من  -
 %.1مناطق يمثل فيها اليهود أقل من  -
  .مناطق خالية من يهود -

  –مناطق أكثرية يهودية : -2
 %. 90مناطق أكثرية يهودية أكثر من  -
 %. 90-%70مناطق تبل  فيها نسبة اليهود من  -
 %. 70-%51طق تبل  فيها نسبة اليهود من منا -

 
 لعام فلسطين داخل الديانة حسب التاريخية فلسطين في للسكان الجغرافي التوزيع 1-4

2000: 
( التوزيع الجغرافي للسكان داخل فلسطين حسب الديانة لعام 14يظهر الشكل رقم )

 –ويمكن تقسيم المناطق إلى عدة على النحو التالي : 2000
% 14% مسلمون و76) :منهم 1948عربية، وتتكون من فلسطينيي  مناطق أكثرية -1

% 8% مسلمون، 92% دروز( أما في الضفة الغربية وقطاع غزة )حوالي 9نصارع و
 –:نصارع(

 % وهي : 70-%51مناطق تبل  فيها نسبة العرب  -
 %. 90-%70مناطق تبل  فيها نسبة العرب من  -
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 %.90مناطق تبل  فيها نسبة العرب أكثر من  -
 %. 1ناطق يمثل فيها اليهود أقل من م -
 مناطق خالية من يهود. -

  –مناطق أكثرية يهودية : -2
 %. 90مناطق أكثرية يهودية أكثر من  -
 %.90 -% 70مناطق تبل  فيها نسبة اليهود من  -
 %.70 -% 51مناطق تبل  فيها نسبة اليهود من  -

 
 :  2014التوزيع العددي والنسبي للسكان في الضفة الغربية وقطاع غزة  1-5

 

 (20جدول )
 :2014التوزيع الجغرافي للسكان في الضفة الغربية وقطاع غزة  
 النسبة% عدد السكان المحافظة النسبة% عدد السكان المحافظة

 38.8 1,790,010 قطاع غزة 61.2 2,826,408 الضفة الغربية
 7.7 355,790 شمال غزة 6.6 307,398 جنين
 13.4 616,287 غزة 1.4 63,673 طوباس
 5.6 260,080 دير البلح 3.9 180,414 طولكرم
 7.3 336,205 خانيونس 8.2 376,790 نابلس
 4.8 221,648 رفح 2.4 109,425 قلقيلية
 1.5 69,953 سلفيت

   

 7.4 343,247 رام هللا والبيرة
 1.1 51,458 أريحا واألغوار

 9.0 415,374 القدس
 4.6 213,299 بيت لحم

 15.1 695,377 ليلالخ
 100 4,616,418 إجمالي الضفة الغربية وقطاع غزة

 (36: 2014، 2096)ج.م.إ.ف، الرقم المرجعي 
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من أكبر محافظة الخليل تعد 
ثم  ،سكانلل ا  عددالمحافظات 
محافظة  تأتيثم  ،محافظة غزة

في حين بالمرتبة الثالثة، القدس 
محافظة أريحا واألغوار  سجلت

وذلك حسب بيانات أدنى نسبة 
2014.  

 

 ( 15شكل )

 
 (36: 2014، 2096)ج.م.إ.ف، الرقم المرجعي 

 

 نأ :(15( والشكل رقم ) 20يبين الجدول رقم )
 عدد السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة ُقدر في نهاية

 2.83 :مليون نسمة منهم 24.6بحوالي  2014عام 
مليون  1.79%(، و61.2مليون في الضفة الغربية )

%( في قطاع غزة. وحول توزيع السكان 38.8نسمة )
إلى أن  :البيانات أشارتالفلسطينيين على المحافظات 

% من إجمالي السكان 15.1حيث بلغت  ؛محافظة الخليل سجلت أعلى نسبة لعدد السكان
%، في حين بلغت نسبة 13.4ي الضفة وغزة، ثم محافظة غزة حيث سجلت ما نسبته ف

البيانات إلى أن محافظة أريحا واألغوار  أشارتكما  ،%9.0السكان في محافظة القدس 
% من إجمالي 1.1حيث بلغت  ؛2014سجلت أدنى نسبة لعدد السكان في نهاية عام 

 .الضفة الغربية وقطاع غزةالسكان في 
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( يمكن تقسيم المحافظات إلى خمس فئات وسيتم ترتيبها 16ومن خالل الشكل رقم )
  –ترتيبًا تنازليا على النحو التالي :

 غزة.و ألف في محافظتى : الخليل،  700أقل من  –ألف 600يتراوح عدد السكان من  -1
ألف في محافظات : القدس، نابلس،  450أقل من  –ألف 300يتراوح عدد السكان من  -2

 جنين.و ال غزة، رام هللا والبيرة، خانيونس، شم
ألف في محافظات : دير البلح، رفح،  250أقل من –ألف 200يتراوح عدد السكان من  -3

 بيت لحم.و 
 قلقيلية.و : طولكرم،  تىألف في محافظ 200أقل من  –ألف100السكان من  عدد يتراوح -4
سلفيت، طوباس، ألف في محافظات :  100أقل من –ألف 50يتراوح عدد السكان من  -5

 أريحا واألغوار.
 

 :  2014للسكان داخل فلسطين المحتلة عام التوزيع العددي والنسبي  1-6
 (21جدول رقم )

 التوزيع الجغرافي للسكان في فلسطين المحتلة من اليهود والفلسطينيون نهاية 
 :حتالل اإلسرائيلي(التسمية احسب ) 2012حسب األلوية 

 (.9، إسرائيل باألرقام : 2013دائرة االحصاء المركزية اإلسرائيلية، 
ألوية كما هي  ةين المحتلة إلى ستق سم االحتالل الصهيوني فلسط :عزيزي الدارس

تركز نحو ربع السكان لمختلف الديانات في لواء حيث ( 21موضحة في الجدول رقم )

لسطينيو عام ف  يهود وآخرون  المجموع 
 منهم يهود المجموع 1948

 1647200 5999600 6337300 7984500 مجموع السكان
 

 %100 %100 %100 %100 نسبةالسكان في اللواء
 18.9 11.0 10.7 12.4 لواء أورشليم القدس

 42.8 9.6 9.7 16.5 لواء الشمال
 14.4 10.8 11.1 11.8 لواء حيفا
 9.6 28.3 28.0 24.2 لواء المركز
 1.1 20.5 20.5 16.5 لواء تل ابيب
 13.1 14.3 14.7 14.4 لواء الجنوب
 % من مجموع السكان يقيمون في المستعمرات االستيطانية في الضفة الغربية4.3
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عزيزي الدارس: عملت سلطات 
االحتالل الصهيوني على تغيير 
أسماء األماكن والمعالم 

من ) ، فلسطينالموجودة في 
مدن وقري وشوارع وجبال 
وأنهار وأودية وغابات ومعالم 

ة ودينية ومعالم حضارية أثري
 اسمائها واستبدالوغيرها.... ( 

 عبرية  بأسماء العربية والتاريخية
يستخرجونها من كتبهم القديمة، 
وال عالقة لها بهذه األماكن أو 

بأسماء زعماء  تسميتها
ة. فعليك أخي الدارس الصهاين

االطالع على المراجع التي 
تناولت األسماء العربية 

  لغة العبرية. واستبددالها بال

ثم  ،إجمالي السكان من% 16.5المركز، وتساوت النسبة في لوائي تل أبيب والشمال بنسبة 
لواء  تاله% 14.4حظي لواء الجنوب بالمرتبة الرابعة 

أقل عدد للسكان كان في لواء  % ثم12.4اورشليم القدس 
%، أما بخصوص التوزيع الجغرافي لليهود 11.8حيفا بنسبة 

%( يتركز في 28والديانات األخري فنجد أن نحو الثلث )
% في لواء تل أبيب، ونحو ربع 20.5لواء المركز، ثم 

-%9.7السكان في لواء الجنوب، وكانت النسبة تتراوح من 
م القدس ولواء الشمال. أما % في ألوية حيفا وأورشلي10.7

( 1948بخصوص التوزيع النسبي للعرب )فلسطينيو عام 
فكان مختلفا عن توزيع اليهود، فحظي لواء الشمال بالمرتبة 

% من جملة السكان العرب في فلسطين 43األولى بنحو 
المحتلة، وسجل لواء أورشليم القدس المرتبة الثانية نحو 

% أما 14.4الثالثة  يلية لواء حيفا بالمرتبة ،19%
% من السكان 10بخصوص لواء المركز فتركز به نحو 

 %.1العرب، وكان أقل نسبة للعرب في لواء تل أبيب نحو 
ومن العوامل المؤثرة في توزيع السكان العرب 
سياسة التمييز العنصري "إلسرائيل" والفصل العنصري الذي 

ني، حيث توجد مدن بكاملها ال يسمح تمارسه تجاه العرب؛ بسبب انتمائهم القومي والدي
للعرب بالسكن فيها، منها : كرمئيل، الناصرة العليا، حتزور، أراد، متزبه، رامون، وحي 
رامات أشكول في مدينة القدس العربية، فقد أصدرت "إسرائيل" قانون توزيع السكان في 

والمدن، ويقضي ، الذي يحظر على غير اليهود اإلقامة في بعض األماكن 1975أيار/مايو 
بتشجيع انتقال اليهود إلى الجليل والنقب، كما يسمح بنقل السكان من هذه المناطق، وذلك 

 "إسرائيل"لتحقيق تهويد الجليل والنقب وتمزيق وحدة األقلية العربية وتماسكها. كما أقامت 
نة على بعد نحو خمسة عشر مياًل من الشمال الشرقي لمدي 1965مدينة )كرمئيل( في عام 

نتزعت من أصحابها العرب، وتخص قرية دير األسد العربية. فمدينة حيفا، على أرض اُ 
كرمئيل وقف على اليهود، محظور على العرب السكن أو فتح متجر فيها. وقد أصدرت 

قانون طرد الغرباء من أراضي الدولة. وتقصد  24/2/1981الحكومة اإلسرائيلية بتاريخ 
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أراضي  سلطات االحتاللالذين يزرعون أراضيهم التي تعتبرها بالغرباء، المواطنين العرب 
بتاريخ  اإلسرائيلية حكومية، صادرتها من أصحابها العرب، كما أصدرت الحكومة

قانونًا عنصريًا آخر هو "قانون البناء والتخطيط"، وذلك لمنع القرع  28/12/1982
اني الذي تعانيه لحمل الشباب والتجمعات العربية من التوسع، على الرغم من االزدحام السك

 .(2015)حسين، غازي : منهم على الهجرة من وطنهم 
 

 ( 22جدول )
الف نسمة فأكثر نهاية  120المدن الكبري في فلسطين المحتلة الذي يبلغ عدد سكانها 

 :حتالل اإلسرائيلي(ال) حسب تسمية ا 2012
 الترتيب المدينة عدد اسكان الترتيب المدينة عدد السكان
 1 أورشليم القدس 815300 8 نتانيا 192200
 2 يافا –تل ابيب  414600 9 حولون  185300
 3 حيفا 272200 10 بني براك 168800
 4 ريشون لتسيون  235100 11 رامات جان 148400
 5 أشدود 214900 12 بات يام 129400
 6 بيتح تيكفا 213900 13 رحوفوت 120900
 7 السبع بئر 197300 14 أشكلون  120000

 (.5، إسرائيل باألرقام : 2013)دائرة االحصاء المركزية اإلسرائيلية، 
( يالحظ أن مدينة القدس تسجل المرتبة األولى من 22من خالل الجدول رقم )

حيث عدد السكان، إذ تضم حوالي ُعشر سكان فلسطين المحتلة، ومن الطبيعي أن تكون 
يافا بالمرتبة  –ينية لفلسطين، وتأتي مدينة تل أبيب كذلك ألنها تمثل العاصمة السياسية والد

الثانية إذ يقطنها نحو ُخمس السكان، حيث تمثل الركيزة التجارية واالقتصادية للكيان 
نسمة( تقريبًا في  270000نسمة إلى  150000الصهيوني، فيما يتراوح عدد السكان من )
في ثالثة مدن. وباقي  نسمة 130000-120000تسع مدن، ويترواح عدد السكان من 

 نسمة. 120000المدن يقل فيها عدد السكان عن 
 

 الكثافة السكانية في فلسطين :  -2
تعكس دراسة كثافة السكان إلى حد كبير الحالة التي تكون عليها المراكز العمرانية، 
من الناحية االجتماعية، واالقتصادية، والعمرانية، كذلك تعد مؤشرًا للمخططين لتقييم 
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مات المتوفرة، وهل تتناسب مع الكثافة السكانية، ثم العمل على توفيرها بشكل متوازن الخد
 مع الكثافة السكانية.

 

 : 1922الكثافة السكانية في فلسطين سنة  2-1
وتفاوتت  2نسمة / كم 28.7نحو  1922بلغت الكثافة السكانية في فلسطين عام 

اء، ويمكن تصنيف الكثافة السكانية الكثافة حسب تفاوت المساحة وعدد السكان لكل قض
 -(17الحسابية إلى ثالث فئات: ) شكل 

الكثافة في ثالث أقضية  تلكوتمثلت  ،2نسمة/ كم 30كثافة سكانية منخفضة، أقل من  -1
 بئر السبع.و وهي: قضاء الخليل، وقضاء بيسان، وقضاء 

وصفد ( اشتملت على أقضية : نابلس، 2نسمة/كم 75-31كثافة سكانية متوسطة، ) -2
 وجنين، وطولكرم، ورام هللا، وعكا، والناصرة وطبرية، والرملة، وحيفا، وغزة، والقدس.

 ( وكانت في قضاء يافا.2نسمة/ كم 195كثافة سكانية مرتفعة، ) -3
 

 : 1944الكثافة السكانية في فلسطين سنة  2-2
ة وتفاوتت الكثاف 2نسمة/كم 67نحو  1944بلغت الكثافة السكانية في فلسطين عام 

حسب تفاوت المساحة وعدد السكان لكل قضاء، ويمكن تصنيف الكثافة السكانية الحسابية 
  -(18إلى ثالث فئات )شكل 

الكثافة في أقضية  تلكتمثلت حيث  2نسمة/ كم 50كثافة سكانية منخفضة، أقل من  -1
 بئر السبع والخليل.

ا والناصرة، ( اشتملت على اقضية : عك2نسمة/كم 100-51كثافة سكانية متوسطة، ) -2
 وطبريا، وبيسان، وصفد، وجنين، ونابلس، ورام هللا.

( واشتملت على أقضية غزة والرملة 2نسمة فأكثر/كم 101كثافة سكانية مرتفعة، ) -3
 والقدس، وطولكرم، وحيفا، ويافا.

 

 م:2000و 1961الكثافة السكانية في فلسطين عامي  2-3
إلى  2000و 1961لسطين عامي تم تقسم الكثافة السكانية في ف :عزيزي الدارس

فئات، حاول التعرف على المناطق اإلدارية بالتسميات العربية ووقعها على الخريطة  ىثمان
 (.20( ورقم )19رقم )
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 : 2014الكثافة السكانية في فلسطين سنة  2-4
 (23جدول )

 :2014الكثافة السكانية في فلسطين لسنة 

 عدد السكان المنطقة
 المساحة

 ريةالب
 الكثافة

 2السكانية كم
 474.4 (2)26323 (1) 12487368 2014فلسطين التاريخية سنة 

الضفة الغربية وقطاع غزة )األراضي 
 755.9 6020 (3)4550368 الفلسطينية( بدون المستوطنين

 4550368 الضفة الغربية وقطاع غزة مع المستوطنين
 795.6 6209 عدد المستوطنين(4) 389285

 493.4 5655 2790331 غربيةالضفة ال
 562.3 5655 3179616 مع المستوطنين الضفة الغربية

 4822 365 1760037 قطاع غزة
ال  2012سنة  1948فلسطين المحتلة عام 

بل شمل المستوطنين في الضفة الغربية ت
وهضبة  1967تشمل شرقي القدس منذ عام 

 الجوالن. )إسرائيل(

7641038(5) 22072(6) 353.1 

 مصدر : ال
 .rtموقع روسيا اليوم   -4(، 3جدول رقم ) -3المركز الوطني الفلسطيني،  -2(، 1جدول رقم ) -1
5- (cbs; Statistical Abstract of Israel 2013 N64) 
 (.5، إسرائيل باألرقام : 2013)دائرة االحصاء المركزية اإلسرائيلية،  -6

 

 –لي :( ما ي23عزيزي الدارس يتضح من الجدول رقم )
، وتبل  2نسمة/كم 474.4تبل  الكثافة السكانية العامة في فلسطين التاريخية نحو  -1

الكثافة السكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة )األراضي الفلسطينية( بدون المستوطنين 
 عندئذ أما إذا أضفنا ل راضي الفلسطينية عدد المستوطنين ،2نسمة/كم 756اليهود نحو 

 .2نسمة/كم 795.6تبل  ترتفع الكثافة ل
، أما في قطاع غزة فتبل  2نسمة/كم 493.4تبل  الكثافة السكنية في الضفة الغربية  -2

 . 2015عام  5068. وارتفعت إلى 2014عام 2نسمة/كم 4822
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وتشمل  2012سنة  (إسرائيل) 1948تبل  الكثافة السكانية في فلسطين المحتلة عام  -3
 دون أن ،2نسمة/كم 353.1الجوالن، نحو  وهضبة 1967سكان شرقي القدس منذ عام 

 تشمل المستوطنين في الضفة الغربية.

ذا قارنا الكثافة السكانية في فلسطين مع الكثافة السكانية في العالم لسنة  ، 2013وا 
( وتأتي فلسطين 2نسمة/كم 18942-0.026نجد أن الكثافة السكانية في العالم تتراوح من )

والعشرين على مستوع العالم، أما الضفة الغربية وقطاع غزة  التاريخية بالمرتبة السادسة
 فتأتي في المرتبة الحادية عشرة على مستوع العالم، أما الكيان الصهيوني )إسرائيل( بالمرتبة

على مستوع العالم، وال حرج في إجراء مقارنة بين قطاع غزة كإقليم منفرد ودول  (26)
ين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، بل إن هناك العالم، على اعتبار أن هناك انفصال ب

عراقيل تضعها قوات االحتالل لالنتقال بين قطاع غزة والضفة الغربية، وعلى هذا يحظى 
على مستوع الدول العربية، أما  :قطاع غزة بالمرتبة الخامسة على مستوع العالم، واألولى

 .(The World Bank : 2015) عالمال مستوع  عشرة على الحادية المرتبة فتسجل الغربية الضفة
 

 تطور الكثافة السكانية في فلسطين: 2-5
 (24جدول رقم )

 : 2014-1914الكثافة السكانية في فلسطين التاريخية لجميع الديانات من  
 معدل النمو السنوي للكثافة السكانية 2نسمة/كمالكثافة السكانية  السنة
1914 29.4 - 
1936 65.6 5.6% 
1947 75.1 1.3 
1948 82 9.2 
1950 90.2 5 
1967 142.2 3.4 
1980 204.5 3.4 
1995 304 3.3 
2005 395.7 3 
2014 477.4 2.3 

 (.1مصدر بيانات السكان : جدول رقم )
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 (21شكل )

 
 (.1مصدر بيانات السكان: جدول رقم )

 
ة ( أن اتجاهات الكثافة السكاني21( والشكل رقم )24يتضح من الجدول رقم )

مرة خالل مائة عام، ولو افترضنا أنه لم  16الفلسطينية في تزايد مستمر إذ ارتفعت إلى نحو 
المهاجرين  معظم ألن ؛لفلسطين لكانت الكثافة كما هي عليه اآلن احتالالً يكن هناك 

كما يالحظ أن اتجاهات الزيادة  ،الفلسطينيين خارج فلسطين سيكونون في ديارهم بفلسطين
مع االتجاه نحو االنخفاض التدريجي  2005-1995تقر خالل الفترة من تسير بشكل مس

نتيجة النخفاض معدالت الهجرة اليهودية إلي  ؛2005بعد عام في نسبة زيادة الكثافة 
 فلسطين مع وجود تيار هجرة معاكسة إلى خارج فلسطين من اليهود.
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 : اتجاهات الكثافة السكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة  2-6
 ( 25جدول )

 :2014-1945اتجاهات الكثافة السكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة من 

 مصدر عدد السكان )ج.م.إ.ف(.
 

 ( 22شكل )

 
 (.مصدر عدد السكان )ج.م.إ.ف

نسبة الزيادة 
 السنوية%

 قطاع غزة
 2نسمة/كم

نسبة الزيادة 
 السنوية%

 الضفة الغربية
 2نسمة/كم

نسبة الزيادة 
 السنوية%

 األراضي الفلسطينية
الضفة الغربية وقطاع غزة بدون 

 2المستوطنين نسمة/كم
 لسنةا

- 205.5 - 72.2 - 80 1945 
3.1 224.7 3.2 79.1 3.2 87.6 1948 
96.3 657.5 32.8 131 42.4 161.8 1950 
2.6 827.4 0.4 136.7 1 177.3 1960 
2.2 1008.2 -1.5 115.8 -5 168.3 1970 
3.5 1361.6 4.2 165 3.9 235.3 1980 
2.9 1761.1 3 214.7 2.9 305.5 1990 
8.4 2800.5 7 320.6 7.5 466.4 1997 
3.6 3801.4 2.2 390.4 2.7 590.9 2007 
4.1 4904 4 500 4.2 767 2014 

 
%2286.4 

 مرة 23.9
 

583.4% 
 مرة 6.8

 
858.7% 
 مرة 9.6

نسبة الزيادة خالل الفترة 
1945-2014 
 عامًا( 69)خالل 



 

 

 

 399 

  –( ما يلي :22( والشكل رقم ) 25يتضح من الجدول رقم )
يوضح المنحني أن هناك اختالف في اتجاهات الكثافة بين كل من الضفة الغربية  -

% كانت في 583.4وقطاع غزة، فبينما كانت نسبة الزيادة خالل تسعة وستين عامُا 
مرة  3.9أي نحو  ،%292% بنسبة زيادة عن الضفة الغربية بنحو 2286.4قطاع غزة 

ارتفاع معدل النمو السكاني في القطاع عما هو في  :األول :ويعود ذلك االرتفاع لسببين
 صغر مساحة القطاع.  :الضفة، والسبب الثاني

تعرضت كل من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى هجرة قسرية  1948نتيجة لحرب عام  -
حتالل في فلسطين المحتلة عام للفلسطينيين من بلداتهم األصلية التي سيطر عليها اال

ففي الضفة الغربية  ،، باتجاه الضفة الغربية، وقطاع غزة، والدول المجاورة1948
أي  1950عام  2نسمة/كم 131إلى  1945عام  2نسمة/كم 72ارتفعت الكثافة من 

 205أما في قطاع غزة فارتفعت الكثافة خالل نفس الفترة من  ،%81بنسبة زيادة 
 .1950نسمة/كم عام  657.5إلى  1945عام  2نسمة/كم

مما  ؛1967نتيجة لحرب  ؛تعرضت الضفة الغربية وقطاع غزة إلى هجرة قسرية مغادرة -
 115.8نحو  1970أدع إلى نقص الكثافة السكنية في الضفة الغربية لتصبح عام 

%. 15-أي بمعدل نقص نحو  1960عام  136.7، بعد أن كانت الكثافة 2نسمة/كم
 حيث لم 1967طاع غزة، فكانت نسبة الزيادة محدودة بعد حرب أما بخصوص ق

 أي خالل عشر سنوات. 1960% عن سنة 22تتجاوز 
اتجه منحنى  ؛1994نتيجة للهجرة الوافدة لقطاع غزة بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام  -

بنسبة زيادة  2نسمة/كم 2800نحو  1997عام  ليسجل غزة قطاع في االرتفاع نحو الكثافة
 %، وقد يعود ارتفاع منحنى الكثافة بجانب8.4بمعدل سنوي  1990ن عام % ع59

 الوافدة إلى بيانات التعداد السكاني والتي تعد أدق من اإلحصاءات السابقة. الهجرة
في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات انخفض عدد المهاجرين المغادرين من الضفة  -

أدع حيث النمو السكاني يتجه نحو االرتفاع،  وبالتالي بدأ معدل ؛الغربية وقطاع غزة
في  2014ذلك إلى اتجاه منحنى الكثافة نحو االرتفاع التدريجي إلى أن وصلت عام 

، أما في الضفة الغربية فبلغت الكثافة السكانية 2نسمة/كم 767األراضي الفلسطينية 
 .2نسمة/كم 4904كانت الكثافة مرتفعة جدًا في قطاع غزة في حين ، 2نسمة/كم 500
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أي بنسبة  2نسمة/كم 4033.4إلى  2005من المتوقع أن تصل الكثافة السكانية عام  -
%، ويالحظ من الشكل، أن 5.8، بمعدل زيادة سنوي 2001% عن عام 23زيادة 

، ويعود ذلك حسب توقعات 2005معدل الزيادة في الكثافة السكانية سينخفض بعد عام 
 ض معدل النمو السكاني مستقباًل.الجهاز المركزي ل حصاء إلى انخفا

 

 الكثافة السكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة على مستوى المحافظات: 2-7
 (26جدول )

 :2014الكثافة السكانية في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة  
 المحافظة (2المساحة )كم عدد السكان (2الكثافة السكانية )نسمة/كم

 ة الغربية وقطاع غزةالضف 6020 4,616,418 767
 الضفة الغربية 5655 2,826,408 500
 جنين 583 307,398 527
 طوباس 402 63,673 158
 طولكرم 246 180,414 733
 نابلس 605 376,790 623
 قلقيلية 166 109,425 659
 سلفيت 204 69,953 343
 رام هللا والبيرة 855 343,247 401
 أريحا واألغوار 593 51,458 87
 القدس 345 415,374 1204
 بيت لحم 659 213,299 324
 الخليل 997 695,377 697
 قطاع غزة 365 1,790,010 4904
 شمال غزة 61 355,790 5833
 غزة 74 616,287 8328
 دير البلح 58 260,080 4484
 خانيونس 108 336,205 3113
 رفح 64 221,648 3463

)ج.م.إ.ف، الرقم المرجعي  2014حصائي السنوي  . عدد السكان المصدر : المساحة كتاب فلسطين اإل
2096 ،2014  :29-30.) 
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 ( 23شكل )

 
 .24المصدر: جدول 

 

( يمكن تقسيم 24( و)23رقام )أ( واألشكال 25من خالل الجدول رقم )
 –المحافظات حسب الكثافة العامة للسكان إلى خمس:

 :  2نسمة/كم 8000أكثر من  -الفئة األولى 
محافظة غزة  أن الفئة محافظة غزة فقط، ويرجع ارتفاع الكثافة هنا إلى تلكتضم و 

% من إجمالي السكان باألراضي 13.3تضم نحو حيث هي المحافظة الرئيسة في القطاع، 
 % من سكان القطاع.34.4الفلسطينية ونحو 

 

 :  2نسمة / كم 6000-5500من  -الفئة الثانية 
المحافظة أكبر مخيمات  تلكتضم، حيث غزة  الفئة محافظة شمال تلكوتضم 

 الالجئين في القطاع ضمن حدودها اإلدارية.
 

 :  4500-3000 -الفئة الثالثة 
دير البلح  -هي بالترتيب حسب الكثافة: ،الفئة ثالث محافظات تلكقع ضمن تو 

 الفئة ثالث مخيمات لالجئين. تلكورفح وخانيونس، وتضم 
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 :  2نسمة /كم 1500-501من  -الفئة الرابعة 
القدس وطولكرم  :الفئة على ست محافظات وهي بالترتيب حسب الكثافة تلكتحظى 

 والخليل وقلقيلية ونابلس وجنين.
  

 :  2نسمة/ كم 500أقل من  -الفئة الخامسة 
وهي بالترتيب  ،يقتصر التظليل الذي يشمل الفئة الخامسة على خمس محافظات

ويرجع  ؛لبيرة، وسلفيت، وبيت لحم، وطوباس، وأريحا واألغوارحسب الكثافة : رام هللا، وا
 إلى اتساع مساحة المحافظات، بجانب قلة عدد السكان. تلك الفئةانخفاض الكثافة في 

نستنتج مما سبق أنه يتعين على المخططين العمل على إعادة توزيع السكان، 
انية المنخفضة، مع التخفيف من وتوجيه المشروعات نحو المراكز العمرانية ذات الكثافة السك

 المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية.
 

 :)الكيان الصهيوني(  1948الكثافة السكانية في فلسطين المحتلة عام  2-8
 (  27جدول )

 :2012الكثافة السكانية في فلسطين المحتلة)الكيان الصهيوني( حسب اللواء 

السكانية  الكثافة (1)السكان  2المساحة كم اللواء
 ( البرية2)نسمة/كم

 (3)353.1 %100 (2) 21,643 المجموع
 1,512.2 %12.4 %3.0 لواء أورشليم القدس

 295.2 %16.5 %20.7 الشمال ءلوا
 1,084.9 %11.8 %4.0 لواء حيفا
 1,492.1 %24.2 %6.0 لواء المركز
 7,657.5 %16.5 %0.8 لواء تل أبيب
 80.8 %14.4 %65.5 لواء الجنوب

 % من مجموع السكان يسكنون في تجمعات سكنية إسرائيلية في منطقة الضفة الغربية.4.3 -1
 ال يشمل مساحة البحور. -2
 ال يشمل منطقة الضفة الغربية. -3

 (5، إسرائيل باألرقام : 2013)دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية، المصدر: 
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حسب  1984عام  التقسيم االداري لفلسطين المحتلة ذلكإن  :عزيزي الدارس
التصنيف اإلداري لالحتالل، حاول أن تتعرف علي األسماء العربية األصلية ألسماء األلوية، 

 سماء المناطق العربية في تلك األلوية، ووقعها على الخريطة .   أو 
( أن الكثافة السكانية في فلسطين المحتلة )إسرائيل( بلغت 27يبين الجدول رقم )

ويرجع ذلك  2نسمة/كم 7657جل لواء تل ابيب أعلى كثافة نحوسحيث ، 2نسمة/كم 353.1
% من مساحة فلسطين 1بالدرجة األولي إلى صغر مساحة اللواء والذي يمثل أقل من 

-1000بينما تراوحت الكثافة من )من  ،% من السكان16.5المحتلة في حين يتركز فيه 
الكثافة : أورشليم القدس هي بالرتيب حسب ، ( تقريبًا في ثالثة ألوية2نسمة/كم 1500

مع العلم أن لواء المركز يضم نحو ربع سكان فلسطين المحتلة، أما لواء  ،والمركز وحيفا
% من 16.5( علمًا بأن سكانه يشكلون نحو 2نسمة/كم 295الشمال فبلغت الكثافة نحو 

% 21إجمالي السكان أي بنفس النسبة الموجودة في لواء تل أبيب ولكن مساحته تشكل نحو 
سجل قد مرة. و  26من مساحة فلسطين المحتلة أي أنها تفوق مساحة لواء تل ابيب بنحو 

 تبلغ حيثفي حين حظى بأكبر مساحة  2نسمة/كم 80.8لواء الجنوب أقل كثافة نحو 
 % من مساحة فلسطين المحتلة.65.5

 
 الملخص :

تهم؛ فقبل أدت إلى تغيرات في توزيع السكان وكثاف ؛إن سياسات الكيان الصهيوني
كان سكان فلسطين يتجمعون في األلوية والقضاءات المختلفة، ولكن بعد عام  1948عام 

تم تهجير سكان فلسطين ليتركزوا داخل فلسطين في تجمعات رئيسية هي : سكان  1948
 سكان قطاع غزة.و العرب(، سكان الضفة الغربية، ) م1948فلسطين 

السياسية التي حدثت على أرض فلسطين، تأثر توزيع السكان وكثافتهم بالتقلبات 
ففترة االحتالل البريطاني أثرت الهجرة اليهودية تأثيرًا كبيرًا على البناء الديموغرافي وتوزيعه، 

م عمل على تهجير الفلسطينيين 1967حرب ثم م 1948كما أن قيام الكيان الصهيوني عام 
لى مناطق متفرقة داخل الضفة الغربية  أكانتفلسطين سواء  من ديارهم إلى الدول المجاورة وا 

 .1948مناطق داخل فلسطين المحتلة عام  م إلىقطاع غزة أإلى  مأ
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 –:أسئلة التقويم البعدي
 

 .أذكر أهمية دراسة الكثافة السكانية -1
 .ما العوامل المؤثرة على توزيع السكان العرب داخل فلسطين المحتلة؟ -2
ة في ُكل  من الضفة الغربية وقطاع حدد المحافظات التي تسجل أعلى كثافة سكاني -3

 .  2014غزة، وكذلك التي تسجل أقل كثافة سكانية لعام 
 –بما تفسر : -4
 .اتجاه منحنى الكثافة نحو االرتفاع في قطاع غزة ؟ -
 –أمام العبارة التالية:)×( ( أو خطأ ضع عالمة صح ) -5

 .2نسمة/كم 474.4)  ( تبلغ الكثافة السكانية العامة في فلسطين التاريخية نحو 
 م.1948)  ( انخفضت الكثافة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بعد حرب 

 

 –أسئلة التقويم : اتإجاب
 

 –( إجابات أسئلة التقويم القبلي :1
 م.2014اشرح باختصار التوزيع الجغرافي للسكان داخل فلسطين عام  -1

مليون فرد  24.6بحوالي  2014ام إن عدد السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة ُقدر في نهاية ع
%( في قطاع غزة. وحول 38.8مليون فرد ) 1.79%(، و61.2مليون في الضفة الغربية ) 2.83منهم 

البيانات إلى أن محافظة الخليل سجلت أعلى نسبة لعدد  أشارتتوزيع السكان الفلسطينيين على المحافظات 
وغزة، ثم محافظة غزة حيث سجلت ما نسبته  % من إجمالي السكان في الضفة15.1السكان حيث بلغت 

البيانات إلى أن محافظة  اشارت%. كما 9.0%، في حين بلغت نسبة السكان في محافظة القدس 13.4
% من إجمالي السكان 1.1حيث بلغت  2014أريحا واألغوار سجلت أدنى نسبة لعدد السكان في نهاية عام 

 في دولة فلسطين. 
 

 ثافة السكانية في فلسطين التاريخية.بين بالشرح اتجاهات الك -2
مرة خالل مائة  16إن اتجاهات الكثافة السكانية الفلسطينية في تزايد مستمر إذ ارتفعت إلى نحو 

ألن المهاجرين  ؛لفلسطين لكانت الكثافة كما هي عليه اآلن الً عام، ولو افترضنا أنه لم يكن هناك احتال
 كما يالحظ أن اتجاهات الزيادة تسير بشكل مستقر  ،يارهم بفلسطينالفلسطينيين خارج فلسطين سيكونون في د
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نتيجة النخفاض  ؛2005مع االتجاه نحو االنخفاض التدريجي بعد عام  2005-1995خالل الفترة من 
 معدالت الهجرة اليهودية إلى فلسطين مع وجود تيار هجرة معاكسة إلى خارج فلسطين من اليهود.

 

 –قويم البعدي :جابات أسئلة الت( إِ 2
 اذكر أهمية دراسة الكثافة السكانية.  -1

تعكس دراسة كثافة السكان إلى حد كبير الحالة التي تكون عليها المراكز العمرانية، من الناحية 
االجتماعية، واالقتصادية، والعمرانية، ولذلك تعد مؤشرًا للمخططين لتقييم الخدمات المتوفرة، هل تتناسب مع 

 ثم العمل على توفيرها بشكل متوازن مع الكثافة السكانية. ؟؛ةالكثافة السكاني
 

 .ما العوامل المؤثرة على توزيع السكان العرب داخل فلسطين المحتلة؟ -2
والفصل  (إلسرائيل)من العوامل المؤثرة في توزيع السكان العرب سياسة التمييز العنصري 

والديني، حيث توجد مدن بكاملها ال يسمح للعرب  بسبب انتمائهم القومي ؛العنصري الذي تمارسه تجاه العرب
، الذي يحظر على غير 1975قانون توزيع السكان في أيار/ مايو  (إسرائيل)بالسكن فيها، فقد أصدرت 

اليهود اإلقامة في بعض األماكن والمدن، ويقضي بتشجيع انتقال اليهود إلى الجليل والنقب، كما يسمح بنقل 
 وذلك لتحقيق تهويد الجليل والنقب، وتمزيق وحدة األقلية العربية وتماسكها. المناطق،  تلكالسكان من 
 

حدد المحافظات التي تسجل أعلى كثافة سكانية في ُكل  من الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك التي  -3
 .  2014تسجل أقل كثافة سكانية لعام 

محافظة غزة، ومحافظة  -: أماه أعلى كثافة سكانية في الضفة والقطاع سجلتا اللتان انالمحافظات
 خانيونس، و أريحا واألغوار. تيطولكرم، أما المحافظات التي تسجل أقل كثافة فهي محافظ

 

 بما تفسر: -4
 ؟.2نسمة/كم 2800نحو  1997اتجه منحنى الكثافة نحو االرتفاع في قطاع غزة ليسجل عام  -

 .1994ام نتيجة للهجرة الوافدة لقطاع غزة بعد توقيع اتفاقية أوسلو ع
 

 –أمام العبارة التالية:)×( (أو خطأ ضع عالمة صح ) -5
- ( تبل  الكثافة السكانية العامة في فلسطين التاريخية عام )2نسمة/كم 474.4نحو  2014. 
 م.1948انخفضت الكثافة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بعد حرب )×(  -
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 الوحدة الخامسة
 خصائص السكان )تركيب السكان(

 
 يزي الدارس :عز 

  -بعد دراستك لهذا الدرس سوف تكون قادرا  على معرفة التالي :
 الوقوف على خصائص السكان أو ما يعرف )تركيب السكان( أو )تكوين السكان(.  -1
 خصائص السكان الطبيعية من حيث الجنس )النوع( ومن حيث فئات األعمار. -2
عي مثل التعليم والزواج خصائص السكان المتعلقة بالتكوين االقتصادي واالجتما -3

 والتركيب الديني والى غير ذلك...
 أهمية  تأثير خصاص السكان على حركة السكان في المستقبل.  -4
أهمية دراسة هذه الخصائص في معرفة ما يملكه الـمجتمع من مـوارد بشريه   -5

 ومقدرتهم الحيوية واالقتصادية.
 

 –أقسام الوحدة :
 التركيب النوعي والعمري. -1
 لوسيط.العمر ا -2
 التركيب االقتصادي. -3
 الخصائص االجتماعية. -4
 التركيب الديني. -5
 

 –أسئلة التقويم القبلي :
 إشرح كال  من التركيب النوعي التركيب العمري في الضفة الغربية وقطاع غزة. -1
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 (30-29: 2096، 2014)ج.م.إ.ف، الرقم المرجعي  : المفاهيم والمصطلحات
 معدل الزواج الخام : )مؤشر(

 من السكان في منتصف العام. (1000)حاالت الزواج لكل عدد 
 

 معدل الطالق الخام : )مؤشر(
 من السكان في منتصف العام. (1000)عدد وقوعات الطالق لكل 

 

 نسبة اإلعالة : )مؤشر(
 (.64-15) عدد األشخاص المعالين لكل مائة شخص في سن العمل 

 

 توقع البقاء على قيد الحياة : 
وذلك بعد والدته  ،نوات اإلضافية التي يتوقع للمولود أن يعيشهامتوسط عدد الس

 يعرف هذا المصطلح أيضًا بتوقع البقاء على قيد الحياة عند الوالدة.حيث مباشرة، 
 

 العمر الوسيط : )مؤشر(
 هو العمر الذي يقسم السكان إلى مجموعتين متساويتين من ناحية العدد.

 

 نسبة الجنس : )مؤشر(
 لكل مائة من اإلناث ضمن السكان.عدد الذكور 

 

 نسبة إعالة الصغار = -
 100× سنة  15عدد السكان أقل من 

 (59-15عدد السكان في المدع العمري )

 نسبة إعالة الكبار = -
 100× سنة فأكثر  60عدد السكان سن 

 (59-15عدد السكان في المدع العمري )

 نسبة اإلعالة الكلية = -
 100× سنة فأكثر  60+ عدد السكان  15ن عدد السكان أقل م

 (59-15عدد السكان في المدع العمري )

 نسبة اإلعالة الحقيقية = -
 100×عدد السكان المعولين)كل السكان غير العاملين(

 جملة عدد السكان العاملين
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 –خصائص السكان :
 :  العمري و التركيب النوعي  -1

مؤشرًا لبعض المالمح الديمغرافية، كالخصوبة، تعد دراسة التركيب النوعي والعمري 
والوفيات، والهجرة، كذلك تحدد الفئات المنتجة، التي يقع على عاتقها عبء إعالة باقي 

تنعكس التغيرات التي تطرأ على التركيب العمري والنوعي بصورة إيجابية  ذلكاألفراد، وعلى 
لك تعد هذه الدراسة ضرورية وهامة ، وبذ(339:  1989)أبو عيانة، أو سلبية على التنمية 

 للتخطيط اإلسكاني وصناعة القرار.
 

 التركيب النوعي :  1.1
يقاس التركيب النوعي بواسطة ما يسمى بنسبة الجنس، ونسبة الجنس هي عدد 

وتعد دراسة التركيب النوعي هامة في  (399:  1989)أبو عيانة، الذكور مقابل كل مائة أنثى 
التركيب من نتائج على دراسة العمالة والهجرة )المعهد العربي  لذلكلما  دراسة السكان، وذلك

( كما أنها تعطي صورة دقيقة عن الحالة 253:  1985للتدريب والبحوث االحصائية، 
وقد تكون دراسة نسبة النوع  (39:  1971)الشرنوبي، الزواجية وأثرها على عملية اإلخصاب 

 حسب الفئات العمرية أكثر دقة.
 

التركيب النوعي في األراضي الفلسطينية :  1.1.1  
 (28جدول رقم )

 :2014-2000التركيب النوعي في األراضي الفلسطينية للفترة من 
 السنوات

 2014عدد السكان المقدر عام  ذكرا /مائة أنثى النسبة النوعية )نسبة الجنس(
 نسبة الذكورة اناث ذكور كال الجنسين 2014 2010 2005 2000

 50.8 2270965 2345456 4616418 103.3 103.1 102.7 102.2 راضي الفلسطينيةاأل
 50.8 1390394 1436014 2826408 103.3 103.1 102.7 102.2 الضفة الغربية
 50.8 880571 909439 1790010 103.3 103.1 102.5 101.7 قطاع غزة

 (. 37: 2014، 2096)ج.م.إ.ف، الرقم المرجعي 
مليون  2.35في دولة فلسطين حوالي  2014المقدر في نهاية عام بل  عدد الذكور 

. أما في الضفة الغربية فقد بل  103.3مليون أنثى، بنسبة جنس مقدارها  2.27ذكر مقابل 
في  103.3مليون أنثى، بنسبة جنس مقدارها  1.39مليون ذكر مقابل  1.44عدد الذكور 

لف أنثى، بنسبة جنس أ 881ذكر مقابل  آالف (909)حين بل  عدد الذكور في قطاع غزة 
 .103.3مقدارها 
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أن عدد الذكور يفوق عدد اإلناث على مدار  :(28) ويتضح من الجدول رقم
اإلحصاءات المختلفة وفي مختلف المناطق ولكن بفارق بسيط إذ تراوحت النسبة النوعية من 

تجهت نحو االرتفاع ( ذكرًا/مائة أنثى، ومن المالحظ أن النسب النوعية ا101.7-103.3)
وذلك لقلة فرص  ؛، ويرجع ذلك إلى انخفاض حجم الهجرة السالبة2000الطفيف منذ عام 

العمل في دول الخليج العربي كما كان سابقًا، وانخفاض عدد الطلبة المسافرين للخارج بعد 
 أن أقيم العديد من الجامعات الفلسطينية، بل إن بعض الطلبة ممن يسكنون خارج فلسطين،

 جاءوا إلى الجامعات الفلسطينية لاللتحاق بها.
وعمومًا إن زيادة النسبة النوعية تؤدي إلى زيادة الطلب على المساكن ؛ ألن الذكور 

 هم المؤهلون إلنشاء أسر جديدة.
 

 التركيب النوعي حسب فئات السن:  2.1.1 
 (29جدول )

 :2014العمر والجنس نهاية  حسب زةغ وقطاع الغربية الضفة في الجنس ونسبة المقدر السكان عدد
 نسبة الجنس ذكرا /مائة أنثى إناث ذكور كال الجنسين العمر

0-4 690505 352948 337557 104.5 
5-9 591078 301327 289751 103.9 
10-14 545731 278827 266904 104.5 
15-19 523009 266919 256090 104.2 
20-24 476094 242758 233336 104 
25-29 385814 196899 188915 104.2 
30-34 299550 153094 146456 104.5 
35-39 254125 129208 124917 103.4 
40-44 213826 108188 105638 102.4 
45-49 179062 91808 87254 105.2 
50-54 146145 75914 70231 108.1 
55-59 106179 54418 51761 105.3 
60-64 71421 35461 35960 98.6 
65-69 51644 23975 27669 86.6 
70-74 35700 15054 20646 72.9 
75-79 23620 9540 14080 67.7 
80+ 22915 9115 13800 66.1 

 103.3 2270965 2345453 46161418 المجموع
 (. 37: 2014، 2096)ج.م.إ.ف، الرقم المرجعي 
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 ( ما يلي : 29أظهرت بيانات الجدول رقم )
ختلف فئات السن تراوحت من إن نسبة النوع لم -1

( ذكرًا/مائة أنثى، كما يالحظ أن هناك 66.1-108.1)
تقارب للنسبة النوعية لبعض الفئات وال سيما التي 

( سنة، إذ تراوحت تقريبًا من 39-0تتراوح من )
( ذكرًا/مائة أنثى؛ ويرجع السبب 103.4-104.5)

إلى أن عدد المواليد من الذكور يزيد عنهم من  كهنا
الظاهرة تعرفها كل المجتمعات، ويبدو  وتلكناث، اإل

. (415:  1989)أبو عيانة، أنها مرتبطة بعوامل بيولوجية 
ومما ال شك فيه أن ارتفاع النسبة النوعية للفئة من 

( كما يبينها الجدول لها تأثير كبير على 20-39)
الحاجة السكنية، ألن جزءًا من الحاجة السكنية يتمثل 

تتكون حديثًا، والتي غالبًا ما تكون في  في األسر التي
 الفئة المذكورة.

( 108.1-105.2( سنة للتراوح من )59-45ارتفعت النسبة النوعية للفئات من ) -2
 ذكرًا/مائة أنثى.

مع ( سنة، 49-40يالحظ أن النسبة النوعية، بدأت في التناقص للفئات العمرية من ) -3
 بسيط للذكور. وجود تفوق 

( 98.6-66.1سنة فما فوق( لتتراوح من ) 60أكبر للفئات من ) تنخفض النسبة بشكل -4
الهبوط بعد سن الستين إلى ارتفاع معدالت وفيات  ذلكذكرًا/مائة أنثى، وربما يرجع 

 الذكور عن اإلناث، في األعمار المتقدمة.
 

 التركيب النوعي لليهود داخل فلسطين المحتلة: 3.1.1 
مقابل  3953400يهود في فلسطين لدع ال 2012بل  عدد الذكور في عام 

)دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية،  ذكرًا/ مائة أنثى 98جنس مقدارها أنثى، بنسبة  4031100
2013  :6). 

تعد دراسة خصائص السكان 
مؤشرا  لبعض المالمح 

، فدراسة التركيب الديمغرافية
مؤشرا  تعتبر  ؛العمري والنوعي

لبعض المالمح الديمغرافية، 
كالخصوبة، والوفيات، والهجرة، 
كذلك تحدد الفئات المنتجة، 
التي يقع على عاتقها عبء 

 ذلكإعالة باقي األفراد، وعلى 
التغيرات التي تطرأ على تنعكس 

التركيب العمري والنوعي بصورة 
 ؛إيجابية أو سلبية على التنمية

وبذلك تعد هذه الدراسة ضرورية 
 .والتنميةوهامة للتخطيط 
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 ذكرًا/ مائة أنثى 102.2بلغت  2013عام  1948أما نسبة الجنس لدي فلسطينيي 
  .(65: العدد 2014)كتاب اإلحصاء السنوي اإلسرائيلي، 

 
 لتركيب العمري : ا 2.1

التركيب العمري هو محصلة معدالت المواليد والوفيات والهجرة، ويعتبر في أي 
ذلك ألن نمط  ؛مجتمع من أهم المالمح الديمغرافية، التي تميز شخصية ذلك المجتمع

التركيب العمري هو العامل األساسي في تحديد معالم الكثير من المتغيرات الديمغرافية، 
واالقتصادية، فهو الذي يحدد الحجم المعروف من القوة البشرية، والعاملة،  واالجتماعية،

به تتأثر أنماط االستهالك والخدمات بشتى أنواعها، وعليه يتوقف تقدير االحتياجات حيث 
 .(253:  1985)المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية، الراهنة منها، والمستقبلية 

 
 سكان في فلسطين: التركيب العمري لل 1.2.1

 
 (25شكل )

 
 (.15، 2062المصدر: ) ج.م.إ.ف. الرقم المرجعي 
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 (26شكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.15، 2062المصدر: ) ج.م.إ.ف. الرقم المرجعي 
 

من خالل نظرتك التحليلية إلى الهرم السكاني لسكان فلسطين رقم  :عزيزي الدارس
  –: ( تجد ما يلي25)
يمتاز المجتمع الفلسطيني في دولة فلسطين بأنه مجتمع فتي، حيث قدرت نسبة األفراد  -1

%، مع وجود اختالف 39.6ب  2014سنة نهاية عام  15الذين تقل أعمارهم عن 
 ،% في الضفة الغربية37.4واضح بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد بلغت النسبة 

سنة فأكثر  60نسبة األفراد الذين أعمارهم  كما قدرت ،% في قطاع غزة43.1مقابل 
%، مع وجود اختالف بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث 4.4في دولة فلسطين بد 

 % في قطاع غزة. 3.7% في الضفة الغربية 4.9بلغت النسبة 
على جانبي الهرم لكل  اً ( عام14-0إن قاعدة الهرم متسعة إذ شكلت الفئة العمرية من ) -2

من جملة السكان، وكان أقصى اتساع لقاعدة الهرم عند  39.7اإلناث نحو من الذكور و 
%، ويدل ذلك على 14.9( سنوات، حيث بلغت نسبتها 4-الفئة العمرية من )صفر

مما يؤدي إلى ارتفاع معدالت  ؛ارتفاع معدالت المواليد، وانخفاض معدالت الوفيات
نا نحو القمة ليسجل الفئة العمرية من الزيادة الطبيعية، ثم يبدأ الهرم بالضيق كلما اتجه
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% للفئة العمرية من 11.8%، ثم تنخفض النسبة إلى 12.8( سنوات نحو 5-9)
 الفئة. تلك( سنة، وقد يرجع ذلك االنخفاض إلى ارتفاع نسبة الوفيات لدع 10-14)

( سنة والتي تمثل الشباب والبالغين، تبل  نسبتها 64-15إن فئات السن المتوسط من ) -3
الفئة هي العاملة نظريًا، ولكنها تضم  تلكتعد حيث من جملة السكان،  57.5و نح

الطلبة، والنساء، علمًا بأن النساء العامالت في غزة  :العديد من غير العاملين مثل
% إجمالي الفئة العاملة، ناهيك عن ارتفاع معدالت البطالة، وبالتالي يقع 17.4بلغت 

لفئة عبئًا كبيرًا في ا تلكعلى المجموعة العاملة من 
إعالة فئة صغار السن، والطلبة، أما الشيوخ الذين تزيد 

سنة فأكثر، والتي تمثل قمة الهرم فال  65أعمارهم عن 
مما يعني  ؛% من إجمالي السكان2.9تشكل سوع 

 انخفاض نسبة المعالين من كبار السن.
 

 الفئات العمرية في الضفة الغربية وقطاع غزة :  2.2.1 
( نجد أن المجمع الفلسطيني في قطاع غزة فتيًا بشكل 26الل تحليل الشكل )من خ

أكبر مما هو عليه في الضفة الغربية، فقد ُقدرت نسبة األطفال دون سن الخامسة من العمر 
% في قطاع غزة. وقدرت نسبة األفراد في الفئة 16.7% في الضفة الغربية و13.7بواقع 

% في قطاع غزة. كما أن نسبة 43.2الضفة الغربية و % في37.6( بواقع 14-0العمرية )
% في 2.4% في الضفة الغربية و3.2األفراد الذين تبل  أعمارهم نسبة منخفضة بواقع 

 قطاع غزة. 
 

 اإلعالة الضفة الغربية وقطاع غزة :  3.2.1
البيانات بأن نسبة اإلعالة في دولة الضفة الغربية وقطاع غزة قد انخفضت  أشارت

، أما على مستوع المنطقة فيالحظ 2014في العام  74.6إلى  1997في عام  101.3من 
كبير في نسبة اإلعالة لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة حيث انخفضت في  أن هناك فارقا

. أما في قطاع غزة فقد 2014عام  69.3إلى  1997عام  94.7الضفة الغربية من 
)ج.م.إ.ف، الرقم المرجعي  2014عام  83.8إلى  1997في العام  114.5انخفضت من 

2096 ،2014 :24). 

يمتاز المجتمع الفلسطيني في 
بأنه مجتمع  :دولة فلسطين

فتي، حيث قدرت نسبة األفراد 
سنة  15الذين تقل أعمارهم عن 

 .%39.6 ـب 2014نهاية عام 
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ومما سبق نستنتج أن المجتمع في فلسطين) الضفة الغربية وقطاع غزة( يعتبر 
مما ينبئ بتزايد عدد السكان مستقباًل، ومما قد يؤثر على المستوع االجتماعي،  ؛مجتمعًا شاباً 

( بأنها 14-عتبر الفئة العمرية من )صفرواالقتصادي، مقابل ُشح اإلمكانات، والموارد، كما ت
سنة فأكثر(. وعلى ذلك  15خارج قوة العمل، باإلضافة إلى غير العاملين من الفئة )

بدوره يؤثر على مستوع الدخل، مما  وذلكفالمجتمع استهالكٌي وترتفع فيه نسبة اإلعالة، 
 يقلل فرص توفير االحتياجات المختلفة.

 
 ود في فلسطين المحتلة : الفئات العمرية لليه 4.2.1

 (27شكل )

  
http://www.indexmundi.com/israel/age_structure.html 

 

( أن شكل الهرم السكاني لليهود يختلف 27يالحظ من الشكل رقم ) :عزيزي الدارس
عما هو عند الفلسطينيين، فالهرم السكاني لدع الفلسطينيين في مرحلة الشباب بينما عند 

يظهر في البلدان التي تشهد انخفاضًا في كل من معدالت  وذلكالنضج،  اليهود في حالة
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الخصوبة والوفيات ويكون العمر الوسيط فيها مرتفعا، كما 
أنها تتأثر بالهجرة االنتقائية. كما يظهر من الشكل أن عدد 

يتناسب مع نسبة الجنس  وذلكالذكور أكبر من عدد اإلناث 
أن نسبة النساء في الفئات  ذكرًا/ مائة أنثى، كما يالحظ 98

العمرية المتقدمة أعلى من نسبة الذكور، كما يالحظ الفارق 
بسيط جدًا بين الفئات العمرية المختلفة مع تفوق بسيط للفئة 

 سنوات.  4-0العمرية من 
 
 في فلسطين المحتلة  :  1948الفئات العمرية لفلسطينيي  5.2.1

 (28شكل )
 :م2011في فلسطين المحتلة في عام 1948طينيي التركيب العمري والنوعي لفلس

 
 (.2014)مركز اإلحصاء اإلسرائيلي،  المصدر:

 

قريب إلى حد  1948أن الهرم السكاني لفلسطينيي  :(28يالحظ من الشكل رقم )
ما من الهرم السكاني في الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء الفئات العمرية الصغرع من 

كبر، كما يبدو واضحًا أن التدرج في الفئات العمرية والنوعية حيث إن نسبتها أ 0-14

إن شكل الهرم السكاني لليهود 
يختلف عما هو عند الفلسطينيين، 
فالهرم السكاني لدى الفلسطينيين 
في مرحلة الشباب بينما عند اليهود 
في حالة النضج وذلك يظهر في 
البلدان التي تشهد انخفاضا  في كل 
من معدالت الخصوبة والوفيات 
حيث يكون العمر الوسيط فيها 

 كما أنها تتأثر بالهجرةمرتفعا 
 .االنتقائية
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على عكس الفئات العمرية والنوعية  ،في الضفة الغربية وقطاع غزة المختلفة واضح
 .1948لفلسطينيي 

 قارن بين األهرامات السكانية المختلفة. :عزيزي الدارس
 

 العمر الوسيط في الضفة الغربية وقطاع غزة :  6.2.1
البيانات إلى ارتفاع طفيف في العمر الوسيط في الضفة الغربية وقطاع غزة  أشارت
 عامسنة في  16.4(، حيث تراوح العمر الوسيط ما بين 2014-1997خالل السنوات )

عند مقارنة البيانات بين الضفة الغربية وقطاع غزة و . 2014 عامسنة في  19.6و 1997
يالحظ اختالف العمر الوسيط، حيث ارتفع كما ( 2014-1997كل على حدة خالل الفترة )

، 2014 عامسنة في  20.6إلى  1997 عامسنة في  17.4العمر في الضفة الغربية من 
سنة  18.1إلى  1997 عامسنة في  14.8في حين ارتفع العمر الوسيط في قطاع غزة من 

 .(24: 2014، 2096)ج.م.إ.ف، الرقم المرجعي  2014في عام 
 

 ط في فلسطين المحتلة :العمر الوسي 7.2.1
% مددن سدددكان اليهددود تقدددل 50سددنة وبالتدددالي  36.9بلدد  العمددر الوسددديط لدددي اليهدددود 

وعليده فدإن المجتمدع اليهدودي يصدنف بدالمجتمع الهدرم.  ؛2011سنة عدام  36.9أعمارهم عن 
 ؛م2011( سنة فدي عدام 27.9) 1948بل  العمر الوسيط عند العرب من فلسطينيي  حين في

 (2012)مركز اإلحصاء اإلسرائيلي،  وسط بين الفتي والهرم. مركز في العربي مجتمعال فإن وعليه
 

 ( التركيب االقتصادي : 2
للتعرف على مالمح  ؛للسكان من العناصر الهامة :تعد دراسة التركيب االقتصادي

النشاط االقتصادي، والذي يؤثر بشكل كبير على رفاهية الفرد، وتوفير احتياجاته من 
 …والمرافق، والخدمات، وغيرها  المسكن،

وتشمل دراسة التركيب االقتصادي األنشطة االقتصادية، واتجاهاتها من خالل 
االستثمار، واالدخار، والدخل، واالنفاق، وتكوين رؤوس  :الهيكل االقتصادي الذي يشمل

مستوع ، كما يشمل دراسة الفقر، والبطالة، واالستهالك، و (68: 1995)عالم، وآخرون األموال 
التعرف إلى أوضاع وواقع السكان في سوق العمل الفلسطيني،  :المعيشة كما يشمل

 والمشاركين في القوع العاملة، والبطالة، والعمالة.
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 –:وفيما يلي دراسة لتراكيب السكان حسب النشاط االقتصادي
 التركيب السكاني حسب النشاط االقتصادي في األراضي الفلسطينية :  1.2

 العملية : الحالة  1.1.2
 ميقصد بالحالة العملية، حالة الفرد في العمل الذي يمارسه، هل هو صاحبة؟ أ

غير ذلك؟ وتفيد هذه الدراسة في التعرف إلى  ممتعطل عن العمل أ ميعمل بأجر نقدي، أ
 :هيكل العمالة وحساب معدالت التعطيل، والتي تكون مؤشرًا هامًا للكثير من المالمح

اعية والديمغرافية، وتعتبر المشاركة في القوع العاملة مؤشرًا أساسيًا لمدع االقتصادية واالجتم
 نشاط سوق العمل وفاعليته في توفير فرص العمل. 

 (29شكل )

 
 (.24: 2015، 2120المصدر: )ج.م.إ.ف الرقم المرجعي 

 

لمشاركة في فلسطين ( أن نسبة القوع العاملة ا29يبين الشكل) :عزيزي الدارس
، 2000 عامفي  41.6مقارنة مع  2014 عام% في 45.8سنة فأكثر بلغت  15ل فراد 

وكانت نسبة مشاركة الذكور في القوع العاملة من مجموع الذكور ضمن سن العمل قد بلغت 
، كما بلغت نسبة مشاركة 2000% عام 69.5% مقارنة مع 71.5نحو  2014في عام 

 عام% في 12.9مقارنة مع  2014 عام% في 19.4عاملة اإلناث في القوع ال
فنجد أن نسبة القوع العاملة المشاركة في  2014.أماعلى مستوع المنطقة عام 2000

% ل ناث، في حين 19.1للذكور مقابل  73.4% بواقع 46.6الضفة الغربية قد بلغت 
% 20مقابل % للذكور 68.2% بواقع 44.4بلغت نسبة القوع المشاركة في قطاع غزة 

 .(27-23: 2015، 2021)ج.م.إ.ف الرقم المرجعي ل ناث 
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 البطالة :  2.1.2

 (30شكل )
 
 

 
 
 
 
 
 

 (.23: 2021المصدر: )ج.م.إ.ف الرقم المرجعي 

بل  معدل البطالة حسب معايير  :عزيزي الدارس
سنة فأكثر في  15منظمة العمل الدولية ومقاييسها ل فراد 

% عام 23.7مقارنة مع  2014 معا% في 26.9فلسطين 
 عام، من ناحية أخرع بلغت نسبة العمالة التامة في 2010
% بينما كانت 66.6من القوع العاملة المشاركة  2014
% 7.1% مقابل 6.5نحو  2014عام  فبلغت المحددة العمالة أما ،2010 عام %69.2 النسبة
 (30%. )انظر شكل 29.8. أما معدل البطالة حسب التعريف الموسع فبل  2010عام 

 

 (31شكل )

 
 (.27: 2015، 2120المصدر: )ج.م.إ.ف الرقم المرجعي 

بلغ معدل البطالة حسب معايير 
ومقاييس منظمة العمل الدولية 

سنة فأكثر في  15لألفراد 
 2014 عام% في 26.9فلسطين 

 .2010% عام 23.7مقارنة مع 
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( أن القوع العاملة المشاركة في الضفة الغربية توزعت خالل 31بين الشكل رقم )
% عاملة محددة 6.2% عمالة تامة و76.1حسب العالقة بقوة العمل بواقع  2014عام 
% 7.0% عمالة تامة، و49.1أما في قطاع غزة فقد كانت النتائج  ،بطالة 17.7ابل مق

أما معدل البطالة حسب التعريف الموسع فبل  في  ،% بطالة43.9عمالة محددة مقابل 
 % في قطاع غزة. 46.2مقابل  ،%20.8الضفة الغربية 

 

 (32شكل )

 
 (.37: 2021المرجعي  المصدر: )ج.م.إ.ف الرقم

 

( أن معدل البطالة مرتفع في محافظات قطاع غزة 32يالحظ من الشكل السابق )
نتيجة للحصار المفروض على  وذلكأعلى مما هو عليه في محافظات الضفة الغربية 

 .2007القطاع منذ العام 
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 الفقر :  3.1.2
للفقر والذي تم وضعه في  وفقاً  للمفهوم الوطني للفقر المستند إلى التعريف الرسمي

ويضم التعريف مالمح مطلقة ونسبية تستند إلى موازنة االحتياجات األساسية  ،1997العام 
ألسرة تتألف من خمس أفراد )بالغين اثنين وثالثة أطفال(، هذا وقد تم إعداد خطي فقر وفقًا 

ا ألنماط االستهالك ألنماط االستهالك الحقيقية ل سر، فقد قدر معدل الفقر بين السكان وفق
% في 38.8% في الضفة الغربية و17.8، بواقع 2011% خالل عام 25.8الحقيقية 
% من األفراد في فلسطين يعانون من الفقر المدقع، 12.9كما تبين أن حوالي  ،قطاع غزة

% في قطاع غزة. هذا مع العلم أن خط الفقر 21.1% في الضفة الغربية و7.8بواقع 
 . شيكالً  1,832شيكال وخط الفقر المدقع قد بل   2,293قد بل  ل سرة المرجعية 

أشارت البيانات التي تم التوصل لها من خالل مقياس فجوة الفقر إلى أن األسر 
الفقيرة في قطاع غزة أكثر فقرًا من أسر الضفة الغربية، وتجدر اإلشارة إلى أن فجوة الفقر 

ن استهالك الفقراء، وخط الفقر )خط الفقر هي مقياس حجم الفجوة اإلجمالية الموجودة بي
 إجمالي المبال  المطلوبة لرفع مستويات استهالك الفقراء إلى خط الفقر :العادي(، أي

 . (33-32: 2062)ج.م.إ.ف الرقم المرجعي 
ما  وذلكإن للعامل االقتصادي أثرًا على توفير مستلزمات السكان،  :وصفوة القول

ونمط المسكن، وتشطيب المسكن، والمنطقة السكنية التي أسعار األراضي،  :ينعكس على
يسكنها الفرد، والخدمات والمرافق التي تتوفر ل فراد، إلى غير ذلك من الظواهر، كما تفيد 
البيانات آنفة الذكر المخططين في رسم سياسة سكانية تراعي جميع مستويات الدخل، واألخذ 

 تي تشكل جزءًا كبيرًا من السكان.باالعتبار الطبقة ذات الدخل المحدود، وال
 

  –الخصائص االجتماعية للسكان : -3
 الحالة الزواجية :  1.3

مما ال شك فيه أن ظاهرة الزواج في أي مجتمع لها أبعادها االقتصادية، 
واالجتماعية، والحضارية، وأنها تستوجب االهتمام، إذ إنها تؤثر بطريقة مباشرة على النمو 

ب عليه زيادة الطلب على المسكن، وتختلف المجتمعات من حيث الحالة السكاني، مما يترت
الزواجية، بل قد يكون االختالف داخل المجتمع الواحد فهناك مجتمعات يكون فيها الزواج 
مبكرًا، وأخرع يكون عند سن متأخرة، ومجتمعات تكثر فيها حاالت الطالق وأخرع تكثر فيها 

 تلكي المجتمعات الغربية يعزفون عن الزواج، وكل األرامل والثكالى، وبعض الشباب ف
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الحاالت ترجع إلى أسباب عديدة، منها العادات، والتقاليد، والدين، والظروف االقتصادية، 
 ….والحروب، وغيرها

ويقصد بالحالة الزواجية هو وضع الفرد بالنسبة للزواج، فإما أن يكون لم يتزوج 
ماأبدًا،  معقد قرانه ألول مرة،  وا  ماتزوج،  اوا  ما مطلق، وا  -33ص : 2007 ف، ح، م، )ج،أرمل  وا 
. وتعد دراسة الحالة الزواجية من أهم الخصائص السكانية التي تتداخل وترتبط بعناصر (35

ودينية في المجتمع، كما أن الحالة الزواجية من أهم العوامل  واقتصادية، واجتماعية، بيولوجية
ن العوامل المؤثرة بشدة على مستويات الخصوبة، المؤثرة في ديناميكية السكان فهي م

يمتد تأثيرها حيث  ،(386: ص 2006)العيسوي، وبصورة أقل على مستويات الوفيات والهجرة 
معدالت االنتظام  :ليشمل مختلف الخصائص االجتماعية واالقتصادية للمجتمع، مثل

بالتركيب العمري والنوعي،  المدرسي، والمساهمة في القوع العاملة  وتتأثر الحالة الزواجية
 .(141: ص1989)إسماعيل، وبمؤثرات أخرع أهمها الدين والتقاليد والنظرة إلى األسرة والدخل 

 

 الزواج : 1.1.3
 (33شكل )

 
 (22:  2014، 2062المصدر : )ج.م.إ.ف، الرقم المرجعي 
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أن عدد عقود الزواج المسجلة عام  (33عزيزي الدارس، تظهر بيانات الشكل رقم )
 ،2013عقدًا عام  42,698، حيث بلغت 2000في فلسطين قد ارتفعت عن عام  2013

عقود مقارنة بعام  18808)أي بارتفاع مقداره  ،2000عقدًا عام  23890مقارنة مع 
 25,388في الضفة الغربية  2013هذا وقد بل  عدد عقود الزواج المسجلة عام  ،(2000
% من عدد عقود الزواج المسجلة في فلسطين(، وهي أكثر ب 59.5)بما نسبته  عقداً 

أما في قطاع غزة فقد بل  عدد عقود الزواج المسجلة  ،2000عقدًا مقارنة بعام  10521
% من عدد عقود الزواج المسجلة في 40.5)بما نسبته  2013عقدا في عام  17,310

 .2000مقارنة بعام  عقدا 8287(، وهي أكثر ب 2013فلسطين عام 
من مجمل السكان في عام  1000حالة زواج لكل  9.7بل  معدل الزواج الخام 

في قطاع غزة. في حين  10.2في الضفة الغربية و 9.3على مستوع فلسطين بواقع  2013
 9.0من مجمل السكان بواقع  1000حالة زواج لكل  9.4في فلسطين  2012بل  في عام 

 .(16:  2114)ج.م.ع.ف، الرقم المرجعي في قطاع غزة  10.1في الضفة الغربية و
وما زالت ظاهرة الزواج المبكر منتشرة في فلسطين رغم االرتفاع الملحوظ للعمر 
الوسيط عند الزواج األول، حيث بل  العمر الوسيط عند الزواج األول للذكور في فلسطين 

 2013نة ل ناث لعام س 20.2، و1997سنة لعام  23.0مقابل  ،2013سنة لعام  24.7
. أما في الضفة الغربية فقد بل  العمر الوسيط عند الزواج 1997سنة عام  18.0مقابل 

سنة، في حين بل  العمر الوسيط عند الزواج  20.2ول ناث  ،سنة 25.2األول للذكور 
)ج.م.إ.ف، الرقم  2013سنة للعام  20.1سنة ول ناث  24.0األول للذكور في قطاع غزة 

 .(23: 2062جعيالمر 
وما زالت ظاهرة زواج األقارب في فلسطين ظاهرة مستمرة، حيث أشارت بيانات 

( سنة اللواتي سبق لهن 49-15، إلى أن نسبة النساء )2010مسح األسرة الفلسطيني 
% من حاالت 27.2الزواج وتزوجن من أقارب من الدرجة األولى في فلسطين بلغت حوالي 

أما نسبة النساء اللواتي  ،% في قطاع غزة30.1و ،لضفة الغربية% في ا25.6الزواج بواقع 
% من حاالت الزواج في 55.6وجد لهن عالقة قرابة مع أزواجهن فقد بلغت تتزوجن وال 

)ج.م.إ.ف، الرقم % في قطاع غزة 52.2و ،% في الضفة الغربية57.6فلسطين، بواقع 
 .(23: 2062المرجعي
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 الطالق :  2.1.3
في  2013الطالق المسجلة في المحاكم الشرعية خالل عام بل  عدد وقوعات 

% 100)أي بارتفاع مقداره  2000واقعة عام  3546واقعة مقارنة مع  7,114فلسطين 
(، من جانب آخر بل  عدد وقوعات الطالق المسجلة في المحاكم 2000مقارنة بعام 

% من عدد 57.6واقعة )ما نسبته  4,095في الضفة الغربية  2013الشرعية في عام 
وقوعات الطالق المسجلة في المحاكم الشرعية في فلسطين(، مسجاًل ارتفاعًا عن العام 

في قطاع غزة فقد بل  عدد وقوعات الطالق المسجلة في المحاكم  أما ،%93 بحوالي 2012
% من عدد وقوعات الطالق المسجلة في المحاكم 42.4واقعة )ما نسبته  3,019الشرعية 

 .2012% عن العام 111ارتفاع مقداره ب(، 2013 عاملسطين في الشرعية في ف
من مجمل  1000حالة طالق لكل  1.6بل  معدل الطالق الخام في فلسطين 

في قطاع غزة، في حين بل   1.8و ،في الضفة الغربية 1.5بواقع  ،2013السكان في عام 
في  1.4 من مجمل السكان بواقع 1000حالة طالق لكل  1.5في فلسطين  2012في 

 .(24: 2062)ج.م.إ.ف، الرقم المرجعيفي قطاع غزة  1.7و ،الضفة الغربية
 

 تركيب السكان حسب الحالة التعليمية :  -4
تعد دراسة التركيب السكاني حسب الحالة التعليمية من المؤشرات الهامة التي تؤثر 

 (التعليم)يعتبر كما ة، في عمليات التنمية االقتصادية، واالجتماعية، والسياسية، والتكنولوجي
يسهم بإنتاج العناصر القيادية، حيث اإلدارة التي يتم من خاللها تثقيف األفراد، والجماعات، 

وخلق اإلنسان المتحضر واالرتقاء به، كما أن التعليم يزيد من درجة الوعي السياسي، 
يجاد مثقفين ملتزمين بقضايا أمتهم، ويعملو  ن على تقدم ويدفعهم للمطالبة بحقوقهم، وا 

شعوبهم، كما يساهم التعليم في توسيع خيال اإلنسان وزيادة مقدرته على اإلنتاج، واإلبداع، 
كما يدر التعليم، عائدًا اقتصاديًا بجانب اإلنفاق الذي يتطلب موازنة سنوية من الدولة 

 .(57-56: وآخرون )المؤمني، 
السكني، ارتباطًا وثيقًا حيث كما ترتبط دراسة الحالة التعليمية للسكان، باالستخدام 

الخدمة بشكل متوازن مع عدد السكان ومواقع  تلكإن االستخدام السكني يتطلب توفير 
 المناطق السكنية.
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 الخصائص التعليمية : 1.4
 (  30جدول )

 التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة 
 :2013والمنطقة والجنس، سنة فأكثر( حسب الحالة التعليمية  15)

 الحالة التعليمية
 قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين

 إناث ذكور كال الجنسين إناث ذكور كال الجنسين إناث ذكور كال الجنسين
 4.8 1.5 3.2 6.5 1.7 4.0 5.9 1.6 3.7 أمي
 3.9 5.3 4.6 7.2 5.7 6.4 6.0 5.5 5.7 ملم

 10.1 13.8 12.0 14.0 16.8 15.4 12.6 15.7 14.2 ابتدائي
 35.3 35.7 35.4 35.8 41.2 38.6 35.7 39.2 37.4 إعدادي
 27.1 22.3 24.7 20.8 19.6 20.3 23.1 20.6 21.9 ثانوي 

 5.7 6.2 5.9 4.7 4.3 4.5 5.0 5.0 5.0 دبلوم متوسط
 13.1 15.2 14.2 11.0 10.7 10.8 11.7 12.4 12.1 بكالوريوس فأعلى

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع
 ( 2013. قاعدة بيانات مسح القوع العاملة، 2014المصدر : )ج.م.إ.ف، 

 

 15على مستوع فلسطين أن نسبة األفراد ) 2013( عام 30تشير بيانات الجدول )
أما  ،%12.1الوريوس فأعلى قد بلغت سنة فأكثر( الذين أنهوا مرحلة التعليم الجامعي بك

أظهرت هذه البيانات كما  ،%9.4بلغت فقد نسبة األفراد الذين لم ينهوا أية مرحلة تعليمية 
أن هناك تمايز لصالح الذكور مقابل اإلناث في التحصيل العلمي، حيث أن نسبة الذكور 

مقارنة مع  ،%12.4الذين أنهوا مرحلة التعليم الجامعي بكالوريوس فأعلى قد بلغت 
أما بالنسبة لمن لم ينهوا أية مرحلة تعليمية، فبلغت النسبة لدع الذكور  ،% ل ناث11.7
 % ل ناث.11.9% مقارنة مع 7.1

في ضوء البيانات السابقة يمكن الحكم على الحالة التعليمية والثقافية للسكان، 
حتياجات التي تحقق مستوع والتعرف إلى مواطن الخلل والنقص، وبالتالي يمكن التنبؤ باال

تعليمي أفضل للسكان، ويبدو أن الحاجة ملحة لخفض نسبة األمية، واالهتمام بالتعليم 
إلحداث توازن في الخدمات المتوفرة، وحاجات  ؛وفتح برامج للدراسات العليا ،الجامعي
 السكان.
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 التركيب الديني :  -5
من المساجد والكنائس، تفيد مثل هذه الدراسة في التعرف إلى حاجة السكان 

 حيثويوضح الجدول السابق أن الغالبية العظمى من سكان محافظات غزة من المسلمين 
)ج.م.إ.ف، الرقم  1977للمسيحيين وذلك حسب نتائج تعداد  0.7% مقابل 99.83يشكلون 
 .(112ص : 429المرجعي

ألًفا  65 قد بل ن عدد المسيحيين في )الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس( إ
، يسكن منهم في الضفة الغربية (%30% وكاثوليك 70)أرثوذكس  :يتوزعون بين طائفتين

 3500آالف( وفي قطاع غزة حوالي ) 10ألًفا( وفي مدينة القدس أكثر من ) 51أكثر من )
 .( http://palsawa.com/news/2015/12/09، 2015)مسلم : )مسيحي

 

 الملخص :
تعد دراسة خصائص السكان مؤشرًا لبعض المالمح الديمغرافية، فدراسة التركيب 
العمري والنوعي تعتبر مؤشرًا لبعض المالمح الديمغرافية، كالخصوبة، والوفيات، والهجرة، 

 ذلكد الفئات المنتجة، التي يقع على عاتقها عبء إعالة باقي األفراد، وعلى كذلك تحد
تنعكس التغيرات التي تطرأ على التركيب العمري والنوعي بصورة إيجابية أو سلبية على 

 وبذلك تعد هذه الدراسة ضرورية وهامة للتخطيط اإلسكاني. ؛التنمية
ناصر الهامة للتعرف إلى مالمح كما أن دراسة التركيب االقتصادي للسكان من الع

النشاط االقتصادي، والذي يؤثر بشكل كبير على رفاهية الفرد، وتوفير احتياجاته من 
 المسكن، والمرافق، والخدمات، وغيرها.

فمن خالل هذه الوحدة علمنا بأن المجتمع الفلسطيني مجتمع ذكوري شاب، وأن 
 الحصار المفروض عليه. نتيجة ؛معدالت البطالة مرتفعة خاصة في قطاع غزة

 

http://palsawa.com/news/2015/12/09/main/52699.html
http://palsawa.com/news/2015/12/09/main/52699.html
http://palsawa.com/news/2015/12/09/main/52699.html
http://palsawa.com/news/2015/12/09/main/52699.html
http://palsawa.com/news/2015/12/09
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 –:أسئلة التقويم البعدي
 

 عرف نسبة اإلعالة، العمر الوسيط، نسبة الجنس، توقع البقاء على قيد الحياة. -1
 .كيف يمكن حساب نسبة اإلعالة الحقيقية ؟ -2
 بما تفسر : -3
 ؟.2000النسب النوعية اتجهت نحو االرتفاع الطفيف منذ عام  -
 .؟سكاني حسب النشاط االقتصاديدراسة الحالة العملية للتركيب ال -
 .؟تعد دراسة التركيب االقتصادي للسكان من العناصر الهامة -
 -أمام العبارة التالية:)×( ( أو خطأ ضع عالمة صح ) -4

)  ( يمكن من خـالل الحالـة التعليميـة والثقافيـة للسـكان التعـرف إلـى مـواطن الخلـل والتنبـؤ 
 .باالحتياجات التي تحقق مستوى تعليمي أفضل
 )  ( إن المجتمع في فلسطين يعتبر مجتمعا  هرما .

 

 –إجابات األسئلة :
 

 –جابات أسئلة التقويم القبلي :( إِ 1
 اشرح كال  من التركيب النوعي التركيب العمري في الضفة الغربية وقطاع غزة. -1

ل كل مائة أنثى، يقاس التركيب النوعي بواسطة ما يسمى بنسبة الجنس، ونسبة الجنس هي عدد الذكور مقاب
التركيب من نتائج على دراسة العمالة  لذلكتعد دراسة التركيب النوعي هامة في دراسة السكان، وذلك لما كما 

والهجرة، كما أنها تعطي صورة دقيقة عن الحالة الزواجية وأثرها على عملية اإلخصاب، وقد تكون دراسة 
 . 103.3غت بنسبة الجنس في الضفة وغزة نسبة النوع حسب الفئات العمرية أكثر دقة. وقد بل

هو محصلة معدالت المواليد والوفيات والهجرة، ويعتبر في أي مجتمع من أهم فأما التركيب العمري 
المالمح الديمغرافية، التي تميز شخصية ذلك المجتمع، فهو الذي يحدد الحجم المعروف من القوة البشرية، 

هالك والخدمات بشتى أنواعها، وعليه يتوقف تقدير االحتياجات الراهنة به تتأثر أنماط االستحيث والعاملة، 
 منها، والمستقبلية.

حيث قدرت نسبة األفراد  ؛يمتاز المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة بأنه مجتمع فتي
 60مارهم %، كما قدرت نسبة األفراد الذين أع39.6بد  2014سنة نهاية عام  15الذين تقل أعمارهم عن 

 % .4.4سنة فأكثر بد 
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 –( إجابات أسئلة التقويم البعدي :2
 عرف نسبة اإلعالة، العمر الوسيط، نسبة الجنس، توقع البقاء على قيد الحياة. -1

 (.64-15عدد األشخاص المعاملين لكل مائة شخص في سن العمل ) نسبة اإلعالة :
 عتين متساويتين من ناحية العدد.هو العمر الذي يقسم السكان إلى مجمو  العمر الوسيط :
 عدد الذكور لكل مائة من اإلناث ضمن السكان. نسبة الجنس :

متوسط عدد السنوات اإلضافية التي يتوقع للمولود أن يعيشها بعد والدته توقع البقاء على قيد الحياة : 
 .يعرف هذا المصطلح أيضًا بتوقع البقاء على قيد الحياة عند الوالدةحيث مباشرة، 

 

 .كيف يمكن حساب نسبة اإلعالة الحقيقية؟ -2
 جملة عدد السكان العاملين /100عدد السكان المعولين )كل السكان غير العاملين(*

 

 –بما تفسر: -3
 .؟2000النسب النوعية اتجهت نحو االرتفاع الطفيف منذ عام  -

سابقا  وذلك لقلة فرص العمل في دول الخليج كما كان ؛بسبب انخفاض حجم الهجرة السالبة
 وانخفاض عدد الطلبة المسافرين للخارج بعد أن أقيمت العديد من الجامعات الفلسطينية.

 

 .؟دراسة الحالة العملية للتركيب السكاني حسب النشاط االقتصادي -
ألنها تفيد في التعرف إلى هيكل العمالة وحساب معدالت التعطيل والتي تكون مؤشرًا هاما للمالمح 

 اعية والديمغرافية وتوضح مدع نشاط السوق.االقتصادية واالجتم
 

 .؟تعد دراسة التركيب االقتصادي للسكان من العناصر الهامة -
للتعرف على مالمح النشاط االقتصادي، والذي يؤثر بشكل كبير على رفاهية الفرد، وتوفير 

 احتياجاته من المسكن، والمرافق، والخدمات، وغيرها.
 

 –ام العبارة التالية:أم)×( ( أو خطأ ضع عالمة صح ) -4
- ( يمكن من خالل الحالة التعليمية والثقافية لسكان التعرف إلى مواطن الخلل والتنبؤ باالحتياجات )

 التي تحقق مستوع تعليمي أفضل لسكان.
 ( إن المجتمع في فلسطين يعتبر مجتمعًا هرمًا.×) -
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 : الخاتمة
والتحدول الدديموغرافي فدي تدم التعدرف علدى نمدو السدكان  من خالل دراسة هذا الفصدل

لوحظ ارتفاع معددالت النمدو السدكاني فدي فلسدطين النداتج عدن ارتفداع معددالت حيث فلسطين، 
النمددو الطبيعددي، فضدداًل عددن التغيددرات الديموغرافيددة التددي حدددثت فددي فلسددطين، فلقددد أصددبحت 
فلسطين منذ مطلع القرن العشدرين سداحة صدراع بدين شدعب عربدي فلسدطيني يددافع عدن أرضده 

 ،وجوده في مواجهة غزو دخيل يسدعى لتعزيدز كيانده بدالهجرة وانتدزاع األرض برعايدة بريطانيدةو 
أثددر  1967ثدم 1948وكدان لنتدائج الحدرب العربيدة اإلسددرائيلية التدي نشدبت فدي كددل مدن عدامي 

 واضح على تغير الخريطة السياسية والديموغرافية في فلسطين. 
لسدددطينيين والتدددي كاندددت محصدددلة لمعددددل نجدددد أن  معددددالت الزيدددادة الطبيعيدددة عندددد الف

مواليددد مرتفددع مصددحوبًا بمعدددل وفيددات مددنخفض للغايددة، كمددا تعددد الوفيددات مددن العوامددل المددؤثرة 
فدددي نمدددو السدددكان، (، وتتميدددز فلسدددطين بانخفددداض معددددالت الوفيدددات إذ بلغدددت فدددي األراضدددي 

علددى معدددالت  م. وبندداءً 2015فدي األلددف لعددام  3.7الفلسدطينية )الضددفة الغربيددة وقطدداع غددزة( 
نسددتنتج أن نسددب الدددليل الحيددوي كانددت عنددد الفلسددطينيين أعلددي منهددا عنددد  ؛المواليددد والوفيددات

 اليهود.
ثدددم تعرضدددنا إلدددى موضدددوع الهجدددرة وأثرهدددا فدددي السدددكان، حيدددث كاندددت أبدددرز التغيدددرات 
الديمغرافية التي طدرأت علدى فلسدطين هدي تلدك التغيدرات المرتبطدة بدالهجرة، فدأثرت الهجدرة إمدا 

مالزيادة با  بالنقصان في سكان فلسطين. وا 
تعرضددنا أيضددًا إلددى توزيددع السددكان وكثددافتهم فددي فلسددطين، فتددأثر توزيددع السددكان كمددا 

وكثافتهم بالتقلبات السياسية التي حدثت على أرض فلسدطين، ولدذلك تدم التفصديل فدي الحدديث 
 وتطوراتها.عن نمو السكان في فلسطين في األعوام المختلفة، ودراسة كثافة السكان 

وختامًا : تناولنا الحدديث عدن خصدائص السدكان والتدي تعتبدر مؤشدرًا لدبعض المالمدح 
 ،العمدري والندوعي، والتركيدب االقتصدادي للسددكان :الديمغرافيدة، فتعرضدنا للحدديث عدن الترتيدب

علمنا بأن المجتمع الفلسطيني مجتمع ذكوري شاب، وأن معددالت البطالدة مرتفعدة خاصدة كما 
 نتيجة الحصار المفروض عليه. ؛زةفي قطاع غ
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 الفصل الثاني 
 العمران في فلسطين

 
 تمهيد :ال

 عزيزي الدارس :
فلسدددطين، وموضدددوعه العمدددران فدددي  انرحدددب بدددك فدددي هدددذا الفصدددل مدددن مقدددرر جغرافيددد

فلسددطين، والدراسددات العمرانيددة مددن الموضددوعات التددي جددذبت اهتمددام العلمدداء وربمددا كددان عبددد 
م( أول من استخدم تعبير العمران، وقدد أصدبحت عالقدات 1406-1332) الرحمن بن خلدون 

أكثددر تشددابكًا وترابطًا.ولعددل الحددديث عددن  –ريفددًا وحضددرًا وبددداوة  –البشددر  فددي الوقددت الحاضددر
يددرتبط بالحضددارة والثقافددة الفلسددطينية فضدداًل عددن حيدث العمدران فددي فلسددطين لدده طابعدده المميددز 
سياسدددة االحدددتالل  حيدددث كاندددتاالحدددتالل فدددي فلسدددطين، ارتبددداط العمدددران بقضدددية الصدددراع مدددع 

اإلسددرائيلي تعتمددد علددى الحددد مددن العمددران الفلسددطيني بطددرق مختلفددة، وفددي المقابددل نثددر اليهددود 
في مختلف مناطق فلسطين من خالل إقامة مدن جديدة من ناحية، ومدن ناحيدة أخدرع التركدز 

ا علدى حسداب األراضدي العربيدة مدن ال سديم ،في المناطق الحضرية، والتمددد العمراندي السدريع
 الضم.العزل و خالل المستعمرات االستيطانية وجدار 

وعندددما نتحددددث عدددن العمدددران فدددي فلسدددطين ال بددد مدددن إفدددراد جدددزٍء خددداص عدددن مديندددة 
أولدددى القبلتدددين وثالدددث الحدددرمين الشدددريفين بعدددد مكدددة والمديندددة، مسدددرح النبدددوات وزهدددرة  (:القدددس)

 .نذ أقدم العصورالمدائن، وموضع أنظار البشر م
 

 –محتويات الفصل الثاني:
 أنماط العمران في فلسطين. –الوحدة األولى -1
 مدينة القدس. –الوحدة الثانية -2
 .وجدار العزل والضمالمستعمرات االستيطانية  –الوحدة الثالثة -3
 



 438 

 –أهداف الفصل الثاني :
 هودية.توضيح المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالمراكز العمرانية العربية والي -1
 التعرف على التقسيمات االدارية والجغرافية في فلسطين . -2
 إبراز البعد التاريخي والجغرافي لمدينة القدس . -3
 الوقوف على إجراءات االحتالل الصهيوني تجاه القدس والمشكالت التي تواجهها. -4
دراسة الوضع الراهن للمستعمرات االستيطانية من حيث التوزيع الجغرافي وعدد  -5

 والتصنيف.السكان 
الضم من حيث : مراحل البناء، ومكوناته، وأهدافه، العزل و الوقوف على جدار   -6

 واآلثار المترتبة عليه.
 

 –القراءات المساعدة :
 وزارة الحكم المحلي الفلسطينية. -1
دراسة ديموغرافية، كتاب مؤتمر القدس  –: مدينة القدس  2010أحمد دحالن،  -2

 زة، فلسطين.الرابع، مؤسسة القدس الدولية، غ
: معاناة القدس والمقدسات تحت االحتالل، أَو لست إنسانا   2011محسن صالح،  -3

 (، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت7)
، المستعمرات اإلسرائيلية في فلسطين، التقرير اإلحصائي السنوي 2015.ف، إج.م. -4

 ، رام هللا، فلسطين.2014
: مسح أثر جدار الضم والتوسع على  2004يني، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسط -5

 التجمعات الفلسطينية التي يمر الجدار في أراضيها، آذار، رام هللا، فلسطين. 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الجدار الفاصل، الدوافع واآلثار، المكتب  -6

 يالوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان، الموقع اإللكترون
(www.nbprs.net). 

http://www.nbprs.net/


 

 

 

 439 

: الجدار العازل في الضفة الغربية، إعداد : حسن  2010محسن صالح )محرر(،  -7
(، مركز الزيتونة للدراسات 8ابحيص وخالد عايد، سلسلة أَولست إنسانا  )

 واالستشارات، بيروت
8- The Jerusalem Institute for Israeli Studies, Statistical 

Yearbook of Jerusalem. Jerusalem, Various Years, (2005-
2012). 

9- Israel Central Bureau of Statistics, Statistical Abstract of 
Israel. Jerusalem, Various Years, (2003-2014). 

  
 –الوسائط المساندة:

 .http://www.btselem.org/arabic/mapsالخرائط التي أعدها موقع   -1
خرائط معهد األبحاث التطبيقية ) أريج( حول المستعمرات والجدار  -2

http://www.arij.org 
  

 –ما تحتاج الية في دراسة هذا الفصل :
 ،والجدار ،والمستعمرات ،اإللمام بالقضايا اإلساسية للصراع مع االحتالل وهي: القدس -1

 .والعودة
تتمكن من حفظها وحفظ أسماء   كى ؛محاولة رسم خريطة القدس أكثر من مرة -2

 المناطق العربية وأسماء المستعمرات التي تحيط بها.
 لمية عن القدس والجدار.يمشاهدة بعض المواد الف -3

 .ال تتردد في االستفسار من مدرس المادة عن بعض النقاط غير المفهومة
 

http://www.btselem.org/arabic/maps
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 الوحدة األولى
 ط العمران في فلسطينأنما

 

 عزيزي الطالب : 
  -بعد دراستك لهذا الدرس سوف تكون قادرا  على معرفة التالي :

 العمران وأنماط غزة وقطاع الغربية الضفة في والجغرافية االدارية التقسيمات -1
 المختلفة.

المفاهيم والتعريفات المتعلقة بالمدينة والقرية والريف والحضر والحضرية  -2
 المخيم والتجمع السكاني.والتمدن و 

 التوزيع العددي لسكان األراضي الفلسطينية حسب نوع التجمع والمحافظة. -3
 

 -أقسام الوحدة :
 .فلسطين في واالدارية الجغرافية التقسيمات   -1
 .المراكز العمرانية حسب تصنيف الحكم المحلي -2
 لإلحصاء المركزي  الجهاز تصنيفات حسب والجغرافية اإلدارية التقسيمات -3

 .الفلسطيني
 والمحافظة، التجمع نوع حسب الفلسطينية األراضي لسكان العددي التوزيع  -4

 .2007 لسنة
 .فلسطين في البدو - 5
 

  -أسئلة التقويم القبلي :
تحدث عن التقسيمات اإلدارية والجغرافية حسب تصنيفات الجهاز المركزي  -1

 لإلحصاء الفلسطيني.
 .تحدث عن البدو في فلسطين -2
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قسمت الضفة الغربية وقطاع 
محافظة،  16إداريا  إلى  غزة

في الضفة الغربية  11منها 
الشمالية(، وتشكل  )المحافظات

 % من المساحة اإلجمالية21.6

فلسطين التاريخية، وخمس ل
محافظات في قطاع غزة 

 يشكلو)المحافظات الجنوبية( 
% من المساحة 1.35 القطاع

اإلجمالية ألرض فلسطين 
 التاريخية.

 ات الجغرافية واإلدارية في فلسطين : التقسيم -1
تعرضت فلسطين منذ فجر التاريخ إلى عدة تقسيمات إدارية، ارتبطت بالتاريخ 

مما كان له أثر واضح على النواحي العمرانية، واالقتصادية، واالجتماعية  ؛السياسي للمنطقة
 التقسيمات.  تلك( 34والسياسية، وتبين الخريطة رقم )

لى أن المساحة اإلجمالية لفلسطين وتجدر اإلشارة إ
كيلو متر مربع أما مساحة دولة  27.009التاريخية تبل  

م 1967فلسطين المقترحة على األراضي المحتلة في عام 
كيلو متر مربع  6209)الضفة الغربية وقطاع غزة( فتبل  

% من مساحة فلسطين التاريخية.وبعد 22.95وتمثل 
في دورته المنعقدة في  إعالن المجلس الوطني الفلسطيني

عن قيام دولة فلسطين على حدود  1988الجزائر عام 
قامة السلطة الوطنية 1967الرابع من حزيران عام  ، وا 

قسمت وزارة  ؛الفلسطينية كخطوة على طريق الدولة المستقلة
الحكم المحلى الفلسطينية أراضي الدولة الفلسطينية إداريًا 

تبل  مساحتها حيث  ،لضفة الغربية )المحافظات الشمالية(في ا (11)محافظة، منها  16إلى 
% من المساحة اإلجمالية لفلسطين التاريخية، وتشمل 21.6كيلو متر مربع، تشكل  5844

جنين، طوباس، طولكرم، نابلس، قلقيلية، سلفيت، رام هللا والبيرة، أريحا واألغوار،  :محافظات
حيث قطاع غزة )المحافظات الجنوبية(  وخمس محافظات في ،الخليلو القدس، بيت لحم، 

% من المساحة اإلجمالية ألرض 1.35كيلو متر مربع، ويشكل القطاع  365تبل  مساحته 
ويشمل محافظات : شمال غزة، وغزة، ودير البلح، وخانيونس، ورفح  ،فلسطين التاريخية
داري من التقسيمات . وتعتبر المحافظة أعلى مستوع في الهيكل اإل(2015)وزارة الحكم المحلي، 

 اإلدارية في األراضي الفلسطينية، بحيث تضم المحافظة العديد من المراكز العمرانية.
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 المراكز العمرانية حسب تصنيف الحكم المحلي:  -2
لعل دراسة المفاهيم المتعلقة بتعريف المدينة، والتمدين، والحضر،  :عزيزي الدارس

لفهم تصنيف المراكز العمرانية،  ضرورة االستفاضة دون  والتريف والريف، والتحضر، والحضرية،
ن بالمكان أقام به  بدون تاريخ :  4)ابن منظور، ج فالمعنى القديم للمدينة في اللغة من "مد 

)ابن خلدون، بأنها تقابل الحضارة  :م( المدينة1311–هد1332. وقد فسر ابن خلدون )(4160
فهومها العام، هي ثمرة كل جهد يقوم به اإلنسان؛ . في حين الحضارة في م(120بدون تاريخ: 

 .(15:  1998)مؤنس، لتحسين ظروف حياته سواًء أكان المجهود المبذول ماديًا أو معنويًا 
فها أحد االجتماعيين بأنها : تجمعات سكانية كبيرة  أما المعنى الحديث للمدينة فعر 

تشر منها تأثيرات الحياة غير متجانسة، تعيش على قطعة أرض محدودة نسبيًا، وتن
هما معًا، كما تمتاز بالتخصص كالفي الصناعة أو التجارة أو  :الحضرية، ويعمل أهلها

 .(59:  1998)رشوان، وتعدد الوظائف 
بينما عر ف أحد الجغرافيين المدينة بأنها : محلة يعيش فيها مجتمع مستقر غالبًا ما 

كل أفراده، أو معظمهم في رزقهم على  يكون ضخم العدد ذا كثافة مرتفعة، وال يعتمد
(. في حين ُيذكر 35الزراعة، وهو في نشاط دائم، وعلى درجة عالية من التنظيم )وهيبة، 

بأن المدينة ليست مجموعة من المنشآت والمباني والطرق فحسب، كما أنها ليست مجرد 
يقي بين اإلنسان تجمع من البشر في مكان جغرافي واحد، ولكن المدينة عبارة عن تفاعل حق

التفاعل من فراغ، بل تحكمه أطر فكرية  ذلكواإلنسان، وبين اإلنسان والمكان، وال يتم 
 .(17:  1981)سراج الدين الصادق، وتكنولوجية تعبر عنه 

فهم ابن خلدون : "بأهل األمصار والبلدان، ومن أهم  وفيما يختص بالحضر فقد عر 
لكمال، ومنهم من ينتحل في معاشه الصنائع، ومنهم صفاتهم أنهم يعتنون بحاجات الترف وا

. ومن المعروف أن العرب استخدموا مصطلح الحضر (120)ابن خلدون، من ينتحل التجارة 
للتفريق بين السكان المستقرين والسكان الرحل؛ ولهذا فقد تم استخدام تعبير  ؛في كتاباتهم

، فيما ذكر ابن منظور (575:  1978 )مسعود،الحضر في اللغة ليشير إلى أهل المدن والقرع 
ُر، والحضرُة، والحاضرة خالف البادية، والقرع، والريف   .(907)ابن منظور، بأن الح ض 



 

 

 

 445 

أما فيما يتعلق بالحضرية، فيقصد بها القدرة على استيعاب التغيرات والتطورات 
ن الصعب فصل والتكنولوجية السريعة، وبالتالي فإن الحضرية والمدينة مفهومان مترابطان م

 . (88:  1980)أبو عياش، إحداهما عن األخرع 
تخذ معاني كثيرة؛ لذلك معظم الدارسات التي تناولت قد اأما مصطلح التحضر ف

التحضر درست مجموعة السكان المقيمة في المدن، باإلضافة إلى حركة األفراد من المناطق 
االجتماعي، واالقتصادي،  :الريفية إلى المناطق الحضرية، كما درست حالة التغير

والسياسي، والتقني، والثقافي، باإلضافة إلى مؤشرات النمو السكاني. أما مصطلح التمدن 
 . (4)فيقصد به عيشة أهل المدن واألخذ بأسباب الحضارة

أن معظم اآلراء ترجح أن مصطلح الحضر والمدينة والحضرية  :ومما سبق يتبين
مترابطة، من الصعب فصل أحدهما عن األخر. فيما والتحضر والتمدين، معظمها مفاهيم 

 :األسس تلكاتفق عدد من الباحثين على عدة أسس للتفرقة بين المراكز العمرانية، وأهم 
األساس السكاني، األساس االقتصادي، األساس اإلداري، األساس التاريخي، واألساس 

 .(26-6:  1985)إسماعيل، الشكلي 
األسس التي تعتمد عليها الدول في التفرقة بين المراكز فبالرغم من هذا التباين في 

إن  العمرانية إال أن وزارة الحكم المحلي اعتمدت على األساس اإلداري، واألساس السياسي
 صح التعبير، دون سواه من االعتبارات سابقة الذكر. 

ويرجع سيادة المعيار اإلداري باألراضي الفلسطينية إلى الظروف السياسية التي 
تعيشها األراضي الفلسطينية، إذ تعتبر وزارة الحكم المحلي زيادة أعداد المدن يعطي األراضي 
الفلسطينية كيانًا سياسيًا، وشخصية اعتبارية أفضل، ناهيك عن زيادة حجم التمويل من الدول 

 . (2015)سكيك، وزارة الحكم المحلي، المانحة للمجالس البلدية، أكثر من المجالس القروية 

                                                           

 يمكن الرجوع إلى : ؛( لمزيد من التفاصيل حول معنى التحضر والحضرية والتنمية والتمدين1)
؛ القاهرة : معهد  2، ج1محمد صبحي عبد الحكيم وآخرون، التحضر في الوطن العربي )ج -

 .(1980البحوث والدراسات العربية، 
أحمد منير سليمان )بيروت؛  :مة في الدول النامية، ترجمةجفري باين، اإلسكان والتنمية المستدي -

 .77-47( ص ص 1996دار الراتب الجامعي، 
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سمت وزارة الحكم المحلي الفلسطيني ق  ( أن 31: يبين الجدول رقم )زيزي الدارسع
 131 منها: مستويات حسب الحجم واألهمية ثالث، إلى 506الهيئات المحلية البال  عددها 

والتطوير،  مجلسًا مشتركًا للتخطيط 77مجلسًا قرويًا، إضافة إلى ما مجموعة  298بلدية و
 .(5:  2013)وزارة الحكم المحلي، التقرير السنوي،  "" لجان مشاريع والخدمات

إضافة إلى ما سبق نجد أن هناك ثمانية وعشرين مخيمًا لالجئين في الضفة 
المخيمات الخدمات  تلكتتلقى حيث والقطاع تقع ضمن الحدود اإلدارية للمدن أو البلديات، 

ال ينقص  ذلكللمدن، و  من المدن، فمن اإلنصاف التعامل معها كمخيمات لالجئين، تابعة
المخيمات مراكز عمرانية طارئة  تلكمن قضية الالجئين وحق العودة، على اعتبار أن 

، كما هو الحال في مدن العالم التي تضم في 1948أفرزتها الظروف السياسية منذ عام 
 جنباتها مناطق عشوائية. 

ز العمرانية بين وزارة وجود تبايٍن في التصنيف للمراك كولعل من الالفت لالنتباه هنا
الحكم المحلي، والجهاز المركزي ل حصاء الفلسطيني، والذي صنف التجمعات السكانية إلى 

بالنسبة للحضر  ذلكحضر وريف ومخيمات، على أساس عدد السكان، والمرافق والخدمات، 
ن والريف، أما المخيمات، فهي معروفة بأنها تدار من قبل وكالة الغوث وتشغيل الالجئي

 "األونروا". 
أن الجهاز المركزي ل حصاء الفلسطيني لم يعتمد على نوع  :نستنتج مما سبق

السلطة المحلية والحدود اإلدارية للمراكز العمرانية، وبالتالي نجد العديد من التجمعات 
تجمعات ريفية في حين أنها تقع ضمن الحدود  -التي صنفت كتجمعات سكنية -السكانية 

 ن. اإلدارية للمد
وبالرغم من أن التصنيفين يشوبهما بعض القصور، إال أن تصنيف وزارة الحكم 
المحلي، هو التصنيف المعتمد لدع السلطة الوطنية الفلسطينية من ناحية، كذلك اعتمدت 

 التقسيم من ناحية أخرع.  ذلكجميع المخططات الهيكلية على 
 



 

 

 

 447 

 (31جدول )
 :2015الحكم المحلي سنة التقسيمات اإلدارية حسب تصنيفات وزارة 

 :محافظات الضفة والقطاع
 محافظات قطاع غزة : –أوال  

 المجموع عدد لجان المشاريع عدد المجالس القروية عدد البلديات المحافظة الرقم
 4 0 0 4 شمال غزة 1
 4 0 0 4 غزة 2
 7 0 0 7 الوسطى 3
 7 0 0 7 خانيونس 4
 3 0 0 3 رفح 5
 25 0 0 25 المجموع 

 ثانيا  : محافظات الضفة الغربية :
 المجموع عدد لجان المشاريع عدد المجالس القروية عدد البلديات المحافظة الرقم
 81 22 42 17 الخليل 1
 41 7 24 10 بيت لحم 2
 80 27 41 12 جنين 3
 69 0 51 18 رام هللا والبيرة 4
 19 0 10 9 سلفيت 5
 17 7 7 3 طوباس 6
 38 5 22 11 طولكرم 7
 36 9 22 5 قلقيلية 8
 59 0 50 9 نابلس 9
 30 0 20 10 القدس 10
 11 0 9 2 أريحا 11
 481 77 298 106 المجموع 
 506 77 298 131 مجموع الضفة وغزة 

 (.2015المصدر : )وزارة الحكم المحلي، 
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التقسيمات اإلدارية والجغرافية حسب تصنيفات الجهاز المركزي لإلحصاء  -3
 طيني : الفلس

قسم الجهاز المركزي ل حصاء الفلسطيني األراضي الفلسطينية إلى  :عزيزي الدارس
حصائية. ويعرف التجمع السكاني "مساحة  تجمعات سكنية؛ وذلك ألغراض جغرافية وا 
)مكان( من سطح األرض مأهولة بالسكان بشكل دائم ولها سلطة إدارية رسمية، أو أي 

أهولة بالسكان بشكل دائم ومنفصلة جغرافيًا عن أي مساحة )مكان( من سطح األرض م
صنفت التجمعات كما تجمع مجاور لها ومعروف بها عرفيًا، وليس لها سلطة إدارية مستقلة" 

)ج. م. إ. السكانية إلى ثالثة أصناف هي : حضر، ريف، مخيمات وتعرف على النحو التالي 
  –: ( 28 – 27: 2012، 1853ف، الرقم المرجعي، 

نسمة أو أكثر، وجميع مراكز  10000ر : هو كل تجمع يبل  عدد سكانه الحض -
المحافظات بغض النظر عن حجمها، وجميع التجمعات التي يبل  عدد سكانها ما بين 

توفر فيها أربعة عناصر من العناصر التالية على تنسمة شريطة أن  9999–4000
د، ومركز صحي بدوام كامل األقل )شبكة كهرباء عامة، وشبكة مياه عامة، ومكتب بري

 لطبيب طيلة أيام األسبوع، ومدرسة ثانوية تمنح شهادة الثانوية العامة(. 
نسمة، وكل تجمع يبل  عدد سكانه  4000الريف : وهو كل تجمع يقل عدد سكانه عن  -

نسمة دون أن تتوفر فيه أربعة عناصر من الخدمات المذكورة  9999–4000ما بين 
 أعاله. 

كافة التجمعات التي يطلق عليها اسم مخيم، ويدار من قبل وكالة الغوث  المخيم : وهو -
 . الدولية

 



 

 

 

 449 

 (32جدول )
تقسيم التجمعات السكانية حسب تصنيف الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لسنة 

2014: 

 المحافظة
 عدد التجمعات
 الحضرية

 نسبة سكان
 الحضر

 عدد التجمعات
 الريفية

 نسبة سكان
 الريف

 عدد
 خيماتالم

 نسبة سكان
 المخيمات

 9 28 23 402 68 133 األراضي الفلسطينية
 5 20 26 394 69 116 الضفة الغربية
 16 8 3 8 81 17 قطاع غزة

 4 66 37 13 59 80 محافظة جنين
 11 1 22 17 67 3 محافظة طوباس
 11 2 22 24 67 9 محافظة طولكرم
 10 3 35 53 55 8 محافظة نابلس
 0 - 39 31 61 3 ليةمحافظة قلقي

 0 - 64 17 36 3 محافظة سلفيت
 6 5 42 56 52 14 محافظة رام هللا والبيرة
 24 2 23 10 53 2 محافظة أريحا واألغوار

 2 1 11 20 87 30 محافظة القدس
 7 3 28 30 65 11 محافظة بيت لجم
 3 2 12 70 85 20 محافظة الخليل

 16 1 1 1 83 3 محافظة شمال غزة
 7 1 3 3 90 1 فظة غزةمحا

 36 4 1 1 63 6 محافظة دير البلح
 14 1 6 2 80 5 محافظة خانيونس
 20 1 4 1 76 2 محافظة رفح

 .2014المصدر : ج.م.إ.ف، 
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الفلسطينية حسب نوع التجمع والمحافظة،  األراضي لسكان العددي التوزيع -4
 : 2007لسنة 

 (33جدول )
 :2007لفلسطينية حسب نوع التجمع والمحافظة، لسنة التوزيع العددي لسكان األراضي ا

 المحافظة
 عدد السكان حسب نوع التجمع

 مخيمات ريف حضر المجموع
 341710 929205 2698329 3669244 األراضي الفلسطينية
 122662 591149 1567903 2281714 الضفة الغربية

 10176 93287 148344 251807 جنين
 5474 10590 32100 48164 طوباس
 16990 34422 105380 156792 طولكرم
 30356 111197 174403 315956 نابلس
 - 34609 53965 88574 قلقيلية
 - 37466 21334 58800 سلفيت

 15279 111259 136406 262941 رام هللا والبيرة
 9868 9086 21449 40403 أريحا واألغوار

 7962 36698 305391 350051 القدس
 12439 47693 109834 169966 بيت لحم
 14121 64842 459297 538260 الخليل

 219048 38056 1130426 1387530 قطاع غزة
 41172 2760 221423 265355 شمال غزة
 33832 12249 438690 484771 غزة

 72834 1900 125955 200689 دير البلح
 36962 14935 214056 265953 خانيونس
 34248 6212 130302 170762 رفح

 (63-61:  2012، 1853)ج. م. إ. ف، الرقم المرجعي
 

( أن عدد التجمعات الحضرية في الضفة والقطاع بل  32يوضح الجدول رقم )
% من إجمالي سكان الضفة والقطاع، بينما بل  عدد 68 تضم ما نسبتهتجمعًا،  133
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ن عدد بدو النقب يزيد على إ
فيما يبلغ عدد  مئة وسبعين ألفا  

بدو الشمال نحو ستين ألفا 
ألفا يعيشون  (15)وهناك نحو 

 متناثرين في وسط فلسطين.

 

عدد التجمعات الحضرية في  بلغ
حسب تقسيم  الضفة والقطاع

الجهاز المركزي لإلحصاء 
تجمعا ،  (133) يالفلسطين
جمالي سكان إ% من 68بنسبة 

الضفة والقطاع، بينما بلغ عدد 
تجمع  402التجمعات الريفية 

تجمعات في القطاع  (8)منها 
فقط ويشكل سكان المناطق 

% من إجمالي 23الريفية 
السكان، أما مخيمات الالجئين 

( مخيما  في 20) 28فعددها 
( مخيمات في 8الضفة و)

لمخيمات القطاع، ويسكن ا
% من سكان الضفة 9حوالي 
 والقطاع.

تجمعات في القطاع  8تجمع منها  402التجمعات الريفية 
% من إجمالي 23ل سكان المناطق الريفية فقط، ويشك

( مخيمًا في 20) 28السكان، أما مخيمات الالجئين فعددها 
( مخيمات في القطاع، ويسكن المخيمات حوالي 8الضفة و)

% من سكان الضفة الضفة والقطاع. ويبين الجدول رقم 9
( التوزيع العددي لسكان المحافظات حسب نوع التجمع 33)

 فًا من محافظة إلى أخري.والذي يظهر اختال
 

  البدو في فلسطين : - 5
كدددان البددددو، ومدددا زالدددوا، مكوندددًا أساسددديًا مدددن مكوندددات 
المجتمع الفلسطيني كما أن بدو فلسطين لهدم امتدداد وصدالت 

ونجددم ذلددك عددن متاخمددة  ؛قرابددة فددي األقطددار العربيددة المجدداورة
صددددحراء النقددددب فددددي فلسددددطين بصددددحراء شددددبه جزيددددرة سدددديناء 

عدددان وقربهدددا مدددن صدددحاري شدددبه الجزيدددرة العربيدددة، وصدددحراء م
ويصعب الفصل بين ما لحدق بالفلسدطيينين عمومدا مدن مدآٍس 

فقدد مدارس االحدتالل علديهم ضدغوطًا متعاظمدة لتشدريدهم وطدردهم، حيدث تدم ، وما لحق بالبددو
وعمومددا فددي منتصددف  ،إبعدداد قبائددل بكاملهددا إلددى شددرقي األردن وسدديناء فددي مطلددع الخمسددينيات

ألفًا فقدط، ولكدن مدن بقدي  12يات لم يكن قد بقي من بدو النقب على أرضهم إال نحو الخمسين
منهم على أرض فلسطين عانى لفترة طويلة التهميش والتنكيل اللذين زاد منهمدا انفصدالهم عدن 

بدددو شددمال أكثددر ممددا ظهددر علددى وقددد ظهددر ذلددك بوضددوح علددى بدددو النقددب  ،محدديطهم العربددي
 .  (2015)موسى، حلمى، فلسطين 

ينقسددددمون  48ومددددن الجلددددي أن البدددددو فددددي فلسددددطين 
ولددم تكددن هددذه  ،حاليددا إلددى قسددمين : بدددو النقددب وبدددو الشددمال

أبدددا حددال البدددو فددي فلسددطين قبددل قيددام الكيددان الصددهيوني، إذ 
كددان البدددو، المنقسددمون إلددى قبائددل وعشددائر، ينتشددرون تقريبددًا 

 ليسددت حددالهم اليددوم بعددد تلددكولكددن  ،فددي جميددع بقدداع فلسددطين
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انقسام البدو وانتشار أعداد منهم في القرع أو البلدات والمدن العربية فدي وسدط فلسدطين. ومدع 
أن حيدداة البددداوة كانددت تعنددي علددى الدددوام القابليددة للترحددال بحثددًا عددن المدداء والكدد  إال أنهددا فددي 

 فقددد ،العقددود األخيددرة صددارت تعبيددرًا عددن أصددول، ونمددط حيدداة، وال تعبددر عددن البددداوة المعهددودة
جبددر أغلددب البدددو فددي فلسددطين علددى القبددول بمبدددأ التددزام المكددان، واالنتقددال مددن حيدداة البددداوة أُ 

التقليدية إلى نوع من الحياة التدي تجمدع بدين الرعدي والزراعدة. وفدي بعدض المواضدع تدم تحويدل 
ة البدو فعليًا إلى نوع من العمال المياومين ومدنهم التجدار والمثقفدين، وأصدحاب المراكدز اإلداريد

ا أفقددهم عمليدًا الكثيدر مدن سدمات الحيداة البدويدة وطباعهدا. إن عددد بددو النقدب يزيدد مم ؛العليا
ألفدددا،  15علدددى مئدددة وسدددبعين ألفدددًا فيمدددا يبلددد  عددددد بددددو الشدددمال نحدددو سدددتين ألفدددا، وهنددداك نحدددو 

 .(2015)موسى، حلمى، يعيشون متناثرين في وسط فلسطين. 
ض االعتراف بمراكز سكن البدو في النقب ومنذ عقود طويلة والكيان الصهيوني يرف

ويمارس  (،قرع غير معترف بها)مركزًا وهي ال تزال تصر على تصنيفها  59البال  عددها 
 على القرع غير المعترف بها ضغوطًا هائلة بينها حظر بناء البيوت الدائمة الصهيوني الكيان

التي  (الدورية الخضراء)مي بدا سُ وخطوط الهاتف. وقد أنشأت م والكهرباء بالماء تزويدها ومنع
ال  كىتراقب بشكل يقظ أي تجمع بدوي، وتعمل على هدم أي بناء يبنى، أو منع أي تجمع 

يترسخ حق البدو على أي أرض في النقب خارج نطاق القرع التي خصصت لهم، وهي 
إنه من بين جميع القرع  :ويمكن القول (،مخالفة)تفرض عليهم غرامات باهظة على أي 

 .(2015)موسى، حلمى، التي أنشئت للبدو برزت راهط كمركز مدني يعتبر األكبر في النقب 
 

 الملخص : 
قامت الكثير من المدن والقرع على أرض فلسطين عبر التاريخ، ولقد اتخذ العمران 
في أراضي فلسطين على مر الزمان أنماطًا كثيرة؛ فكان العمران البدوي، والعمران الريفي، 

 الحضري، ومخيمات الالجئين. والعمران
يددرتبط بالحضددارة حيددث ولعددل الحددديث عددن العمددران فددي فلسددطين لدده طابعدده المميددز 

حيدث والثقافة الفلسطينية فضاًل عن ارتباط العمران بقضية الصراع مع االحتالل في فلسدطين، 
ة، كانددت سياسددة االحددتالل اإلسددرائيلي تعتمددد علددى الحددد مددن العمددران الفلسددطيني بطددرق مختلفدد

 وفي المقابل نثر اليهود في مختلف مناطق فلسطين. 
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 :أسئلة التقويم البعدي
 

 عرف المدينة بالمعنى الحديث من وجهة نظر االجتماعيين والجغرافيين. -1
 عرف الحضر، الحضرية، التحضر، التمدن، التجمع السكاني. -2
 –أمام العبارة التالية:)×( ( أو خطأ ضع عالمة صح ) -3
م 1967الوطني الفلسطيني في دورته المنعقدة في الجزائر عام  )  ( أعلن المجلس -

 عن قيام دولة فلسطين.
 كيلو مترا  مربعا . 365)  (  تبلغ مساحة قطاع غزة  -
)  ( المعنى القديم للمدينة هو عبارة عن تجمعات سكانية كبيرة غير متجانسة، تعيش  -

 على قطعة أرض محدودة نسبيا .
الهيكلية على تقسيم الجهاز المركزي لإلحصاء  ) ( اعتمدت جميع المخططات -

 الفلسطيني للمراكز العمرانية.
 بما تفسر: -4
تم تعيين الحدود اإلدارية للمحافظات من واقع الحدود التنظيمية للمجالس البلدية  -

 .؟والقروية، مع إضافة مساحة كافية من األرض
 .؟بين المراكز العمرانيةاعتماد وزارة الحكم المحلي على األساس اإلداري في التفرقة  -
 –ضع خطا  تحت اإلجابة الصحيحة في التالي: -5
أعلن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته المنعقدة في الجزائر عن قيام دولة  -

 –فلسطين عام:
 م1989-4م         1948-3م          1988 -2م       1967 -1    
 سطين التاريخية نسبة:تشكل الضفة الغربية من المساحة اإلجمالية ألرض فل -

    1- 18         %2-1.35         %3-21.6         %4-22.95% 
 –تبلغ المساحة اإلجمالية لفلسطين التاريخية: -

 2كم 27.009 -4       2كم 5844-3        2كم 365-2    2كم 6209 -1
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 –إجابات األسئلة :
 

 –جابات أسئلة التقويم القبلي :( إِ 1
مات اإلدارية والجغرافية واإلحصائية حسب تصنيفات الجهاز المركزي لإلحصاء تحدث عن التقسي -1

 الفلسطيني. 
قسم الجهاز المركزي ل حصاء الفلسطيني األراضي الفلسطينية إلى تجمعات سكنية؛ وذلك 
حصائية، وصنفت التجمعات السكانية إلى ثالثة أصناف وهي : حضر، ريف، مخيمات.   ألغراض جغرافية وا 

% من إجمالي سكان 68تجمعًا، بنسبة  133دد التجمعات الحضرية في الضفة والقطاع بل  ع
تجمعات في القطاع فقط، ويشكل  8تجمعًا منها  402الضفة والقطاع، بينما بل  عدد التجمعات الريفية 

ضفة ( مخيمًا في ال20) 28% من إجمالي السكان، أما مخيمات الالجئين فعددها 23سكان المناطق الريفية 
 % من سكان الضفة الضفة والقطاع. 9( مخيمات في القطاع، ويسكن المخيمات حوالي 8و)
 

 تحدث عن البدو في فلسطين.  -2
كان البدو، وما زالوا، مكونًا أساسيًا من مكونات المجتمع العربي في فلسطين كما كانت الحال في 

ينقسمون حاليًا إلى قسمين : بدو النقب  (48)العديد من األقطار العربية. ومن الجلي أن البدو في فلسطين 
ولم تكن هذه أبدًا حال البدو في فلسطين قبل قيام الكيان الصهيوني، إذ كان البدو، المنقسمون  ،وبدو الشمال

اإلحصاءات األخيرة إلى أن عدد بدو  قد اشارتإلى قبائل وعشائر، ينتشرون تقريبًا في جميع بقاع فلسطين. و 
ألفًا يعيشون  15ة وسبعين ألفًا فيما يبل  عدد بدو الشمال نحو ستين ألفًا، وهناك نحو النقب يزيد على مئ

ظل الكيان الصهيوني طوال عقود يرفض االعتراف بمراكز سكن البدو في قد و  ،متناثرين في وسط فلسطين
 مركزًا وهي ال تزال تصر على تصنيفها "قرع غير معترف بها".  59النقب البال  عددها 

رس الكيان الصهيوني على القرع غير المعترف بها ضغوطًا هائلة بينها حظر بناء البيوت ويما
التي تراقب  (الدورية الخضراءب )وقد أنشأت ما سمي  ،ومنع تزويدها بالماء والكهرباء وخطوط الهاتف الدائمة

حق البدو على  ال يترسخ كىبشكل يقظ أي تجمع بدوي وتعمل على هدم أي بناء يبنى، أو منع أي تجمع 
 (مخالفة)التي خصصت لهم، وهي تفرض عليهم غرامات باهظة على أي  القرع  نطاق خارج النقب في أرض أي

 ويمكن القول إنه من بين جميع القرع التي أنشئت للبدو برزت راهط كمركز مديني يعتبر األكبر في النقب.
 

 –( إجابات أسئلة التقويم البعدي :2
 الحديث من وجهة نظر االجتماعيين والجغرافيين. عرف المدينة بالمعنى  -1

فها أحد االجتماعيين بأنها : تجمعات سكانية كبيرة غير متجانسة، تعيش على قطعة أرض  عر 
محدودة نسبيًا، وتنتشر منها تأثيرات الحياة الحضرية، ويعمل أهلها في الصناعة أو التجارة أو كالهما معًا، 

 ظائف. كما تمتاز بالتخصص وتعدد الو 
بينما عر ف أحد الجغرافيين المدينة بأنها : محلة يعيش فيها مجتمع مستقر غالبًا ما يكون ضخم 

 هو في نشاط دائم، بل العدد ذا كثافة مرتفعة، وال يعتمد كل أفراده، أو معظمهم في رزقهم على الزراعة، 
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عة من المنشآت والمباني والطرق وعلى درجة عالية من التنظيم. في حين ُيذكر بأن المدينة ليست مجمو 
فحسب، كما أنها ليست مجرد تجمع من البشر في مكان جغرافي واحد، ولكن المدينة عبارة عن تفاعل حقيقي 

التفاعل من فراغ، بل تحكمه أطر فكرية  ذلكبين اإلنسان واإلنسان، وبين اإلنسان والمكان، وال يتم 
 وتكنولوجية تعبر عنه. 

 

 ة، التحضر، التمدن. عرف الحضر، الحضري -2
فها ابن خلدون : "بأهل األمصار والبلدان، ومن أهم صفاتهم أنهم يعتنون بحاجات الترف  الحضر : عر 

 والكمال، ومنهم من ينتحل في معاشه الصنائع، ومنهم من ينتحل التجارة". 
لتالي فإن الحضرية : هي القدرة على استيعاب التغيرات والتطورات والتكنولوجية السريعة، وباالحضرية 

 والمدينة مفهومان مترابطان من الصعب فصل إحداهما عن األخرع. 
: يتخذ معاني كثيرة ؛ لذلك معظم الدارسات التي تناولت التحضر درست مجموعة السكان المقيمة التحضر 

كما درست في المدن، باإلضافة إلى حركة األفراد من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، 
االجتماعي، واالقتصادي، والسياسي، والتقني، والثقافي، باإلضافة إلى مؤشرات  :التغير التاح

 النمو السكاني. 
 هو عبارة عيشة أهل المدن واألخذ بأسباب الحضارة.التمدن : 

: هو عبارة عن مساحة )مكان( من سطح األرض مأهولة بالسكان بشكل دائم ولها سلطة التجمع السكاني 
مية، أو أي مساحة )مكان( من سطح األرض مأهولة بالسكان بشكل دائم ومنفصلة إدارية رس

 جغرافيًا عن أي تجمع مجاور لها ومعروف بها عرفيًا وليس لها سلطة إدارية مستقلة. 
 
 –أمام العبارة التالية :)×( ( أو خطأ ضع عالمة صح ) -3
 م عن قيام دولة فلسطين. 1967جزائر عام الفلسطيني في دورته المنعقدة في ال الوطني المجلس ( أعلن×) -
- ( تبل  مساحة قطاع غزة )كيلو مترًا مربعًا.  365 
( المعنى القديم للمدينة هو عبارة عن تجمعات سكانية كبيرة غير متجانسة، تعيش على قطعة أرض ×) -

 محدودة نسبيًا. 
ء الفلسطيني للمراكز ( اعتمدت جميع المخططات الهيكلية على تقسيم الجهاز المركزي ل حصا×) -

 العمرانية. 
 
 بما تفسر : -4
تم تعيين الحدود اإلدارية للمحافظات من واقع الحدود التنظيمية للمجالس البلدية والقروية، مع إضافة  -

 . ؟مساحة كافية من األرض
لكي تبقى التجمعات السكانية مترابطة ضمن حدود المحافظات، مع إضافة مساحة كافية من 

 نمو التجمعات السكانية في المستقبل.  األرض؛ لتستوعب
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 .؟اعتماد وزارة الحكم المحلي على األساس اإلداري في لتحويل القرى إلى مدن -
بسبب الظروف السياسية التي تعيشها األراضي الفلسطينية، إذ تعتبر وزارة الحكم المحلي زيادة 

اعتبارية أفضل، ناهيك عن زيادة حجم أعداد المدن يعطي األراضي الفلسطينية كيانًا سياسيًا، وشخصية 
 التمويل من الدول المانحة للمجالس البلدية، أكثر من المجالس القروية. 

 –ضع خطا  تحت اإلجابة الصحيحة في التالي: -5
 –أعلن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته المنعقدة في الجزائر عن قيام دولة فلسطين عام : -

 م1989-4 م 4819-3  م1988 -2  م 1967 -1    
 

 –تشكل الضفة الغربية من المساحة اإلجمالية ألرض فلسطين التاريخية نسبة : -
    1- 18 %  2-1.35 % 3-21.6%  4-22.95% 
 –تبل  المساحة اإلجمالية لفلسطين التاريخية : -

 2كم 27.009-4  2كم 5844-3  2كم 365-2   2كم 6209 -1    
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 الوحدة الثانية
 ة فلسطين عاصم (مدينة القدس)

 
 عزيزي الطالب : 

  -بعد دراستك لهذا الدرس سوف تكون قادرا  على معرفة التالي :
 البعد التاريخي والجغرافي لمدينة القدس.  -4
لتعزيز هيمنته على مدينة القدس من  1967إجراءات االحتالل الصهيوني منذ عام   -5

 خالل اتباع عدد من السياسات الممنهجة.
 مدينة القدس.المشكالت التي تواجه  -6
 

 -أقسام الوحدة :
 الموقع الجغرافي وأسماء مدينة القدس. -5
 الصراع الديموغرافي في القدس. -6
 انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي في القدس. -7
 االستعمار االستيطاني وجدار العزل والضم في القدس وحولها. -8
 الحفريات في القدس -9
 

  -أسئلة التقويم القبلي :
 ي اتخذها االحتالل اإلسرائيلي لتهويد القدس.اذكر أهم اإلجراءات الت -3
 اشرح باختصار مشكلة السكن في القدس. -4
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 :التمهيد
مدينة عربية إسالمية ال تفريط بها، ترتبط بها قلوب أكثر من مليار  :مدينة القدس

مسلم في مشارق األرض ومغاربها، ربطوا مصيرهم بمصيرها يتطلعون إليها كل يوم ولسان 
 حالهم يقول :

 يا قدس إن طالت بنا فرقٌة         فسيفنا يا قدس لن يغمدا
ن لم يتحقق هذا الحق في الوقت الحالي لذلك البد  ؛فالمطالبة بالقدس واجب وحق وا 

أن ُنعلم القدس ونتعلم القدس على أنها جزء من دين هللا، وجزء من كتاب هللا، التفريط بها أو 
 بجزء من كتاب هللا. بجزء منها إنما هو تفريط بدين هللا أو

لذلك فإن القدس لها مكانة عظيمة وراسخة في قلوبنا، ولها فضائل كثيرة وردت في 
 –:آيات كثيرة في كتاب هللا
 قال تعالى : 

َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اأَلْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا حَ " ْوَلُه ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْيال  مِ 
ِميُع الَبِصير  .(1)اإلسراء: " ِلُنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَّ

ْيَناُه َوُلوط ا ِإَلى اأْلَْرِض الَِّتي َباَرْكَنا ِفيَها ِلْلَعاَلِمينَ "  .(71)األنبياء : " َوَنجَّ
 .(50)المؤمنون : " َوآَوْيَناُهَما ِإَلى َرْبَوة  َذاِت َقَرار  َوَمِعين  "
ُ َلُكمْ " َسَة الَِّتي َكَتَب ّللا   .(21)المائدة : " َيا َقْوِم اْدُخُلوا اأَلْرَض الُمَقدَّ

فقد أكرمها هللا وخصها بالفضل والبركة، كما أن النبي محمد  (القدس)والمقصود هنا 
 -قد ذكرها في أحاديث كثيرة نذكر منها : -صلى هللا عليه وسلم-

: "صالة في مسجدي خير من ألف صالة فيما سواه  -وسلمصلى هللا عليه -قال رسول هللا 
 من المساجد إال المسجد األقصى".

: "فضل الصالة في المسجد الحرام على غيره مائة  -صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا 
ألف صالة، وفي مسجدي ألف صالة، وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة صالة". وهناك 

)أبو دل على فضائل بيت المقدس وأهميته وقدسيته للمسلمين الكثير من األحاديث التي ت
 .(28-14:  2012حلبية، 
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 الموقع الجغرافي لمدينة القدس :  -1
تقع مدينة القدس إلى الشرق من البحر المتوسط، وتبعد عنه بمقدار  :عزيزي الدارس

وشمالي البحر  كيلو مترًا، 22قع إلى الغرب من البحر الميت وتبعد عنه تكيلومترًا، كما  52
مترًا،  775كيلو مترًا، وترتفع عن سطح البحر بمقدار  250األحمر حيث تبعد عنه بمقدار 

وتقع القدس في فجوة بين الجبال التي تحيط بها، وخاصة في الشمال والغرب والتي تنحدر 
 لتسهيل اتصالها بالسهل الساحلي الفلسطيني، كما أن جبال ؛انحدارًا تدريجيًا نحو الغرب

الخليل الواقعة في جنوبها تنحدر انحدارًا تدريجيًا أيضًا نحو الشمال؛ لتسهيل اتصال القدس 
بجنوب البالد، وهذا هو سر مركزية القدس وأساس أهميتها التاريخية، لذا فإن سهولة 
األراضي في مدينة القدس ساعدت على توطن العمران فيها عبر العصور، واكتسبت لذلك 

 . (182:  1984)النحال، شهرتها 
 

:  2014، 2057)ج. م.إ. ف، الرقم المرجعي  أسماء مدينة القدس عبر التاريخ : -2
21-23) 

سميت مدينة القدس عاصمة فلسطين بعشرات األسماء التي اقترنت بأسماء البناة أو 
الغزاة، وعند استعراضها يتبين أن لها من المدلوالت ما يعطيه التاريخ لدارسيه، هذه األسماء 

يؤكد صراع مختلف  ممادت في وثائق وسجالت عديدة في مختلف أنحاء العالم، ور 
الكنعانية والفارسية واليونانية  :الحضارات على القدس، كما يتضح من خالل األسماء

 (حصن يبوس)والرومانية واإلسالمية لهذه المدينة المقدسة، فمنذ ستة آالف سنه تم بناء 
االسم الذي له من الرنين المميز ما لم يعرف  ذلك الذي هو القدس في عصرنا الحاضر،

 التاريخ له مثياًل من حيث كونه موقعًا بمدع االستهداف كموقع وحضارة وحتى كاسم أيضًا. 
  -ومن أبرز األسماء التي سميت بها القدس :

 حصن يبوس : نسبة إلى اليبوسيين.  -
 يبوس : نسبة إلى اليبوسيين.  -
 عاني معناه السالم. يروشالم : شالم اإلله الكن -
 أورسالم : اسم كنعاني يعني السالم.  -
 ساليم : اسم كنعاني ويعني السالم.  -
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 شاليم : اسم كنعاني ويعني السالم.  -
 مدينة داود : نسبة إلى النبي داود.  -
 مدينة هللا.  -
 شليم : في عهد السيد المسيح ورد ذكرها في اإلنجيل.  -
 ة القديمة. ياروشالم : في الكتابات الكنعاني -
 جيروزالم : اسم إفرنجي تحريف لالسم الكنعاني )ياروشالم(.  -
يا بيتي : سميت لدع الفراعنة وتحريف لالسم الكنعاني ولكن هكذا سميت باللغة  -

 المصرية واللغة الهيروغليفية آنذاك. 
م حيث  135ايليا كبيتو لينا : االسم األول ل مبراطور الروماني هد ريان عام  -

 ت االستعمار الروماني. كانت تح
 بيت المقدس.  -
 القدس الشريف.  -

إضافة للعديد من األسماء التي حملتها القدس ما قبل العصر الحالي مثل : ايفن، 
مدينة األنهار، مدينة الوديان، يهوستك، نورمستك، نور السالم، نور الغسق، يارة، كيلة، 

 .انتوخيااريانه، جبستي، أوفل، ميلو، أكرع، 
 

 القدس:  محافظة -3
 63  29و 15 64  28تقع محافظة القدس وسط الضفة الغربية، ضمن درجة طول 

بلغت مساحة محافظة وقد  ،شماالً  14 37  34و 12 45  05شرقًا ودرجة عرض  19
% من مساحة الضفة الغربية، ويبل  عدد 6.1تشكل هذه المساحة حيث  2كم 345القدس 

هاز المركزي ل حصاء تقسيمات اإلدارية للجتجمعًا حسب ال 44تجمعات محافظة القدس 
 حوالي 2013عام  در عدد سكان محافظة القدسقُ قد ( و 36شكل رقم الفلسطيني )
)ج. م.إ. ف،   J2في منطقة 153122و  J1في منطقة 251043نسمة، منهم  404165

 .( 47-19:  2014، 2057الرقم المرجعي 
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واألساس  ،القضايا الشائكة والمعقدةإن تعريف الحدود اإلدارية لمحافظة القدس من 
حدود محافظة القدس كما كانت قبيل احتاللها عام  هوالجغرافي للقدس  (المعنى)في 

من هذه المحافظة )شرق القدس( واعتباره جزءًا  اً بضم جزء االحتالل اإلسرائيلي . وقام1967
هو القدس  حسب زعمه، ليس هذا فقط بل واعتبار الجزء المضموم (إسرائيل)من أرض 

بذاتها، والتعامل مع هذا الجزء أرضًا وسكانًا بقوانين إسرائيلية خاصة تختلف عن تلك 
ومنها  ،القوانين واألوامر العسكرية اإلسرائيلية التي تم تطبيقها على محافظات الوطن المحتل

نطقة م :داريًا للضفة الغربية ويطلق عليهباقي محافظة القدس والمقصود به )الجزء التابع إ
J2  محافظة حدود يترسيم سلم السلطة الوطنية الفلسطينية صالحياتها، شرعت (، ومع ت

، 1967كما كانت عليه قبيل احتالل عام  القدس حسب التقسيم اإلداري ل راضي الفلسطينية
والقاضي بتشكيل محافظة القدس  17/12/1996بناء على المرسوم الرئاسي الصادر في 

 .(32-31:  1999: 579الرقم المرجعي ف،  )ج. م.إ.بهذه الحدود 
إن توفر البيانات حول محافظة القدس وفقًا للتقسيم اإلداري الرسمي لها، واجه عدة 

نظرًا الختالف معيار حدود محافظة القدس باختالف مصدر البيانات. وألغراض  ؛عقبات
( األول )منطقة 36إحصائية بحتة، تم تقسيم محافظة القدس إلى جزأين كما يبينها الشكل )

J1 عنوة  سلطات االحتالل اإلسرائيلي( ويشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته
)بيت حنينا، مخيم  :، والتي تضم تجمعات1967بعيد احتاللها للضفة الغربية في عام 

شعفاط، شعفاط، العيسوية، الشيخ جراح، وادي الجوز، باب الساهرة، الصوانة، الطور، 
، الشياح، راس العامود، سلوان، الثوري، جبل المكبر، السواحرة (المقدس بيت)القدس 

( تشمل باقي J2والجزء الثاني )منطقة  ،الغربية، بيت صفافا، شرفات، صور باهر، أم طوبا(
)رافات، كفر عقب، مخماس، مخيم قلنديا، التجمع البدوي  :تضم تجمعات المحافظة والتي

جديرة، الرام وضاحية البريد، بيت عنان، الجيب، بير نباال، جبع، قلنديا، بيت دقو، جبع، ال
بيت إجزا، القبيبة، خربة أم اللحم، بدو، النبي صموئيل، حزما، بيت حنينا التحتا، قطنة، بيت 
سوريك، بيت اكسا، عناتا، التجمع البدوي الخان األحمر، الزعيم، العيزرية، أبو ديس، 

 ، السواحرة الشرقية، الشيخ سعد(. التجمعات البدوية العيزرية وأبو ديس
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 الصراع الديموغرافي على مدينة القدس: -4
ُقدمت توصيات عديددة لصدناع  1967: بعد احتالل المدينة في عام  عزيزي الدارس

القرار لدع سلطات االحتالل لرفع نسبة السكان اليهدود، وأوصدت رئيسدة حكومدة االحدتالل فدي 
 كالتوصدديات ورفددع نسددبة اليهددود فددي القدددس، ومددن هنددا تلددكبالعمددل وفددق  (غولدددا مددائير)حيندده 

 تركدددزت جهدددود الحكومدددات الصدددهيونية المتعاقبدددة واللجدددان الحكوميدددة لمعالجدددة أوضددداع القددددس
التوصدديات، وبالتددالي حددددت المؤسسددات الصددهيونية العاملددة فددي المجددال  تلددك ومتابعتهددا وفددق

 (8-7:  2013)شرغاي،  : الديموغرافي المشكلة الديموغرافية في القدس في نقطتين
 زيادة معدل الوالدة عند العرب مقارنة باليهود. - أ
سددنة، بينمددا يبلدد  عنددد  25تددأخر سددن الددزواج واإلنجدداب عنددد الشددباب اليهددودي إلددى سددن  - ب

ممددا ترتددب عليدده ارتفدداع التزايددد السددكاني فددي القدددس عنددد  ؛سددنة 19الشدداب العربددي سددن 
 د.العرب إلى ثالثة أضعاف المعدل الخاص باليهو 

لددذلك اجتهدددت المؤسسددة الصددهيونية إلددى تغييددر الواقددع الددديموغرافي فددي القدددس لصددالح اليهددود، 
فاتخدذت  ؛مدن أجدل إحدداث تفدوق ديمدوغرافي لصدالح اليهدود ؛وزرع أكبر عدد مدن المسدتوطنين

سدددلطات االحدددتالل مجموعدددة مدددن اإلجدددراءات واألنظمدددة والقدددوانين مدددن شدددأنها أن تعرقدددل النمدددو 
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 عزيزي الطالب :
َنْخُلص من موضوع السكان في 
مدينة القدس إلى أن السياسة 

ا الحكومات التي اتبعته
الصهيونية المتعاقبة لجعل 
العرب في المدينة أقلية مطلقة 
قد فشلت فشال  ذريعا  بسبب تزايد 
أعداد العرب حتى وصلوا إلى 

أي  2008% في العام 35.2
 أكثر من ثلث السكان.

 

لددذلك تغيددر الواقددع الددديموغرافي وتذبددذب بددين سددنة  ؛للعددرب فددي مدينددة القدددسالسددكاني السددريع 
، بدددل نجدددح اليهدددود بدددالتفوق الدددديموغرافي علدددى 2008وحتدددى عدددام  1949وأخدددرع مندددذ العدددام 

( بيدددين اتجهدددات أعدددداد السدددكان اليهدددود نحدددو الزيدددادة 34السدددكان الفلسدددطينيين. والجددددول رقدددم )
دسدديين إال أن نسدددبة السددكان الفلسدددطينيين بدددأت تتجددده مقابددل انخفددداض أعددداد الفلسدددطينيين المق

 . 2000نحو الزيادة بعد عام 
 

 (34جدول )
 :أعداد السكان الفلسطينيين والمستوطنين اليهود في مدينة القدس

 نسبة الزيادة السنوية% النسبة % عدد السكان السنة
 اليهود العرب اليهود العرب المجموع اليهود العرب 
1849 9892 1790 11682 87.7 15.3 -- -- 
1872 10578 3780 14358 73.7 26.3 0.31 3.25 
1886 14354 7105 21459 66.9 33.1 2.18 4.51 
1911 25477 18190 43667 58.3 41.7 2.30 3.76 
1922 28600 33900 62500 45.8 54.2 1.05 5.66 
1931 39300 53600 92900 42.3 57.7 3.53 5.10 
1945 65100 99300 164400 39.6 60.4 3.60 4.40 
1967 68600 197700 266300 25.8 74.2 0.24 3.13 
1983 122400 306300 428700 28.5 71.5 3.62 2.74 
1990 146300 378200 524500 27.9 72.1 2.55 3.01 
2000 208700 448800 657500 31.7 68.3 3.55 1.71 
2007 260500 487100 747600 34.8 65.2 3.55 1.17 
2008 268600 495000 763600 35.2 64.8 3.06 1.16 
 (32:  2010)دحالن،  المصدر :

 

 في القدس: االنتهاكات اإلسرائيلية -5
 الملكية العقارية واالستيالء على األراضي: 1.5

عزيددزي الدددارس: لددم يملددك اليهددود فددي مدينددة القدددس 
أو دور أو وال قراها حتى بداية القدرن السدابع عشدر أيدة أراٍض 

 .(39:  2009)صالحية، دكاكين 
ولكن بعد انهيار الخالفة العثمانيدة تغيدرت األوضداع 

للحصددول علددى  ؛الوضددع ذلددكواسددتفادت الدددول األوروبيددة مددن 
امتيازات وسدهلت لليهدود اإلقامدة فدي القددس وشدراء األراضدي، 
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منددوبًا سداميًا  (ئيلهربدرت صدمو )بعد احتالل بريطانيا لفلسطين وتعيين اليهدودي البريطداني ثم 
في فلسطين، بدأت عمليات انتقدال األراضدي، والملكيدات، والعقدارات إلدى اليهدود تتسدارع بشدكل 

وذلددك بسددبب مجموعددة القددوانين التددي تتعلددق بدداألرض التددي أصدددرها صددموئيل، وعقددب  ؛كبيددر
% مددن مسددداحة 84مددن احددتالل  1948 عددامرحيددل بريطانيددا عددن فلسددطين تمكددن اليهدددود فددي 

 .(71:  2009)صالحية، لقدس وتهجير سكانها مدينة ا
هدددي عاصدددمة  ( القددددس)أعلدددن االحدددتالل الصدددهيوني أن  23/11/1950ولكدددن فدددي 

الكيددان بدددأت بعدددها سياسددة مبرمجددة وممنهجددة إلضددفاء الصددفة الشددرعية علددى ذلددك مددن خددالل 
انون إصدددار القدددوانين التدددي تتعلددق باألراضدددي الخاصدددة بمدينددة القددددس منهدددا قددانون التقدددادم، وقددد

التصددرف، وقددانون األراضددي البددور، وقددانون تركيددز األرض، وقددانون ضددريبة األمددالك، وقددانون 
المناطق الخضراء، وقانون الحراج، وقانون مصادرة األراضي في حالدة الطدوارئ، كدان الهددف 

بعدد احدتالل المديندة ثدم منها جميعًا تسهيل انتقال األراضي إلى سلطات االحتالل الصدهيوني، 
ددعت سددلطات االحددتالل نطدداق االسددتيالء علددى األراضددي، حيددث صددادرت  1967فددي عددام  وس 

دونمددًا مددن القسددم الجنددوبي للبلدددة القديمددة؛  116سددلطات االحددتالل فددور انتهدداء الحددرب مباشددرة 
ألدددف دوندددم أيضدددًا فدددي نفدددس العدددام تعدددود ملكيتهدددا  25صدددادرت حيدددث إلقامدددة الحدددي اليهدددودي، 

 .(2008)أبو حلو، مسلم، للفلسطينيين 
بعددد انتهدداء  1967كمددا قامددت سددلطات االحددتالل بهدددم أربعددة أحيدداء عربيددة فددي عددام 

اسدتولت علدى كمدا حارة الشرف وباب السلسلة والباشورة وحي المغاربدة،  :الحرب مباشرة، وهي
 .(12:  2011)ابحيصن، حسن، دونمًا  130أراضيها البالغة 

لغددائبين والددذين يتدديح قددانون أمددالك ا 23/1/2005كمددا أقددرت سددلطات االحددتالل فددي 
لده أمدالك فدي القددس ويسدكن خارجهدا،  فلسدطيني أي ممتلكدات مصدادرة الغائبين أمالك على للقائم
 20 علددى خاللدده مددن اسددتولتحيددث  مكثددف، االحددتالل هددذا القددانون بشددكل سددلطات اسددتخدمتوقددد 

% مدددن األمدددالك الفلسدددطينية التدددي احتلتهدددا سدددنة 97مندددزل عربدددي، ووضدددعت يددددها علدددى  ألدددف
، إن إقددرار هددذا القددانون وتطبيقدده علددى القدددس أتدداح لالحددتالل مصددادرة آالف الدددونمات 1948

مما فاقم الوضع المتدردي أصداًل فدي القددس، ولدم  ؛من أمالك الفلسطينيين بذريعة غيابهم عنها
:  2007)زيدداد، محمددد،  2015تتوقددف عمليددات االسددتيالء علددى أراضددي الفلسددطينين حتددى اآلن 

4-42). 
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 : المنازل والضرائب هدم 2.5
عزيزي الدارس: لم تكتف سلطات االحتالل اإلسرائيلية بسياساتها العنصرية تجاه 
الفلسطينيين من خالل سحب الهويات بل سعت في كل اتجاه نحو التضييق عليهم في جميع 
جوانب حياتهم اليومية من خالل العديد من السياسات المتبعة، والتي ال يمكن حصرها، 

فقد بل  عدد المساكن المهدومة خالل الفترة من  ،اسة هدم المنازل الفلسطينيةومنها سي
نسمة، باإلضافة إلى وضع  80000منزاًل تضرر منها نحو  1673( نحو 1976-2013)

العراقيل والمعوقات إلصدار تراخيص البناء للفلسطينيين، ومن جهة أخرع تفرض سلطات 
بحجة البناء من دون ترخيص في القدس  ؛دسييناالحتالل غرامات مالية باهظة على المق

الشرقية، إضافة إلى سياسة تجريد الفلسطينيين من حق المواطنة في القدس الشرقية، 
 .(29-27:  2057)ج. م. ح. ف، الرقم المرجعي  وترحيلهم خارج البالد أو إلى الضفة الغربية
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 االستعمار االستيطاني في القدس : 3.5
دأ االسددتيطان الصددهيوني الفعلددي فددي القدددس عندددما اشددترع اللددورد عزيددزي الدددارس: بدد

وأقدام عليهدا أول بدؤرة اسدتيطانية، اسدتمر  1855أول قطعة أرض في القددس عدام  (مونفيوري )
االسددتيطان الصددهيوني بددبطء بعددد تلددك الفتددرة حتددى وقعددت فلسددطين تحددت االحددتالل البريطدداني، 

االستيطان الفعلدي والتطبيدق  ولكن بمساعدة بريطانيا، تسارع وتيرة االستيطان إلى أدع الذي األمر
واحددتالل القسددم الغربددي مددن القدددس  1948العملددي للصددهيونية كددان بعددد احددتالل فلسددطين عددام 

 .(69:  2011)المدني، رشاد، الذي حوله اليهود إلى مستوطنة كبيرة اتخذوها عاصمة لهم 
، وبعددد سددقوط المدينددة 1967 عددامولكددن بعددد احددتالل القسددم الشددرقي مددن المدينددة فددي 

إلدى تكثيدف االسدتيطان فدي القددس  7/6/1967مباشرة دعا )بن غوريون( في خطداب لده يدوم 
فددورًا قددائاًل : يجددب أن نسددتقدم اليهددود إلددى القدددس الشددرقية بددأي ثمددن، وينبغددي تددوطين عشددرات 
ة، اآلالف خدالل وقددت قصددير ولددو فدي أكددواخ، ال يجددوز االنتظددار إلدى حيددث بندداء أحيدداء منظمدد

وعلدددى أثددر ذلدددك صدددر أمدددر عسدددكري بددإخالء حدددي المغاربدددة،  ؛المهددم أن يتواجدددد اليهددود هنددداك
وتدددمير بيوتدده، وطددرد سددكانه، كمددا هدددمت سددلطات االحددتالل جددامع البددراق، وجددامع المغاربددة، 

 .(69:  2011)المدني، رشاد، والمدرسة األفضلية، وزاوية المغاربة 
 

 .(31، 2014: 1993ف. الرقم المرجعي  )ج. م.إ.قطاع القدس الكبرى  :  1.3.5
إن العنوان الرئيس ل جراءات االستعمارية في القدس هو تهويد الجزء الشرقي من 

قامت سلطات االحتالل بإجراءات فورية بعد احتالل  ؛، وتحقيقا لذلك(J1)المدينة أي منطقة 
 -اإلجراءات : تلك، فيما يلي تذكير بأبرز 1967المدينة في العام 

 ."إسرائيل"بضم القدس الشرقية إلى  اً قرار  "الكنيست اإلسرائيلي"ار إصد -
توسيع حدود القدس العربية إلى عشرة أضعاف مساحتها وضمها إلى الجزء  -

 الغربي من المدينة. 
 بغرض تشجيعهم على مغادرة المدينة.  ؛شن حملة ترهيب ضد السكان العرب -
جالء سكانه.  -  هدم حي المغاربة وا 
 ير من سكان حي الشرف. إجالء قسم كب -
 عزل أحياء عربية كاملة عن القدس.  -
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 مصادرة مساحات واسعة من األراضي العربية ووضع اليد عليها.  -
لم تحد سلطات االحتالل عن عنوان تهويد القدس العربية منذ السنة األولى 

ما في، يالصهيوني االسرائيللالحتالل وحتى يومنا هذا، وتمثلت األهداف الرئيسية لالستعمار 
 .(31، 2014: 1993)ج. م.إ. ف. الرقم المرجعي  –يلي :
تركيز أغلبية يهودية مطلقة في القدس تكون العامل الحاسم في أي اتفاق مستقبلي  -

 حول المدينة. 
 خلق حقائق تمنع تقسيم المدينة مجددًا.  -
 عزل القدس العربية عن غيرها من مناطق الضفة الغربية.  -
 مستعمرات/ قالع إسرائيلية. تطويق حدود البلدية ب -
 مستوطنة إقامة القدس الكبرع التي تمتد من رام هللا إلى الخليل، ومن أريحا إلى -

 )داخل الخط األخضر(.  "بيت شيمش"
خلق تواصل إقليمي بين المستعمرات في الجزء الشرقي من المدينة واألحياء  -

 (الخط األخضر)خرع محو اليهودية الواقعة في الجزء الغربي من المدينة، وبعبارة أ
 الذي يفصل بين شطري المدينة. 

o  ج. القطاع ما يلي :  ذلكمن أهم نتائج سياسة االستعمار التي اتبعت في
 .(31، 2014: 1993م.إ. ف. الرقم المرجعي 

فقدان أجزاء واسعة من فلسطين عبر المصادرة، واإلغالق، ووضع اليد، وتقييد  -
% من 8ال تزيد عن  J1البناء عليها في منطقة  البناء. إن نسبة األراضي المتاح

 أراضي هذه المنطقة. 
الحد من التواصل العمراني الجنوبي لمحافظة رام هللا والبيرة، والتواصل العمراني  -

 الشمالي لمحافظة بيت لحم. 
، ومنع تطورها (J1) منع التواصل الجغرافي بين األحياء العربية داخل منطقة -

 العمراني. 
المدن الفلسطينية الواقعة شمال المدينة عن تلك الواقعة جنوبها، وفصل  فصل مراكز -

 تلك المراكز عن المدينة نفسها. 
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، موزعة 2014مستعمرة حسب بيانات نهاية عام  37ضم قطاع القدس الكبرع 
مستعمرة )حي يهودي( في  16مستعمرة في محافظة القدس منها  25على النحو التالي : 

 8مرة واحدة في رام هللا والبيرة، ومستعمرة واحدة في أريحا واألغوار، و(، ومستعJ1منطقة )
القطاع  ذلكمستعمرات في بيت لحم، ومستعمرتان في الخليل. بل  عدد المستعمرين في 

% من مجموع المستعمرين في الضفة الغربية. وفي 59.9مستعمرًا، يمثلون  358914
 ذلك% من مجموع سكان 79.9شكلون مستعمرًا ي 286608محافظة القدس بل  عددهم 

% من إجمالي 58.6( يشكلون J1مستعمرًا في منطقة ) 210420القطاع، منهم 
 .(31، 2014: 2145)ج. م.إ. ف. الرقم المرجعيالمستعمرين لهذا القطاع 

 
 -(276: 1996)سليمان فتوح،  أهداف االستيطان في القدس : 2.3.5

بحيددددث تكددددون العامددددل الحاسددددم فددددي أي اتفدددداق تركيددددز أغلبيددددة يهوديددددة مطلقددددة فددددي القدددددس  -1
 مستقبلي حول المدينة.

 فرض حقائق ووقائع على األرض تمنع تقسيم المدينة. -2
 محاصرة القسم العربي من المدينة استراتيجيا، وتوطينه بكثافة يهودية عالية. -3
عددزل القدددس العربيددة جغرافيددًا عددن محيطهددا العربددي فددي الضددفة الغربيددة بتجمعددات يهوديددة  -4

 .ضخمة
 إلزام العرب بالحصول على تصاريح دخول القدس. -5
 دفع المواطنين العرب إلى إقامة مساكنهم خارج حدود البلدية.  -6

فقدد أدرك اليهدود  ؛األهداف ومن أجل خدمة األهداف االسدتيطانية تلكتنفيذ  أجل ومن
لدى إنشداء أهمية الجغرافيا في تحقيق ذلدك، لدذلك اسدتفاد اليهدود مدن طبوغرافيدة المكدان فعمددوا إ

من أجدل رصدد التحركدات العربيدة  ؛المناطق والكتل االستيطانية فوق التالل والمناطق المرتفعة
 المستوطنات من جانب آخر. تلكمن جانب، وحتى تشكل حماية ودفاع وأمن ل

فالمناطق التي أقيمت عليها المسدتوطنات األولدى فدي القددس الشدرقية خدالل الفتدرة مدا 
 ؛متدرًا فدوق مسدتوع سدطح البحدر 700غالبيتها ترتفع أكثر مدن  كانت في 1970-1967بين 
 تشرف على ما يجاورها من مناطق.لو 
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عملت سلطات االحتالل الصهيوني على تغيير أسماء األماكن والمعالم الموجودة في مدينة القدس، 
األماكن  بتلكاستبدال اسمائها العربية والتاريخية بأسماء يستخرجونها من كتبهم القديمة، ال عالقة لها و 

أو تسميتها بأسماء زعماء الصهاينة، فأسماء الشوارع تغيرت إلى أسماء عبرية وكذلك أسماء األحياء 
وم عليها مدينة القدس، وهكذا والبنايات التاريخية، إضافة إلى أسماء األراضي والتالل والجبال التي تق

اصبح المتجول في القدس يقرأ اسماء على الالفتات وفي الطرقات ال عالقة لها بما نعرفه عن مدينة 
كما تم تغيير أسماء األحياء في القدس مثل حي  ،القدس مثال ذلك : عطروت، راموت وبسغات زئيف

= معالية زيتيم /ا لشيخ جراح = قرية الساهرة = هيرودوس / سلوان = كفا هشلوح / رأس العامود 
/ حي المصرارة = نيسان بك ، عقبة الخالدية = الحشمونائيم / بطن الهوى ) حي   الصديق شمعون 

 اليمن في سلوان( = كفار هتمنيم / حاكورة المسكوب )في برج اللقلق ( = حاييم كرمون .
ثال ذلك جبل أبو غنيم = هار هحوما / جبل كما أنا الجبال والتالل واالودية قد تغيرت اسماؤها أيضا م

المكبر = نوف تسيون / جبل الطور = متسبور نسوريم / جبل المشهد ) سكوبس( = هار هاتصوفيم / 
وادي سلوان = يهو شافاط / وادي الرباب / غاي بي هنيوم / عين سلوان = حزكيا هو / بئر الصفافي = 

العربي وكتابة كلمة )يروشاليم( العبري هو تزوير فاقع  تغيير كلمة القدس هذا االسمما أن  التيليت
 ،للحقيقة التاريخية والدينية، واالدعاء بأنها عاصمة للكيان المغتصب على مر العصور

فالقدس عربية اسالمية وُبناتها هم العرب، وتتمثل حضارتهم ووجودهم في كل عمارة وشارع وزقاق رغم 
 ،ويد الجارية لكل مجاالت الحياة فيهاالتغيير الجغرافي لها، وعمليات الته

فعلى أرض فلسطين والقدس أسماء جغرافية عميقة الجذور، رغم عمل المحتل المستمر على محوها 
وزعزعة الذاكرة الفلسطينية، فالقضاء على صيرورة التاريخ التي شكلت أبعاد الهوية الفلسطينية، ثم البناء 

ه األرض أمر لن يتحقق بإذن ورة لتخدم الوجود اليهودي على هذبعد قولبة الواقع إلنتاج هوية جديدة مز 
 .(2013)صندوقة، هللا 

  

 التحليل المكاني لالستيطان في القدس : 3.3.5
بدددات واضدددحًا أن السياسدددات االسدددتيطانية اليهوديدددة فدددي القددددس قدددد  :عزيدددزي الددددارس

 تلددددكل إلددددى تطبيددددق ركددددزت علددددى الجغرافيددددا، ومددددن خددددالل ذلددددك فقددددد سددددعت سددددلطات االحددددتال
مدددن أجدددل إحكدددام السددديطرة علدددى  ،السياسدددات علدددى أرض الواقدددع، فاختدددارت لدددذلك عددددة محددداور

المحدداور عبددارة عددن أطددواق تحدديط بالمدينددة، وكانددت علددى النحددو التددالي :  تلددكالمدينددة، وكانددت 
 -(73-40:  2004)إسحاق، جاد، سلمان، نائل، 

 المحور األول )الحزام األول( :
حيدث أنشدأ اليهدود  1970دأ مندذ مطلدع القدرن التاسدع عشدر وحتدى عدام هذا المحور ب

عدددددة مسددددتوطنات منهددددا : الجامعددددة العبريددددة، رامددددات أشددددكول، نفيدددده يعقددددوب، الحددددي اليهددددودي، 
 راموت، التلة الفرنسية، ماميال )قرية داود(، عطروت.
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 المحور الثاني )الحزام الثاني( :
 :، وتشددددمل مسددددتوطنات1985-1971ويشددددمل المسددددتوطنات التددددي أقيمددددت مددددا بددددين 

 جيلو، تلبيوت الشرقية، بسغات زئيف، كاليا، معاليه أدوميم، راموت.
 

 المحور الثالث )الحزام الثالث( :
وتشمل مسدتوطنات جفعدات  1998-1986ويشمل المستوطنات التي أقيمت ما بين 

 همنوس، ريخس شعفاط، نفيه برات، جبل أبو غنيم.
 –وقت المدينة من كل جانب على النحو التالي:المستوطنات شكلت أحزمة ط تلك

 الطوق الشمالي للقدس : -
جفعات زئيف، جفعون هحدشاه، آدم، كوخاف يعقدوب، هدار أدار،  :شمل مستوطنات

 نفيه شموئيل.
 الطوق الشرقي للقدس : -

ميتسور أدوميم، معاليه أدوميم، متسبيه يريحو، كفار أدومديم، نفيده  :شمل مستوطنات
 ن، كيدار، ألون.برات، علمو 

 الطوق الجنوبي للقدس : -
كفددددار عتصددديون، روش تسددددوريم، ألددددون شددديفوت، أليعددددازر، هددددار  :شدددمل مسددددتوطنات

 عيليت. بيتار )تسوريف( عين بيت جيفعوت، بيتار، هادار دانيال، نفيه أفرات، عوز، مجدال جيلو،
 الطوق الداخلي للقدس : -

، الجامعدددة العبريدددة، رامدددات أشدددكول، البلددددة القديمدددة، نفيددده يعقدددوب :شدددمل مسدددتوطنات
معالوت دفنا، التلة الفرنسدية، الحدي اليهدودي، جيلدو، تلبيدوت الشدرقية، رامدوت، بسدغات زئيدف، 
بسغات عومر، ريخس شعفاط، جفعات همنتوس، ماميال )قرية داود(، جبدل أبدو غنديم، معاليده 

 هزيتيم )راس العامود(.
 

 جدار العزل والضم حول القدس : -6
الدذي يقدوم االحدتالل الصدهيوني ببنائده حدول  العدزل والضدمة إنشاء جدار تعكس عملي

 القدس جانبًا من العقلية االنعزالية النابعة من الهاجس األمندي والخدوف مدن الفلسدطينيين، وهدو
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)محسددن جددزء مددن سياسددة الفصددل العنصددري الددذي هددو التطبيددق العملددي لالحددتالل وللصددهيونية 
 .(71:  2011صالح، 

ندت سدلطات االحدتالل خطدوات عمليدة حقيقيدة فدي إطدار تهويدد القددس الشدرقية، لقد تب
الحكومددة خطددة لعددزل القدددس كليددًا عددن الضددفة  ؛وبتوصددية مددن قيددادة الشددرطة والجدديش أعلنددت

مدن أجدل تغييدر الطدابع  ؛الخطة إلدى فدرض وقدائع وتغييدرات جوهريدة تلكتهدف حيث الغربية، 
حكام السيطرة ع  .(66:  2003)ملحيس، غانبة، لى المدينة المقدسة الحضاري واإلسالمي، وا 

 

 حول القدس : جدار العزل والضمأهداف  1.6
إن المتتبدع إلنشداء الجدددار حدول القدددس يددرك أنهدا خطددة صدهيونية لعددزل القددس عددن 

لددذلك كرسدت سددلطات االحددتالل عمليدات االسددتيالء علددى  ؛محيطهدا العربددي فددي الضدفة الغربيددة
أجدددل إنشدداء مقدداطع للجدددار خددداص بالقدددس عددرف باسددم )غدددالف األراضددي حددول القدددس مددن 

 .(450:  2011)أبو عامر، عدنان حاضن القدس( 
لفصدددل شدددرق  ؛وتضدددمن ذلدددك الغدددالف إقامدددة مجموعدددة مدددن األحزمدددة األمنيدددة والسدددكانية

 –(17:  1996)األزعر، القدس بشكل تام عن الضفة الغربية لتحقيق ما يلي : 
لى المدينة.السيطرة على حركة الفلسطينيي -أ   ن من وا 
 التحكم في تمدد المدينة عمرانيًا بما يخدم مصالح اليهود ومستقبلهم فيها. -ب 
 دفع أكبر عدد من السكان الفلسطينيين نحو الشرق إلحداث تغييرات ديموغرافية. -ج 
مدن أجدل فدرض أهدداف  ؛األمنية، جاء ذلك المصالح يخدم بما كان اتجاه أي في الجدار إزاحة -د 

 قع جديد على مسألة القدس بما يمهد الطريق إلنشاء القدس الكبرع.وا وفرض سياسية
)الموقدع اإللكتروندي وهكذا امتزجدت الرؤيدة األمنيدة بالرؤيدة السياسدية لتحقيدق عددة أهدداف :  

 -لبعثة جامعة الدول العربية لدع جمهورية الصين(
 تحسين الدفاع عن القدس. -
تمتدد مدن رام هللا شدمااًل والتدى ل إلقامتهدا تحقيق نظرية القدس الكبرع التي يسدعى االحدتال -

 مرورًا ببيت لحم وحتى األطراف الشمالية لمدينة الخليل.
باعتبارهمددا مندداطق  ؛الحددد مددن تمدددد القدددس الشددرقية وتطورهددا خاصددة أبددو ديددس والعيزريددة -

 فلسطينية.
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ضدددم األحيددداء االسدددتيطانية الكبدددرع لتصدددبح جدددزءًا مدددن مديندددة القددددس خاصدددة مسدددتوطنات  -

دراجهددددا ضددددمن الحدددددود الجغرافيددددة للمدينددددة وبالتددددالي )معا ليدددده أدومدددديم، جبعددددات زئيددددف( وا 
 اإلخالل بالتوازن الديموغرافي لصالح اليهود.

إخددراج قددرع ومندداطق عربيددة مددن داخددل الحدددود الجغرافيددة للمدينددة، وبالتددالي الددتخلص مددن  -
وم خطددة أعدداد كبيدرة مدن السدكان العدرب خاصدة مندداطق كفدر عقدب ومطدار قلندديا كمدا تقد

 –غالف القدس على ما يلي :
االهتمددام بغددالف القدددس عدددن طريددق تقويددة الوجددود الصدددهيوني األمنددي واالسددتيطاني فدددي  -1

المدينة وتعزيدزه وتطويدق المديندة مدن خدالل إقامدة أحزمدة ديموغرافيدة وأمنيدة يهوديدة حدول 
 –تشمل ثالثة أحزمة :، المدينة

عطدددددروت، كوخددددداف يعقدددددوب،  :الحدددددزام األول : قلندددددديا جبدددددع، ويضدددددم مسدددددتوطنات -أ 
 بسغوت، جفعات زئيف.

 آدم، علمون، معاليه أدوميم. :الحزام الثاني : جبع عناتا، ويضم مستوطنات -ب 
 الحزام الثالث : حزام مستوطنة جبل أبو غنيم ومستوطنة غيلو. -ج 
إنشاء لواء عسكري خاص يكدون مسدؤواًل عدن إغدالق القددس وفصدل بعدض المنداطق عدن  -2

 لعسكرية.بعضها بواسطة الحواجز ا
إغددالق المؤسسددات الفلسددطينية فددي القدددس وسددحب الهويددات مددن المددواطنين الفلسددطينيين،  -3

 إبعاد الشخصيات الوطنية عن المدينة.مع 
 ربط مناطق القدس بعضها ببعض باألنفاق، أو الطرق االلتفافية. -4
إقامدددة الحدددواجز المتحركدددة والثابتدددة خصوصدددًا فدددي األحيددداء المكتظدددة بالسدددكان مثدددل مخددديم  -5

فاط، وحدددداجز الددددزعيم، والمسددددالك الترابيددددة المؤديددددة للعيزريددددة، وأبددددو ديددددس وتحصددددين شددددع
 الحواجز الرئيسية في الرام وقلنديا.

)منظمددة التحريددر  عليدده عدددة أمددور : تإن مسددار الجدددار فددي القدددس ومددا حولهددا قددد ترتبدد
 (3:  2006الفلسطينية، 

 الغربي. مسار الجدار يفصل بشكل فعلي القدس الشرقية عن بقية الضفة -1
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% مدددن مسددداحة 4أي مدددا يسددداوي  2كدددم230الجددددار فدددي منطقدددة القددددس بلغدددت مسددداحته  -2
 الضفة.

مدددواطن مقدسدددي عددن الضدددفة، كمدددا فصدددل أكثدددر مدددن  23000اسددتطاع الجددددار أن يعدددزل  -3
 مليوني فلسطيني يعيشون في الضفة بعيدًا عن القدس.

ة إلدى دولدة الكيدان، الجدار سيضم فعليًا ثالث كتل استيطانية كبرع تحديط بالقددس الشدرقي -4
)جيفددون، عتصدديون، أدومدديم( كمددا يسددهل الجدددار توسدديع بعدددض  :وهددي كتددل مسددتوطنات

 .سطينيةالكتل االستيطانية حول القدس على حساب األراضي العربية الفل
 

 سحب بطاقات اإلقامة المقدسية )الهويات( : -7
يقيمددون فددي عقددب احتاللهددا للمدينددة منحددت سددلطات االحددتالل المقدسدديين الددذين كددانوا 

المدينددة بطاقددات إقامددة دائمددة تسددمح لهددم باإلقامددة والعمددل فددي القدددس واألراضددي المحتلددة عددام 
الهويدات  تلدكيتم تجديد حيث ، (الهويات الزرقاء)أو  (بالهويات المقدسية)باتت تعرف  1948

)ابحددديص، حسدددن، مددرة كدددل عشدددر سدددنوات بموجددب موافقدددة وزيدددر الداخليدددة فدددي حكومددة االحدددتالل 
2011 : 35). 

قددانون أمددالك الغددائبين والددذين يتدديح  23/1/2005كمددا أقددرت سددلطات االحددتالل فددي 
للقدددائم علدددى أمدددالك الغدددائبين مصدددادرة ممتلكدددات أي فلسدددطيني لددده أمدددالك فدددي القددددس ويسدددكن 

اسدتولت مدن خاللده حيدث استخدمت سلطات االحتالل هذا القانون بشكل مكثدف قد خارجها، و 
فلسدطينية التدي احتلتهدا % مدن األمدالك ال97يددها علدى ألدف مندزل عربدي ووضدعت  20على 
أتددداح لالحدددتالل مصدددادرة آالف  ؛إن إقدددرار هدددذا القدددانون وتطبيقددده علدددى القددددس .1948سدددنة 

الدددونمات مددن أمددالك الفلسددطينيين بذريعددة غيددابهم عنهددا ممددا فدداقم الوضددع المتددردي أصدداًل فددي 
 .(42-4:  2007)زياد محمد، القدس 

؛ فعلدى سدبيل المثدال ال حتالل مصادرة األراضدي بقسدوة بالغدةوقد مارست سلطات اال
 -(810:  2011)بارود، نعيم،  الحصر:

 دونمًا من أراضي المواطنين حول القدس. 11780صادرت  1970 -
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تمدددت مصددددادرة أراضدددي فددددي حددددي الشددديخ جددددراح تعدددود ملكيتهددددا لعددددائالت  24/12/2010 -
 فلسطينية.

 ف إسالمي وسط القدس.دونمات أراضي وق 3تمت مصادرة  11/5/2010 -
 دونمًا. 18000تمت مصادرة أراضي بلدة عناتا البالغة  28/1/2010 -
تمدددت مصدددادرة حدددوالي سدددتة آالف دوندددم مدددن أراضدددي الشددديخ جدددراح إلقامدددة مبندددى  2010 -

 صهيوني في المكان.
 

 عزيزي الطالب :
، 1967مـرورا  بعـام  1948لم تتوقف عمليات االستيالء على األراضي والعقارات منـذ عـام 

، وســتبقى عمليــات نهــب أراضــي مدينــة القــدس حتــى يــتم 2015اســتمرت حتــى العــام بــل 
 تهويد المدينة بالكامل.

 

ومندددذ ذلدددك الوقدددت تبندددت سدددلطات االحدددتالل سياسدددة سدددحب الهويدددات مدددن المقدسددديين 
كواحددددة مدددن وسدددائلها الراميدددة لطدددرد السدددكان المقدسددديين مدددن المديندددة، باإلضدددافة إلدددى عددددد مدددن 

 -(2015دولة فلسطين، محافظة القدس،  ) : ألخري والتي تتمثل فيما يلياإلجراءات ا
إلغاء حقوق اإلقامة وحرمان العائالت من لم  الشمل : أعلن االحتالل اإلسرائيلي مر ات  -1

أن الهدف من السياسات التي تنتهجها في القدس الشرقية   -وبشكل ال لبس فيه -عدة 
اإلعالن رسميًا  ذلكورد  ،افية يهودية في المدينةالمحتلة هو الحفاظ على أغلبية ديمغر 

في تقرير صدر عن اللجنة الوزارية المشتركة لدراسة معدالت التنمية في القدس عام 
التقرير توصية مفادها أنه "يجب الحفاظ على التوازن  ذلك. إذ رفعت اللجنة في 1973

". حيث منع 1972ام الديمغرافي لليهود والعرب، كما كان عليه الوضع عند نهاية ع
، آالف -في محاولة منها للحفاظ على هذا "التوازن الديمغرافي" -االحتالل اإلسرائيلي 

 الفلسطينيين من اإلقامة في مدينة القدس بإلغاء حقوقهم في اإلقامة فيها. 
فيها يتمتع بحقوق غير  (مقيم دائم)يعتبر الكيان الصهيوني كل فلسطيني مقدسي بمثابة  -2

يمارس ، على سبيل المثال: قارنة مع المواطنين اإلسرائيليين في المدينةمتكافئة م
االحتالل اإلسرائيلي وبقوة القوانين التي سنها لتجريد السكان الفلسطينيين حقهم في 
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على كل فلسطيني من سكان المدينة الحفاظ  وذلكاإلقامة في شرق القدس المحتلة، 
ال سيواجه  يرفض  كما ،خطر فقدان الحق في اإلقامةعلى إقامته داخل المدينة، وا 

االحتالل في العادة منح الزوج الفلسطيني غير المقدسي حق االنضمام إلى زوجه، أو 
 تحرمه من لم  شمل العائلة. كما حق اإلقامة في المدينة، وتمنعه من اإلقامة فيها، 

ية ألكثر سحب الهويات الشخصكما قام  (اإلقامة الدائمة)قام االحتالل بإلغاء حق  -3
ترك أثرًا بالغًا  مما ؛2014و 1967فلسطيني مقدسي من بين األعوام  14500من
كما  ،المحتلةالقيمين في شرق القدس بالمائة من عائالتنا الفلسطينية  20أكثر من  على

من العدد الكلي لبطاقات الهوية التي  7250سحبت سلطات االحتالل ما مجموعه 
 وحدها.  2013و 2006ترة الممتدة بين عامي صادرتها من المقدسيين في الف

تتفاقم هذه السياسة الصهيونية مع اضطرار الفلسطينيين المقدسيين إلى السكن خارج  -4
بسبب امتناع  ؛القدس عند الزواج من فلسطينية في الضفة الغربية أو قطاع غزة

ن للم االحتالل عن المصادقة على طلبات جمع الشمل التي يقدمها هؤالء الفلسطينيو 
 شمل أزواجهم وأطفالهم. 

تتعارض سياسة سحب بطاقات الهوية المقدسية من فلسطيني القدس المحتلة مع  -5
وفق اتفاقية جنيف الرابعة التي   -بصفته دولة احتالل -واجبات الكيان الصهيوني، 

م عليها نفي  تحظر الترحيل القسري الجماعي أو الفردي ل شخاص المحميين. كما ويحر 
من األراضي المحتلة إلى أراضي دولة االحتالل أو إلى أراضي أي دولة  أي شخص

 أخرع. 
 

 الحفريات في القدس : -8
شرع اليهود مندذ بدايدة احدتالل مديندة القددس بالحفريدات بدالقرب مدن أساسدات المسدجد 

الحفريدات وصدلت إلدى مرحلدة متقدمدة وخطيدرة أسدفل المسدجد األقصدى لتحقيدق  وتلكاألقصى، 
 –:اهدافها وهي 

 إحداث خلخلة وتفري  ألساسات المسجد األقصى. -1
 بناء عدد من الُكنس اليهودية أسفل المسجد األقصى. -2
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 مدع بعضدها ربدط المنداطق المهمدةمدع تسهيل مدرور المسدتوطنين أسدفل المسدجد األقصدى  -3
 في مدينة القدس.

العمل على هدم المسجد األقصى من خالل إعداد شبكة واسعة أسفل المسدجد ممدا يدؤدي  -4
 لى انهياره.إ

 محاولة إثبات السيادة اليهودية فوق األرض وتحتها. -5
 عزيزي الدارس :

مرت الحفريات أسفل المسجد األقصى بعدة مراحدل متالحقدة ومتعاقبدة مث لدت كدل مدرة 
حيددث واسددتمرت حتددى يومنددا  1838حقبددة زمنيددة ومنطقددة جغرافيددة، وقددد بدددأت فعدداًل فددي عددام 

وبددددإقراٍر ودعددددٍم مددددن الحكومددددة الصددددهيونية، وتركددددزت  أخددددذت عمليددددات الحفددددر طابعددددًا رسددددميًا،
الجهددة الغربيددة والجنوبيددة وبالددذات أسددفل حددائط البددراق الحددائط الغربددي والحددائط  :الحفريددات فددي

األمويددة( وأسددفل قريددة سددلوان، وكددذلك أسددفل الحددائط الشددمالي والشددرقي  القصددور )أسددفل الجنددوبي
رات فدددي العديدددد مدددن أروقدددة ومبددداني األمدددر الدددذي أدع إلدددى حددددوث تصددددعات وتشدددققات وانهيدددا
 .(204:  2013)أبو ليلة، حمدي، وأحياء ومساجد القدس خاصة المسجد األقصى المبارك 

 
 مشكلة السكن في القدس :  -9

إن مشكلة السكن في القدس تعتبر من أهم القضايا التي لها دور  :عزيزي الدارس
االنتقال إلى مكان آخر خارج في تهويد القدس من خالل إجبار الفلسطينيين بالهجرة أو 

، كان متوسط كثافة السكان في كل غرفة يزيد بضعفين عما هو 2013القدس، ففي عام 
 ، حيثعليه الحال بين السكان اليهود، وال تزال هذه المشكلة تشهد المزيد من التعقيد يومياً 

توطًنا يعيشون مس 200000قانوني  وجه دون  المحتلة القدس في المقيمين المستوطنين بل  عدد
في المقابل فرضت سلطات االحتالل على الفلسطينيين  ،وحدة سكنية 55000في 

 :وحدة سكنية 46000مقيمًا، السكن فيما ال يتجاوز  303429األصليين، والبال  عددهم 
( إلى أن النقص في عدد الوحدات السكنية التي يحتاجها 2013تشير آخر الدراسات )
 .(2015)دولة فلسطين، محافظة القدس، وحدًة سكنية  60000يقل عن  المواطنون المقدسيون ال
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ن بسبب هذا االزدحام وطول سنوات االنتظار الذي يقترن مع يو يضطر المقدس
القيود المشددة التي تفرضها السلطات اإلسرائيلية على بناء بيوتهم دون ترخيص مسبق، وهو 

. يبل  المتوسط اإلجمالي للطلب على بحسب تعريف االحتالل (بناًء غير مرخص)ما يعتبر 
وحدة سكنية، بينما سمح االحتالل  1100بناء المساكن في القدس المحتلة في السنة الواحدة 

وحدة سكنية فقط. تشير التقديرات إلى وجود ما  91اإلسرائيلي بإصدار تراخيص بما يعادل 
المبل  اإلجمالي  يتجاوز متوسط ،منزل فلسطيني غير مرخص في القدس 15500يقرب من 

ن في و للغرامات التي تفرضها بلدية القدس اإلسرائيلية على المنازل التي يقيمها الفلسطيني
)دولة فلسطين، محافظة $ مليون دوالر 6.5القدس المحتلة دون ترخيص في السنة الواحدة 

 .(2015القدس، 
وبصورة  1967مارست سلطات االحتالل اإلسرائيلية، منذ احتاللها للقدس عام 

يتمثل الهدف الرئيس من سياسة هدم  ،منتظمة سياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين
المنازل في تشريد األسر الفلسطينية من القدس المحتلة وترحيلها وتغيير معالم هذه المدينة 

 3400وتشير التقديرات الواردة في هذا الشأن بأن االحتالل هدم ما يزيد على  ،وطابعها
، من بينها العديد من المواقع التاريخية 1967ن منازل المواطنين المقدسيين منذ عام منزل م
وفق اإلحصائيات  ،كحي باب المغاربة التاريخي في البلدة القديمة في القدس :والدينية

 78الصادرة عن الجهاز المركزي ل حصاء الفلسطيني، هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلية 
منازل في عام  103، و2008لسطينيين في القدس المحتلة في عام منزاًل من منازل الف

في عام  الً منز  66، و2011في عام  الً منز  53، و2010في عام  الً منز  54، و2009
إلى مواصلة تنفيذ سياسة هدم منازل المقدسيين، وأكبر داللة  االحتاللسعى كما ي ،2012

في  االحتاللنفذها يبت أعمال الهدم التي تسبقد و  ،على ذلك مئات أوامر هدم المنازل القائمة
من المواطنين المقدسيين وتركهم بال مأوع، كما أن إخالئهم القسري من مدينتهم  اآلالف تشريد

 .(2015)دولة فلسطين، محافظة القدس، بحد ذاته مخالفة للقانون الدولي، وانتهاك لقواعده 
 

 –(2015ة القدس، )دولة فلسطين، محافظالقانون الدولي تجاه القدس :  -10
على "عدم جواز  1967الصادر عن مجلس األمن الدولي عام  242يؤكد القرار رقم  -

يدعو إلى "انسحاب القوات المسلحة كما االستيالء على األراضي بالحرب" 
 اإلسرائيلية من أراض احتلتها في النزاع األخير". 
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على أن مجلدس  1968الصادر عن مجلس األمن الدولي عام  252ينص القرار رقم  -
األمددن "يعتبددر كافددة اإلجددراءات واألعمددال التددي يقددوم بهددا اإلحددتالل والراميددة إلددى تغييددر 
 "،الوضددع القددانوني للقدددس الشددريف بدددون سددند قددانوني، وال يمكنهددا تغييددر ذلددك الوضددع

علددى أن  1980الصددادر عددن مجلددس األمددن الدددولي عددام  476نددص القددرار رقددم كمددا 
إلجدراءات واألعمدال التدي تقدوم بهدا إسدرائيل القدوة المحتلدة، مجلس األمدن يعتبدر "كافدة ا

تشدكل عائقدًا بأنهدا الرامية إلى تغيير معالم مدينة القدس الشدريف بددون سدند قدانوني... 
 .وعادل ودائم في الشرق األوسط" خطيرًا أمام تحقيق سالم شامل

 
 الملخص : 

فهي عاصمة فلسطين ولها  تعتبر مدينة القدس مدينة عربية إسالمية ال تفريط فيها،
فلما كانت القدس تمثل هذه المكانة واألهمية عمد  ،مكانة دينية عظيمة في نفوس المسلمين

 االحتالل الصهيوني إلى احتالل هذه المدينة.
ولم تقف األمور عند هذا الحد، بل شرع االحتالل اإلسرائيلي في بناء حزام 

مثل ذلك في سياسة مصادرة وت   (دودهاح)كخط دفاع أول عن  ؛استيطاني يحيط بالقدس
آالف الدونمات من فلسطين تحت ذرائع وحجج مختلفة، وبناء المستعمرات اإلسرائيلية عليها 

والسيطرة على المزيد من األراضي. وتعدت األمور حتى  (األمنية)إضافة إلى السياسة 
وليًا والذي ينص على أن وصلوا إلى القانون الجائر المرفوض فلسطينيًا وعربيًا واسالميًا ود

 (.إسرائيل)القدس الموحدة عاصمة 
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 –:أسئلة التقويم البعدي
 

اذكر اآلثار المباشرة التي تخلفها سياسة اإلغالق والتي تفرضها إسرائيل على القدس  -1
 المحتلة.

تعزيز هيمنتها على مدينة القدس من  1967حاولت الحكومة الصهيونية منذ عام  -2
 سياسات الممنهجة، وضح ذلك.خالل اتباع عدد من ال

 .؟242على ماذا نص قرار مجلس األمن الدولي رقم  -3
 –أمام العبارة التالية :)×( ( أو خطأ ضع عالمة صح ) -4
 .1967صدر عن مجلس األمن الدولي عام  252)  ( قرار رقم  -
 .1980صدر عن مجلس األمن الدولي عام  476)  ( قرار رقم  -
 -:ضع خطا  تحت اإلجابة الصحيحة  -5
أصدر االحتالل الصهيوني أمرا  إداريا  يقضي بضم القدس الشرقية إلى الجزء الغربي  -

 –من المدينة في عام:
 م1989-4م         1948-3م          1949 -2م       1967 -1   
بنى الكنيست اإلسرائيلي القانون األساسي الذي قدمته الحكومة اإلسرائيلية والذي تَ  -

  –الموحدة عاصمة إسرائيل" في عام:ينص على أن "القدس 
 م1990-4م         1980-3م          1948 -2م       1967 -1   

 

 –إجابات األسئلة :
 

 –جابات أسئلة التقويم القبلي :( إِ 1
 اذكر أهم اإلجراءات التي اتخذها االحتالل اإلسرائيلي لتهويد القدس.  -1

ية والتي تشكل القدس جزءًا منها وبالتحديد في الثامن بعد االحتالل اإلسرائيلي ألراضي الضفة الغرب
  –، اتخذ االحتالل عدة إجراءات اتجاه القدس هي على النحو التالي:1967والعشرين من حزيران عام 

أصدر االحتالل الصهيوني أمرًا إداريًا يقضي بضم القدس الشرقية )حوالي سبع كيلو مترات مربعة(  -
كيلو مترًا  38إلى الجزء الغربي من المدينة والتي كانت مساحتها )حوالي  وعشرات الكيلومترات األخرع،

 مربعًا(.
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 حل مجلس األمانة الفلسطيني. -
 توزيع الهوية اإلسرائيلية على سكان القدس الشرقية -
ألغت القوانين األردنية وأغلقت المحاكم الشرعية والبنوك العربية، وفرضت مناهج التعليم اإلسرائيلية،  -

 إلقصاء أي دور للسلطة العربية. وغيرها
 إخضاع األرض والسكان لكافة أشكال السلطة اإلسرائيلية.  -
 بناء حزام استيطاني يحيط بالقدس . -
 مصادرة آالف الدونمات من القدس ومحيطها تحت ذرائع وحجج مختلفة. -
اسة هدم وبصورة منتظمة سي 1967مارست سلطات االحتالل اإلسرائيلية، منذ احتاللها للقدس عام  -

 منازل المواطنين الفلسطينيين.
 بناء المستعمرات االستيطانية اإلسرائيلية المحيطة بالقدس الشريف. -
من  والعزللحدود "بلدية االحتالل في القدس"، حيث تم استحداث جدار الضم  العزل والضمإقامة جدار  -

افات، والرام، وضاحية البريد حيث الناحية الشمالية والمحاذية لمطار قلنديا، وقرع كفر عقب وقلنديا، ور 
يعزل تجمعات بكاملها )األرض والسكان( مثل الرام وبير نباال وكفر عقب والجيب، مما يعيق تنظيم 

 شؤون السكان ويضطرهم للهجرة خارج حدود منطقة جدار الضم والتوسع .
ن "القدس الموحدة القانون األساسي الذي ينص على أ 30/07/1980تبنى الكنيست اإلسرائيلي بتاريخ  -

 .عاصمة إسرائيل
 

 اشرح باختصار مشكلة السكن في القدس.   -2
، كان متوسط كثافة 2013إن مشكلة السكن تعد من أكبر المشاكل التي تواجه المقدسين ففي عام 

الغرفة )أي نصيب األفراد من الغرف(  يزيد بضعفين عما هو عليه الحال بين السكان اليهود، فيما بل  عدد 
وحدة  55000مستوطًنا يعيشون في  200000توطنين المقيمين في القدس المحتلة دون وجه قانوني المس

مقيمًا،  303429سكنية. في المقابل، فرضت سلطات االحتالل على الفلسطينيين األصليين، والبال  عددهم 
لتي يحتاجها وقد بل  النقص في عدد الوحدات السكنية ا ،وحدة سكنية 46000السكن فيما ال يتجاوز 
وحدًة سكنية. كما مارست سلطات االحتالل اإلسرائيلية، منذ  60000ال يقل عن بما المواطنون المقدسيون 
وبصورة منتظمة سياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين. يتمثل الهدف الرئيس  1967احتاللها للقدس عام 

من القدس المحتلة وتغيير معالم هذه المدينة  من سياسة هدم المنازل في تشريد وترحيل األسر الفلسطينية
 وطابعها.

 

 –جابات أسئلة التقويم البعدي :( إِ 2
 اذكر اآلثار المباشرة التي تخلفها سياسة اإلغالق التي تفرضها إسرائيل على القدس المحتلة.  -1
المقدسة  منع ثالثة ماليين مواطن مسلم ومسيحي من أبناء الشعب الفلسطيني من الوصول إلى أماكنهم -

 الواقعة في هذه المدينة. 
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فلسطيني )مخيم شعفاط، ضاحية السالم، رأس خميس، ضاحية السالم، كفر  90,000عزل حوالي  -
ألن المناطق السكنية التي يقيمون فيها باتت تقع  ؛عقب، سميراميس( من سكان القدس عن مدينتهم

 خارج الجدار. 
التي تشكل مركز الثقل –ية في القدس المحتلة فرض قيود مجحفة وعسيرة على األنشطة التجار  -

ليها.  –االقتصادي في فلسطين  وفي المناطق المحيطة بها وعلى حركة التجار منها وا 
تفكيك الترابط االجتماعي وتقويض نسيج الحياة االجتماعية للفلسطينيين الذين يقطنون على جانبي  -

 الجدار. 
 

زيز هيمنتها على مدينة القدس من خالل اتباع عدد تع 1967حاولت الحكومة الصهيونية منذ عام  -2
 من السياسات الممنهجة، وضح ذلك. 

تعزيز هيمنتها على مدينة القدس من خالل اتباع عدد  1967حاولت الحكومة الصهيونية منذ عام 
 –من السياسات الممنهجة وهي :

خطوة أحادية الجانب،  بناء المستوطنات: ضم  الكيان الصهيوني مدينة القدس الشرقية إليها في -
واستمرت في بناء المستوطنات غير المشروعة داخل حدود المدينة وعلى تخومها بعد أن قامت 

 بتوسيعها بتصرفات غير قانونية. 
 إلغاء حقوق اإلقامة وحرمان العائالت من لم  الشمل؛ للحفاظ على هذا "التوازن الديمغرافي". -
فيها يتمتع بحقوق غير متكافئة مقارنة  (مقيم دائم)سي بمثابة يعتبر الكيان الصهيوني كل فلسطيني مقد -

 مع المواطنين اإلسرائيليين في المدينة. 
فلسطيني  14,500قام االحتالل بإلغاء حق "اإلقامة الدائمة" وسحب الهويات الشخصية ألكثر من  -

ائة من عائالتنا بالم 20ترك أثرًا بالغًا على أكثر من  مما ؛2014و 1967مقدسي من بين األعوام 
 الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية المحتلة. 

اضطرار الفلسطينيين المقدسيين إلى السكن خارج القدس عند الزواج من فلسطينية في الضفة الغربية أو  -
قطاع غزة؛ بسبب امتناع إسرائيل عن المصادقة على طلبات جمع الشمل التي يقدمها هؤالء 

 اجهم وأطفالهم. الفلسطينيون للم شمل أزو 
 مصادرة األراضي والقيود المفروضة على البناء وتدمير المنازل . -
 

 . ؟242على ماذا نص قرار مجلس األمن الدولي رقم  -3
على "عدم جواز االستيالء على األراضي بالحرب"  1967الصادر عام  242نص القرار رقم 

 .ويدعو إلى "انسحاب القوات المسلحة
 

 –أمام العبارة التالية :)×( طأ ( أو خضع عالمة صح ) -4
 . 1967صدر عن مجلس األمن الدولي عام  252( قرار رقم ×) -
- ( قرار رقم )1980صدر عن مجلس األمن الدولي عام  476 . 
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 –ضع خطا  تحت اإلجابة الصحيحة في التالي :
مددن المدينددة فددي الجددزء الغربددي  أصدددر االحددتالل الصددهيوني أمددرًا إداريددًا يقضددي بضددم القدددس الشددرقية إلددى -

 –:عام
 م1989-4 م 1948-3 م 1949 -2   م1967 -1

تبنى الكنيست اإلسرائيلي القانون األساسي الذي قدمتده الحكومدة اإلسدرائيلية والدذي ندص علدى أن "القددس  -
  –الموحدة عاصمة إسرائيل" في عام :

 م1990-4 م 1980-3 م 1948 -2  م 1967 -1
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 الوحدة الثالثة
 تيطانية وجدار العزل والضم المستعمرات االس

 
 عزيزي الطالب : 

  –بعد دراستك لهذا الدرس سوف تكون قادرا  على معرفة التالي :
 المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالمستعرات االستيطانية. -1
 التوزيع الجغرافي للمستعمرات االستيطانية في الضفة الغربية.  -2
كوناته، وأهدافه، واآلثار المترتبة من حيث : مراحل البناء، وم والعزل,جدار الضم  -3

 عليه.
 

 –أقسام الوحدة :
 المستعمرات االستيطانية في الضفة الغربية -1
 التقسيمات اإلدارية واألمنية في الضفة الغربية. -2
 جدار العزل والضم في الضفة الغربية. -3
 

  –أسئلة التقويم القبلي :
الل إلى عدة مراحل، اتخذ تأسيس المستعمرات منحى من خالل تقسيم سنوات االحت -1

 وضح ذلك. 
 

 (26-25، 2010:  1677)ج. م.إ. ف. الرقم المرجعي المفاهيم والمصطلحات :
 المستعمرة :
تجمع سكاني من المحتلين اليهود معترف بها من قبل االحتالل اإلسرائيلي،  ىه

ع عرف مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي التجم، ويُ (التجمع)بحيث تنطبق عليها شروط 
 على النحو التالي : 

  –مكان مأهول بشكل دائم، ضمن المعايير التالية :
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 شخصًا أو أكثر.  20غالبًا ما يسكنه  -
 له إدارة ذاتية.  -
 ليس مشمواًل مع الحدود الرسمية لتجمع آخر.  -
 تم إقرار تأسيسه رسميًا.  -

 (. J1ضاف إلى ذلك المستعمرات واألحياء اليهودية الموجودة في القدس )منطقة ت
 

 البؤرة االستعمارية : 
سلطات االحتالل هي بناء مدني أو شبه عسكري، لم يتم إقرار إنشائه من قبل 

، وغالبا ما يتم اإلقرار فيما بعد، وذلك باختيار توقيت سياسي مناسب. ومن هذا اإلسرائيلي
 التعريف يتضح أن البؤرة االستعمارية قد تتحول إلى مستعمرة أو معسكر. 

  

 االستعماري :  الموقع
موقع يشمل المستعمرات، والبؤر االستعمارية، والمستعمرات العسكرية، وشبه  هو

 اإلسرائيلي.  الجيش ومعسكرات الصناعية، والمناطق العسكرية، والمستعمرات الزراعية،
 

 مجلس يشع : 
هو مجلس يمثل المستعمرين في الضفة الغربية باستثناء ذلك الجزء من محافظة 

ويتبع  ،1967عنوة بعيد احتالها للضفة الغربية في عام  "إسرائيل"الذي ضمته القدس و 
 . (مجالس إقليمية)مجلس يشع عدة سلطات تسمى 

 

  المجلس اإلقليمي : 
 هو سلطة إدارية تشمل عدة مستعمرات. 

 

 األراضي المبنية في المواقع االستعمارية :
لخدمات، والحدائق العامة، مناطق البناء، ومرافق ا :هي المساحات التي تشمل

والمساحات المكشوفة، والطرق، ومناطق التجريف التي تتم عليها أعمال البناء في المواقع 
االستعمارية، وال تعني األراضي المخصصة للبناء حسب المخطط الهيكلي للموقع 

 االستعماري، أو األراضي التي صودرت لضمها للموقع االستعماري. 
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 : المستعمرة الحضرية 
نسمة أو أكثر، أو أي مستعمرة تقع داخل  2000هي مستعمرة يبل  عدد سكانها 

 ( بغض النظر عن عدد السكان فيها. J1حدود منطقة القدس )
 

 المستعمرة الريفية :
المستعمرات  :شملتنسمة، و  2000هي مستعمرة يقل عدد السكان فيها عن 

نسمة، والتي تقع  2000د سكانها عن ستثنى من ذلك المستعمرات التي يقل عدتالزراعية. و 
 ( حيث تصنف على أنها مستعمرات حضرية. J1داخل حدود منطقة القدس )

 

 موشاف : 
هي مستعمرة ريفية يتم إدارتها بصفة هيئة تعاونية، ويملك سكانها الحق في زراعة 

 النوع كذل ويتكون  ،، على أنها أراٍض زراعية(إسرائيل)األراضي المصنفة من قبل إدارة أرض 

 من جزء ويدار ،المستعمرات من مجموعة أسر، كل منها تمثل وحدة مستقلة اقتصادياً  من

 قبل السكان.  الجزء من ذلكمن قبل الهيئة التعاونية، ويتم تحديد  اإلنتاج
 

 موشاف جماعي :
واالستهالك هي مستعمرة ريفية يكون فيها اإلنتاج والتسويق مشتركًا )تعاونيًا(، 

 خاصًا.
 

 بوتس :كي
 هي مستعمرة ريفية يكون فيها اإلنتاج، والتسويق، واالستهالك مشتركًا )تعاونيًا(. 

 

 مستعمرة إقامة منتظمة :
هي مؤسسة لها صفات التجمع السكاني، وال تقع ضمن الحدود اإلدارية المنتظمة 

 لتجمع آخر. 
 

 مستعمرة جماعية : 
ال يملك سكانها الحق في حيث ة، تم إدارتها بصفة هيئة تعاونيتهي مستعمرة ريفية 

زراعة األراضي، ويتم تحديد مدع النشاطات التعاونية )اإلنتاج، واالستهالك، والنشاطات 
 البلدية واالجتماعية( من قبل السكان. 
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 مستعمرة ريفية أخرى :
نسمة، وغير مذكورة في أي  2000هي المستعمرة التي يقل عدد السكان فيها عن 

 ات أعاله. من أنواع المستعمر 
 

 –: المستعمرات االستيطانية – أوال  
 النشاط االستعماري االستيطاني في الضفة الغربية وقطاع غزة:  -1

يمثل النشاط االستعماري اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية أحد أخطر الممارسات 
وقطاع غزة. اإلسرائيلية الهادفة إلى منع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة في الضفة الغربية 

تعمل مختلف األجهزة والمؤسسات والمنظمات اإلسرائيلية بتوجيه مباشر، ودعم رسمي حيث 
من الحكومة اإلسرائيلية على تنفيذ برنامج منهجي للتوسع االستعماري في مختلف المناطق 
الفلسطينية، بحيث تتحول شبكة االستعمار وما يرافقها من تغيرات طوبغرافية وديمغرافية إلى 

)ج. م.إ. ف. الرقم المرجعي، عائق حقيقي أمام إمكانية قيام دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي 
1993  :2013 ،16). 

ال يقتصر تأثير حركة االستعمار اإلسرائيلي على زعزعة االستقرار السياسي 
آثار االستعمار المدمرة لتشمل  تمتداواألمني للمناطق التي تشملها حركة االستعمار، بل 

البيئي القائم في المجتمع الفلسطيني واألراضي  -االقتصادي –التوازن االجتماعي 
إعاقتها لتنمية المجتمع الفلسطيني وتقطيع أوصاله وسلبها لمصادره  :الفلسطينية، من حيث

الطبيعية، وتلويث بيئته، إضافة لكونها أداة للسيطرة على هذا المجتمع وتدميره، واستخدام تلك 
كقواعد انطالق للجيش اإلسرائيلي في حربه المستمرة ضد الشعب الفلسطيني. المستعمرات 

ويعاني سكان التجمعات السكانية الفلسطينية من التوسعات المستمرة للمستعمرات اإلسرائيلية، 
 . (16، 2013:  1993)ج. م. ح. ف. الرقم المرجعيواالعتداءات اليومية من قبل المستعمرين 

 

 (17، 2014:  2145ج. م.إ. ف. الرقم المرجعي )عدد المستعمرات :  -2
( إلى أن عدد المستعمرات في الضفة الغربية قد بل  39بيانات الشكل )ارت شأ

مستعمرة في محافظة القدس تتوزع  26، منها 2014مستعمرة، وذلك في نهاية عام  150
حافظة، من الم (J2)مستعمرات في  10، و"إسرائيل"مستعمرة تم ضمها إلى  (16)بواقع 
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مستعمرة في محافظة رام هللا والبيرة، وكان أقل عدد من المستعمرات في محافظة  (26)و
 طولكرم بواقع ثالث مستعمرات.

 

 (39شكل )

 
 (. 18، 2014:  2145)ج. م.إ. ف. الرقم المرجعي 

 

 (2014)مركز أبحاث األراضي، :  خطورة االستعمار االستيطاني في الضفة الغربية -3
دونم من األراضي  200000لمستعمرات والبؤر االستيطانية حوالي ا تلكتلتهم  -

 الفلسطينية. 
حيث دونم من أراضي الفلسطينيين بحجة األمن،  435000غلق ما مساحته حوالي -

 المساحات احتياطيًا استيطانيًا.  تلكتعتبر 
  كم.980يبل  طول الطرق االلتفافية االستعمارية التي تربط هذه المستعمرات حوالي  -
 دونم.  196000الطرق االلتفافية حوالي  تلكتبل  مساحة األراضي التي التهمتها  -
تبل  مساحة األراضي غير القابلة لالستخدام ألسباب أمنية حول الطرق االلتفافية بحوالي  -

 دونم.  98000
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 تلكإقامة معسكرات لجيش االحتالل اإلسرائيلي على أراضي الضفة الغربية لحماية  -
 دونم.  55000على نحو المستعمرات 

يبل  عدد الحواجز األمنية واإلغالقات التي تحاصر المدن والقرع الفلسطينية وتقطع  -
 حاجزًا.  468م 2014أوصالها حتى عام 

 
 عدد المستعمرين : -4

 (40شكل )

 (19، 2014:  2145ج.م.إ.ف.الرقم المرجعي )
 

ن اليهود في الضفة في عدد  المستعمري ة( إلى الزيادة المستمر 40يشير الشكل )
التقديرات إلى أن عدد المستعمرين في  حيث أشارت. 2014-1988الغربية خالل الفترة من 
العدد  ذلك، بينما كان 2014مستعمٍر، وذلك في نهاية العام 599900الضفة الغربية قد بل  

 .1989مستعمر عام 200000نحو 
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 (41شكل )

 

 (19، 2014:  2145)ج.م.إ.ف.الرقم المرجعي 
 

( أن معظم المستعمرين يسكنون محافظة القدس بواقع 41يتضح من الشكل )
رام هللا  تاليها محافظت(، J1مستعمرًا في منطقة ) 203176مستعمٍر، منهم  287000

أما أقل  ،مستعمر في محافظة بيت لحم 72600، مرمستع 120400والبيرة بواقع 
 مستعمر. 1800باس بواقع المحافظات من حيث عدد المستعمرين فهي محافظة طو 

 

 :  2012-1967مراحل إقامة المستعمرات االستيطانية خالل الفترة من   -5
تم تقسيم إقامة المستعمرات االستيطانية في الضفة الغربية وقطاع  عزيزي الدارس:

 (19-18، 2014:  2145)ج. م.إ. ف. الرقم المرجعي  عدة مراحل: إلى االحتالل سنوات خالل غزة
: تم فيها تأسيس المستعمرات بصورة انتقائية،  1976-1967األولى المرحلة  -

تركزت المستعمرات في حيث ضمن سياسة استعمار تعتمد على الكيف وليس الكم، 
 القدس والغور، وذلك بوحي من خطة ألون. 

المرحلة طفرة في بناء  تلك: لقد شهدت  1984-1977المرحلة الثانية  -
التوسع  لذلكارها األفقي، وكان اإلطار النظري المستعمرات، والتوسع في انتش

 مجموعة من الخطط/المشاريع االستعمارية من أهمها : 
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الخطة إقامة تكتل استعماري في الضفة الغربية  حيث تضمنت تلكخطة شارون :  -
 يقطعها طوليا )من الشمال إلى الجنوب( تمتد منه قطاعات عرضية واسعة. 

يهودي من  120000إلى توطين  ت تلك الخطةحيث هدفخطة متتياهو دروبلس :  -
 مستعمرة تقام في األماكن االستراتيجية في فلسطين.  50خالل بناء 

الحركة االستعمارية، تمامًا  تلكخطة غوش إيمونيم : تتركز المستعمرات، بحسب خطة  -
في المناطق التي تحاول المشاريع االستعمارية األخرع تجنبها قرب التجمعات السكانية 

 لفلسطينية في المرتفعات. ا
ونتيجة لذلك انتشر االستعمار في مختلف المناطق الفلسطينية، دون أن يتم 

 االنتشار.  ذلكواالستراتيجي من وراء  والجغرافي، إلى المنطق السياسي، (بالضرورة) االحتكام
من حيث )المرحلة وتيرة االستعمار  تلك: عادت في  1990-1985المرحلة الثالثة  -

 إلى ما يشبه المرحلة األولى. (الكم
: انخفضت وتيرة التوسع في تأسيس المستعمرات  2012-1991المرحلة الرابعة  -

بصورة حادة، ويعود ذلك إلى مسيرة السالم وما رافقها من ضغوط دولية على 
 االحتالل لتجميد االستعمار.

الفترة إلى تسمين  تلكوللتعويض عن ذلك لجأت سلطات االحتالل خالل 
نشاء  ممن حيث السكان، أأكان لمستعمرات القائمة سواء ا جديدة  (أحياء)من خالل إقامة وا 

في  والعزليضاف إلى ذلك البدء في إنشاء جدار الضم  ،ضمن حدود المستعمرات القائمة
% من 88ضم سمت حدوده على أن ي  ، ذلك الجدار الذي رُ 2002شهر حزيران من عام 

وفي نفس الفترة اتسعت وتصاعدت  ،الواقعة داخل الجدار سكان المستعمرات إلى المنطقة
بؤرة  221هجمة األذرع االستعمارية من خالل إنشاء البؤر االستعمارية، حيث بل  عددها 

 . 2010في نهاية عام 
-1967وباإلجمال فقد تطور عدد المستعمرات في الضفة الغربية خالل السنوات 

 . 2014مستعمرة في عام  150ى إل 1967من مستعمرة واحدة في عام  2014
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)ج. م.إ. ف. االنتشار الجغرافي للمستعمرات االستيطانية في الضفة الغربية :  -6
 (27، 2014: 2145الرقم المرجعي

كما يبينها الشكل  تقسم الضفة الغربية بموجب االنتشار الجغرافي عزيزي الدارس:
التالل الغربية،  لي، وقطاعإلى أربع مناطق : القطاع الشرقي، والقطاع الجب (42رقم )

 والقدس الكبرع. 
 

 القطاع الشرقي : 
القطاع تتمثل في الحد من  ذلكإن التأثيرات األساسية على السكان الفلسطينيين في 

 28القطاع  ، ويضم ذلكفرص التطوير االقتصادي )الزراعي بشكل خاص( والحضري 
القطاع  ذلكتعمرين في بل  عدد المسحيث   2014مستعمرة حسب بيانات نهاية عام 

 % من مجموع المستعمرين في الضفة الغربية. 1.1مستعمرًا، يمثلون  6397
 

 القطاع الجبلي : 
القطاع تتمثل بالسيطرة على  ذلكإن األهداف الرئيسة من إقامة المستعمرات في 

( الذي يربط أهم المدن الفلسطينية في الضفة 60شريان المواصالت الرئيس)طريق رقم 
ربية ببعضها ، من خالل إقامة تكتالت استعمارية تمنع البناء الفلسطيني بالقرب من هذا الغ

الطريق، ومنع التواصل العمراني الفلسطيني على حديه، إضافة إلى تطويق المدن الفلسطينية 
، 2014مستعمرة حسب بيانات نهاية عام  32القطاع  ذلكومنع توسعها العمراني، ويضم 

% من مجموع 8.6مستعمرًا، يمثلون  51691القطاع ذلك تعمرين في بل  عدد المسقد و 
 المستعمرين في الضفة الغربية. 

 

 قطاع التالل الغربية : 
القطاع تتمثل بمحو الخط  ذلكإن األهداف الرئيسة من إقامة المستعمرات في 

سرائيل، وخلق تواصل عمراني بين  األخضر الذي يعتبر حدًا سياسيًا يفصل بين فلسطين وا 
القطاع  ذلكمستعمرات ضمن  3أن  هناك)يالحظ  (إسرائيل)المستعمرات والمدن الرئيسة في 

ضم قطاع قد (، ومنع التواصل العمراني بين التجمعات الفلسطينية، و "إسرائيل" إلى ضمها تم قد
 ذلكبل  عدد المستعمرين في حيث ، 2014عام  نهاية بيانات حسب مستعمرة 53 الغربية التالل

 ع المستعمرين في الضفة الغربية. % من مجمو 30.5مستعمرًا، يمثلون  182899طاع الق
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 قطاع القدس الكبرى  :
تم شرح هذا الموضوع بالتفصيل في الوحدة السابقة الخاصة  :عزيزي الدارس

 باالستعمار االستيطاني في القدس.
  

: 2145ف. الرقم المرجعي)ج. م.إ. : أنواع المستعمرات االستيطانية في الضفة الغربية  -7
2014 ،20) 

 –ستعمرات االستيطانية تنقسم إلى :( أن الم43يبين الشكل رقم )

، 2014مستعمرة، وذلك في نهاية عام  52بل  عددها  حيث المستعمرات الحضرية:   -
النوع من المستعمرات حوالي  ذلكمستعمرة في محافظة القدس، ويمثل سكان  22منها 
 كلي لعدد المستعمرين في الضفة الغربية.% من المجموع ال88.3

مستعمرة، معظمها تصنف مستعمرات  98بل  عددها حيث المستعمرات الريفية :  -
مستعمرة  17موشاف بواقع  تليهامستعمرًا،  48599مستعمرة يسكنها  49جماعية بواقع 

   .مستعمراً  4181يسكنها 
 23سكان، إن هناك أما بخصوص توزيع المستعمرات الريفية حسب فئات عدد ال

مستعمرة  24مستعمر، و 200مستعمرة ريفية في الضفة الغربية يسكن الواحدة منها أقل من 
-500مستعمرة يسكن الواحدة منها  51مستعمرًا، والباقي  499-200يسكن الواحدة منها 

 مستعمرًا. 1999
 

 لو: التقسيمات اإلدارية واألمنية للضفة الغربية بعد اتفاقية اوس - ثانيا  
كما يبينها الشكل رقم بعد اتفاقية أوسلو إلى ثالثة أقسام،  الضفة الغربيةتم تقسيم 

دارية مختلفة، على النحو التالي :لكل منها ترتيبات وسلطات أمني(، 44)  .https : //ar) ة وا 
Wikipedia. org/wiki)-  

 مناطق )أ( :
داريًا،  وتضم كافة المراكز السكانية الرئيسية وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة أمنيًا وا 

 مربع.  2كم 5802البالغة نحو  الضفة الغربية% من مساحة 18وتبل  مساحتها نحو 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 مناطق )ب( :
تشكل القرع والبلدات المالصقة للمدن وتخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية 

يعطي السلطة الحق بممارسة  % من مساحة الضفة، وهذا ال21إسرائيلية وتشكل نحو
مما أدع إلى خلل في تكامل بناء السلطة، وتقسيم  ؛مهامها بالشكل الطبيعي في تلك المناطق

المناطق إلى فئات، وعزلها في كانتونات تغلق وتفتح حسب الحالة األمنية أو مزاج 
 المناطق خاضعة للشرطة الفلسطينية المدنية . تلكاالحتالل، وتعتبر 

 
 ( :مناطق )ج

، وتقع تحت الضفة الغربيةوهي المناطق الوحيدة المتالصقة وغير المتقطعة في 
الضفة % من مساحة 61داريًا وتشكل نحو سيطرة االحتالل اإلسرائيلي الكاملة أمنيًا وا  

 .الغربية
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9


 498 

 



 

 

 

 499 

 –الضفة الغربية :في جدار العزل والضم  – ثالثا  
 فكرة ونشأة الجدار: -1

العنصدري فدي السدادس  العدزلسلطات االحتالل الشدروع فدي بنداء جددار الضدم و  بدأت
التنفيددذ بندداًء علددى مجموعددة مددن األفكدددار  ذلددك، جددداء 2002عشددر مددن شددهر يونيددو مددن عددام 

 1967والمقترحات التي قدمها كبار الصهاينة، فمنذ االحتالل الصهيوني للضدفة الغربيدة عدام 
بددددأ )أريئيدددل شدددارون(  1973ير( الفكدددرة، وفدددي عدددام طدددرح وزيدددر الماليدددة آندددذاك )بنحددداس سددداف

التخطدديط الفعلددي لتنفيددذ عمليددة الفصددل، وأصددبحت لديدده خريطددة تفصدديلية لمخطددط الجدددار فددي 
طلدب  1995طدرح حدزب العمدل الفكدرة مدرة أخدرع، وفدي عدام  1988، وفي عام 1978العام 

شدداحل( وضددع خطددة رئدديس الددوزراء آنددذاك )إسددحاق رابددين( مددن وزيددر األمددن الددداخلي )موشدديه 
بددادر وزيددر األمددن  1996لتنفيددذ عمليددة الفصددل، وبعددد تسددلم )نتنيدداهو( رئاسددة الددوزراء فددي عددام 

الداخلي )أفيغدور كهالني( بوضع خطة قابلة للتنفيذ لبنداء جددار الفصدل العنصدري، وفدي عدام 
بإقامدة أعلن )إيهود باراك( أنه سيقوم بالفصل أحادي الجانب بدين الفلسدطينيين واليهدود  2000

 جدار فاصل على طول حدود الضفة الغربية تحت شعار "نحن هنا وهم هناك".
 

، الموقدددددع 2006)وزارة الخارجيدددددة الصدددددهيونية، مراحـــــل بنـــــاء جـــــدار العـــــزل والضـــــم :  -2
 اإللكتروني(

اجتمعدت اللجندة الخاصدة التدي تدم تعيينهدا ل شدراف علدى تنفيدذ بنداء  عزيزي الـدارس:
 –قررت ما يلي :حيث  2001ليو من العام جدار العزل والضم في شهر يو 

 كم.728أن يكون طول الجدار  -
أن يددتم بندداء الجدددار علددى أربددع مراحددل بحيددث تقسددم كددل مرحلددة إلددى مراحددل فرعيددة أخددرع  -

   –حسب الحاجة، بحيث تكون على النحو التالي :
 ( :Aالمرحلة األولى )

 –تمتد من الشمال إلى الجنوب وتنقسم إلى مرحلتين :
قريددة سددالم شددمال غددرب جنددين حتددى قريددة مسددحة فددي محافظددة سددلفيت بإمتددداد  تمتددد مددن -1

( بدددالقرب مدددن 1948كدددم )بدددالقرب مدددن بلددددة كفدددر قاسدددم فدددي فلسدددطين المحتلدددة عدددام 137
 مستوطنة )الكانا(.

 (.2006كم في المناطق الشمالية والجنوبية من مدينة القدس )سوزان عقل، 20 -2
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المرحلددددة علددددى  تلددددكسددددتولى الجدددددار فددددي المرحلددددة، وقددددد ا تلددددكوقددددد تددددم االنتهدددداء مددددن 
قريدة، وتجمدع  16بئرًا ارتوازيدة وعدزل  31من مساحة الضفة الغربية، واستولى على  2كم107

مددن الشددرق  جدددار العددزل والضددم فلسددطيني أصددبحوا معددزولين بددين  2000فلسددطيني، يسددكنها 
 .(32:  2003)شبكة المنظمات البيئية، والخط األخضر من الغرب 

 

 ، الموقع اإللكتروني(2006)وزارة الخارجية الصهيونية،  ( :Bلثانية )المرحلة ا
، وتمتد من الغرب إلدى الشدرق 2003تمت الموافقة عليها في كانون الثاني من العام 

 –كم وتنقسم إلى مرحلتين :80بطول يبل  
: وتمتد من قرية سالم غرب جنين حتى نهدر األردن فدي أقصدى الشدرق حتدى  B1مرحلة  -1

 كم.43الحمة في محافظة طوباس بطولة  خربة تل
: وتبددددأ مدددن منطقدددة بردلدددة فدددي محافظدددة طوبددداس باتجددداه الجندددوب حتدددى بلددددة  B2مرحلدددة  -2

 كم 37تياسير في نفس المحافظة بطول 
وبعددد المرحلددة األولددى والمرحلددة الثانيددة يكددون تددم إغددالق شددمال وشددمال غددرب الضددفة 

 الغربية إغالقًا تامًا.
 

 : Cالمرحلة الثالثة 
كدددم، 64، ويبلددد  طولهدددا 2003تمدددت الموافقدددة عليهدددا فدددي شدددهر أغسدددطس مدددن العدددام 

 –وتتركز في مجملها حول مدينة القدس، وقد انقسمت إلى ثالث مراحل :
 : C1مرحلة  –

 –وتمثلت في ثالثة مقاطع :
 من بيت ساحور إلى مفترق الزيتون. -أ 
 زما.من منطقة قلنديا شمال القدس إلى مستوطنة )عناتوت( شرق بلدة ح -ب 
 جدار شامل يطوق منطقة بير نباال من جميع الجهات. -ج 
 

 : C3-C2مرحلة  –
، وتتركددز هاتددان المرحلتددان 2003تمددت الموافقددة عليهددا فددي شددهر أغسددطس مددن عددام 

إلددى الغددرب مددن مدينددة نددابلس حيددث يتعمددق الجدددار خاللهددا إلددى داخددل أراضددي الضددفة الغربيددة 
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 تلدككم، وقدد انقسدمت 279لس، ويبل  طوله باتجاه الشرق حتى يصبح على مشارف مدينة ناب
 –المرحلة أيضًا إلى مراحل فرعية أخرع هي :

كدددم مدددن نهايدددة المرحلدددة األولدددى )قريدددة مسدددحة( ثدددم باتجددداه الشدددمال حتدددى مسدددتوطنة 149 -أ 
)كدددوميم( ثددم يتجدده الجدددار جنوبددًا مددرورًا بمسددتوطنة )شددومرون( ومسددتوطنة )أريئيددل( ثددم 

 عوفر جنوب مدينة رام هللا.يواصل اتجاهه جنوبًا حتى منطقة 
 .443كم عبارة عن سياج ثانوي على امتداد طريق رقم 2224 -ب 
 تلدددككدددم مدددن مسدددتوطنة )أريئيدددل( إلدددى منعطفدددات مسدددتوطنة )كددددوميم( حيدددث تعتبدددر 56 -ج 

 المنطقة أكبر تجمع استيطاني في الضفة الغربية من حيث المساحة وعدد السكان.
 وطنة )كدوميم(.كم من مستوطنة )أريئيل( حتى مداخل مست50 -د 
 

 (www.nbprs.net)اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية( ) : Dالمرحلة الرابعة 
المرحلة في معظمها في مناطق جنوب القدس وبيت لحم وجنوب الخليدل  تلكتركزت 

 –كم، وقد انقسمت إلى عدة مراحل :137بطول 
 األنفاق إلى باتير. كم من طريق52 -أ 
 كم من باتير إلى بلدة صوريف.30 -ب 
)وزارة الخارجيدددة كدددم مدددن بلددددة صدددوريف إلدددى مسدددتوطنة )كرمدددل( جندددوب مديندددة الخليدددل 93 -ج 

 .، الموقع اإللكتروني(2006الصهيونية، 
إن تنفيددذ المراحددل السددابقة قددد حقددق لسددلطات االحددتالل منطقددة أمنيددة غربيددة سدديطرت 

شدرقًا والخدط األخضدر غربدًا  جددار العدزل والضدمامل، وقعدت بدين عليها سلطات االحتالل بالك
% مدددن مسددداحة األراضدددي الفلسدددطينية فدددي 23.4أي مدددا يعدددادل  2كدددم1328بلغدددت مسددداحتها 
 .()اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيةالضفة الغربية 

لخليدل أما المرحلة النهائية لبنداء الجددار فبددأت مدن مسدتوطنة )كرمدل( جندوب مديندة ا
باتجدداه الشددمال بحيددث تتماشددى مددع السددفوح الشددرقية للسلسددلة الجبليددة الوسددطى حتددى تلتقددي مددع 

عنددد بلدددة تياسددير فددي محافظددة طوبدداس، وبالتددالي تصددبح منطقددة الغددور الشددرقية  B2المرحلددة 
المنطقدددة  تلدددكمنطقدددة أمنيدددة تسدددتولي عليهدددا سدددلطات االحدددتالل بالكامدددل، حيدددث تبلددد  مسددداحة 

 .(www.nbprs.net)% من مساحة الضفة الغربية 21.9ادل أي ما يع 2كم1237

http://www.nbprs.net/
http://www.nbprs.net/
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 : الدارسعزيزي 
جدار العزل كما أسلفنا فإن 

يحيط بالضفة الغربية من  والضم
أقصى الشمال إلى أقصى 
الجنوب، ومن الشرق إلى 

جدار الغرب، كما يتفرع من 
جدار ثانوي يسمى  العزل والضم
ق( وهو عبارة عن )جدار العم

أسالك شائكة الهدف منه عزل 
 :أكبر عدد ممكن من المدن

 والقرى والبلدات الفلسطينية.

، جدار العدزل والضدمفإن سلطات االحتالل قد أحاطت الضفة الغربية بالكامل ب وهكذا
 ونجحت في إغالق الضفة الغربية إغالقًا تامًا من جميع الجهات واستولت على ما يلي :

 % من مساحة الضفة الغربية.23.4أي ما نسبته  2كم1328لعربية مساحتها المنطقة ا -
 % من مساحة الضفة الغربية.21.9أي ما نسبته  2كم1237المنطقة الشرقية مساحتها  -
 2كددم 2565بلغددت المسدداحة اإلجماليددة ل راضددي التددي اسددتولت عليهددا سددلطات االحددتالل  -

 % من مساحة الضفة الغربية.45.3مثلت ما نسبته 
 
 مكونات جدار العزل والضم : -3

ـــدارس: ـــزي ال مدددن نظدددام  العدددزل والضدددميتدددألف  عزي
متكامدددل مدددن كتدددل إسدددمنتية وأسدددالك شدددائكة وخندددادق وأبدددراج 
للقناصة والمراقبة، وطرق عسدكرية، ونظدام مراقبدة إلكترونيدة، 
 –ومندداطق عازلددة، وتتددألف جغرافيددة الجدددار مددن عدددة مقدداطع:

 .(45نظر شكل رقم ا) (3:  2004)منظمة التحرير الفلسطينية، 
االرتفداع  وذلدكيصل ارتفاع الجددار إلدى ثمانيدة أمتدار،  -1

العدددالي يهددددف إلدددى حمايدددة المسدددتوطنين الدددذين يمدددرون 
 (.6بسياراتهم على الطريق السريع رقم )

متدر مقسدم إلدى  100-80يبل  عرض الجددار مدا بدين  -2
 –عدة أجزاء على النحو التالي :

 .جدار العزل والضمعائق في أسالك شائكة لولبية وهي أول  -
 أمتار مباشرة بعد األسالك الشائكة. 4أمتار وعرض  5خندق محفور بعمق  -
 مترًا بغرض عمليات المراقبة واالستطالع. 12شارع مرصوف بعرض  -
 الناعم لكشف آثار أي شخص يحاول أن يجتاز الجدار. والرمل بالتراب مغطى شارع -
تي يعلددوه سددياج إلكترونددي بارتفدداع أكثددر مددن نفسدده وهددو جدددار أسددمن جدددار العددزل والضددم -

 ثالثة أمتار، عليه أجهزة إنذار إلكترونية، وكاميرات مراقبة، وأضواء كاشفة.
 .(3/10/2004)الجزيرة نت،  المقاطع نفسها موجودة على الجانب اآلخر للجدر -
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بهدددددف السددددماح بتنقددددل  ؛بوابددددة وحدددداجز تفتدددديش 73وقددددد أقيمددددت علددددى طددددول الجدددددار 
 تلدكبين المناطق التدي عزلدت خلدف الجددار وبقيدة منداطق الضدفة الغربيدة، إال أن  الفلسطينيين

)محسددن صددالح، البوابددات فددي الواقددع أصددبحت ُتعددد مددن بددين النقدداط األكثددر تقييدددًا لحريددة الحركددة 
2010  :22). 

ويتوجددب علددى كددل مددواطن أن يسددتخرج تصددريحًا إذا أراد التنقددل، حيددث يتوجددب علددى 
لفحدص وثدائقهم وتفتيشدهم شخصديًا وتفتديش أمتعدتهم  ؛طفوا عندد البوابدةحملة التصداريح أن يصد

وغالبددًا مددا يددرفض الجنددود دخددولهم ويعيدددونهم مددن حيددث أتددوا. كمددا أن هندداك قيددود علددى دخددول 
:  2009)مكتددب األمددم المتحدددة، أوتشددا، المددواد والمركبددات وهندداك إهانددات ومضددايقات عنددد البوابددات 

24-25). 
 
 بناء جدار العزل والضم: اآلثار المترتبة على -4

إن بناء الجدار أثدر علدى كدل منداحي الحيداة فدي الضدفة الغربيدة بددءًا مدن تدأثيره علدى 
السددكان وتحركدداتهم، وعالقدداتهم، وحيدداتهم االجتماعيددة واالقتصددادية والتعليميددة والصددحية علددى 

 –النحو التالي :
 : أثر جدار العزل والضم على التجمعات السكانية الفلسطينية 1.4

كبير من التجمعات السكانية تأثرت بشكل مباشر أو غير مباشدر بالجددار،  عدد هناك
 جدار العدزل والضدمالتجمعات شملت كل محافظات الضفة الغربية دون استثناء حيث إن  تلك

% من األسدر التدي تقديم غدرب الجددار، كمدا أثدر 91قد أثر على العالقات االجتماعية لحوالي 
% مددن األسدر الفلسدطينية التددي تقدع غددرب 83.3يددة واالجتماعيدة لحدوالي علدى النشداطات الثقاف

 .(5:  2003)ج.م.إ.ف، : مسح أثر الجدار الفاصل على األوضاع االجتماعية واالقتصادية، الجدار 
تجمعدًا فدي الضدفة الغربيدة،  151وقد بل  عدد التجمعات التي تأثرت بالجدار حدوالي 

تجمعددات هددي مدينددة  مددن كددل الجهددات فقددد بلغددت ثددالثأمددا التجمعددات التددي أحيطددت بالجدددار 
 وبيت لحم إضافة إلى القدس.قلقيلية، وطولكرم، 

تجمعدددًا ويسددددكنها  19أمدددا البلددددات الفلسدددطينية التددددي وقعدددت غدددرب الجدددددار وعدددددها  
أوجدد ممدا  ؛مواطنًا فلسطينيًا، فقد أصبحت عبارة عن مقاطعات معزولة تمامداً  12850حوالي 
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تلفددددة تتعلددددق بجميددددع النددددواحي اإلنسددددانية، فأصددددبحوا معددددزولين بددددين الخددددط أنماطددددًا معيشددددية مخ
جددار مدن جاندب آخدر، وقدد يصدبح هدؤالء )الجئدي  جددار العدزل والضدم األخضر من جانب و

أمددا العدددد اإلجمددالي للقددرع والبلدددات التددي تددأثرت  ( وسيصددبح مصدديرهم مجهددواًل.العددزل والضددم
مدواطن فلسدطيني شدكلوا  875600اإلجمدالي تجمعات بلد  عددد سدكانها  206بالجدار فبلغت 

)ج.م.إ.ف، : مسدددح أثدددر الجددددار الفاصدددل علدددى  % مدددن سدددكان الضدددفة الغربيدددة.40تقريبدددًا مدددا نسدددبته 
 .(5:  2003األوضاع االجتماعية واالقتصادية، 

 

 أهم المناطق التي تأثرت بجدار العزل والضم: 2.4
 جددددار العدددزل والضدددمبي تدددأثرت تعتبددر مديندددة قلقيليدددة مدددن أكثدددر المددددن الفلسدددطينية التددد

حيددث إن الجدددار قددد أحاطهددا مددن جميددع جوانبهددا وأبقددى لهددم بوابددة واحدددة تددربطهم بمحدديطهم فددي 
قريدة، أمدا مديندة  32شخصًا وتضدم  95841الضفة الغربية، حيث يعيش في محافظة قلقيلية 

ت الزراعيدة تتميدز المحافظدة بأنهدا تتمتدع بكدل المقومدا ، وشخصداً  41600قلقيلية فيعيش فيها 
لسببين : األول تربتها الخصبة، والثاني وقوعها على رأس الخزان الجدوفي األغدزر فدي الضدفة 

دونددٍم مخصصددة  6500الغربيددة وهددو حددوض العوجددا التمسدداح. كمددا تمتلددك المحافظددة حددوالي 
 .(92:  2003)شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية، للزراعة 

دونمدًا مدن األراضدي الزراعيدة وتددمير  3750ن أدع بناء الجدار إلى مصادرة أكثر م
اسدتولى  جدار العدزل والضدمالذي سيمر فيها الجدار. كما أن  الطريق لصالح أخرع  دونمٍ  2200
بئدرًا أخدرع كاندت تسدتخدم للشدرب والزراعدة، كمدا تدم اقدتالع أكثدر مدن  22بئرًا، وهدد  11على 
 .(92:  2003لبيئية الفلسطينية، )شبكة المنظمات اشجرة مثمرة لفتح طريق الجدار  8000

عامل من المديندة مدن  6000كما أن الجدار واإلغالق المفروض على المدينة يمنع 
المحافظة لن يستطيعوا الوصول إلى أمداكن  من عامل 13000 إلى إضافة األخضر الخط عبور

ل إلددى عملهدم، باإلضددافة إلدى ذلددك فددإن إغدالق المدينددة حددرم سدكان القددرع المجدداورة مدن الوصددو 
جبار  المدينة محدل تجداري علدى  600من أجل شراء حاجياتهم مما أدع إلى ركود اقتصادي وا 

%، وارتفعدت نسدبة الفقدر، وأصدبحت العائلدة المكوندة 67اإلغالق، فارتفعدت نسدبة البطالدة إلدى 
 .(92:  2003)شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية، دوالر شهريًا  60أفراد تعيش على  7-5من 
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في قلقيلية أثر على حركة وتنقل السدكان، وسدرق األرض، وهددد   العزل والضم جدار
المياه، ودمر التعليم، وأغلدق السدوق، وفدرض القيدود، وقطدع العالقدات: هدذه اإلجدراءات أجبدرت 

رب  2000مدواطن إلدى االنتقدال خدارج المدينددة للبحدث عدن العمدل والخددمات وأجبددرت  4000
)شددبكة المنظمددات  والبحددث عددن مكددان آمددن داخددل الضددفة الغربيددةأسددرة وعددائالتهم لتددرك المدينددة 

 .(92:  2003البيئية الفلسطينية، 
 

 أسباب استهداف مدينة قلقيلية : 1.2.4 
 هناك أسباب عديدة جعلت االحتالل يستهدف المدينة منها :

مدينة قلقيلية تمارس الزراعة بسدبب وقوعهدا فدي تربدة زراعيدة وعلدى رأس الخدزان الجدوفي،  -1
ذه المقومات جعلتها منطقة زراعية وأغلب سدكانها مدزارعين، وكاندت تمدد الضدفة الغربيدة ه

ضدغط اليهدود علدى  جددار العدزل والضدمبالكثير مدن الخضدار والفاكهدة، ولكدن بعدد إنشداء 
سكان المدينة وا غالقهدا مدن جميدع الجهدات، وضدرب شدبكة الميداه، وتعطيدل البضدائع ممدا 

من المزارعين ألراضيهم، وهذا ما كانت تخطط لده سدلطات أدع إلى تلفها وهجران الكثير 
 االحتالل.

مدينة قلقيلية مدينة تماس مع الخط األخضدر، وال تبعدد عنده سدوع أمتدار قليلدة، لدذلك فقدد  -2
اعتقددددت سدددلطات االحدددتالل أن هدددذه النقطدددة هدددي المكدددان لتسدددلل الفلسدددطينيين إلدددى داخدددل 

 .1948فلسطين المحتلة عام 
 التمساح بسهولة. -ان الجوفي العوجااالستيالء على الخز  -3

 

)ج.م.إ.ف، مسدح أثدر جددار الضدم والتوسدع  أثر جدار العزل والضم على األراضـي الزراعيـة : 3.4
 (13:  2004على التجمعات الفلسطينية 

بلغدددددت مسددددداحة األراضدددددي المصدددددادرة فدددددي الضدددددفة الغربيدددددة مدددددن أجدددددل بنددددداء الجددددددار 
ضدددفة التدددي تمدددارس الزراعدددة هدددي المحافظدددات إن أكثدددر المحافظدددات فدددي الو دوندددٍم  270000

 40772الزراعيدة الشدمالية الثالثدة  جندين، طددولكرم، قلقيليدة حيدث صدادرت سدلطات االحددتالل 
دونمدات مدن أراضدي  61510دونمًا من أراضي طولكرم و 70460دونمًا من أراضي جنين و

فة الغربيدددة % مدددن احتياجدددات الضددد50قلقيليدددة، هدددذه المحافظدددات الثالثدددة كاندددت تغطدددي حدددوالي 
 الزراعية.



 

 

 

 507 

في األراضي الزراعية منع المدزارعين مدن الوصدول إلدى  جدار العزل والضمإن مرور 
بوابدة زراعيدة ال يعبرهدا  43أراضيهم بسبب إقامة بوابات يتنقل منها المزارعون بلغت أكثر من 

 إال مدددن يحمدددل تصددداريح خاصدددة ولكدددن غالبدددًا مدددا كدددان االحدددتالل يمندددع المدددزارعين مدددن العبدددور
متددر للوصددول إلددى أرضدده  300والوصددول إلددى أراضدديهم، فبينمددا كددان المددزارع ال يقطددع سددوع 

كددم للوصددول إلددى أراضدديهم إال أنهددم ال 3مضددطرون للسددفر أكثددر مددن  المزارعددون أصددبح اآلن 
 يصلون إليها بسبب منع االحتالل لهم.

راضدي إن هذه الممارسات التدي يتبعهدا االحدتالل حولدت أراضدي الضدفة الغربيدة إلدى أ
 وانتشدرت مما أدع إلى تقلديص المسداحة المزروعدة بشدكل كبيدر، ؛بور وترك المزارعون أرضهم

البطالددة بددين المددزارعين، وقددام بعددض المددزارعين الددذين يتقدددم الجدددار باتجدداههم بتفكيددك البيددوت 
البالستيكية، وتقليص الزراعة إلى الحد األدنى على أسداس أن أراضديهم فدي طريقهدا للمصدادرة 

 حالة، األمر الذي سهل على االحتالل االستيالء على األراضي.ال م
 

 أثر جدار العزل والضم على قطاع التعليم : 4.4
كان التحدي األكبر واألهم هو أثدر الجددار علدى العمليدة التعليميدة بجميدع عناصدرها: 

هددي الطلبددة المدرسددين، المدددارس، المندداهج، فكانددت أهددم الصددعوبات التددي تواجدده قطدداع التعلدديم 
حرمددان المعلمددين والطلبددة مددن االنتقددال مددن أمدداكن السددكن إلددى أمدداكن التعلدديم، وكددان المعلمددون 

)مركدز المعلومدات :  ألنهم يتعرضدون لممارسدات يوميدة متنوعدة مثدل ؛هم األكثر تعرضًا للمعاناة
 الوطني الفلسطيني، الموقع اإللكتروني(

م السددنة، فلددو حضددر التالميددذ عدددم السددماح للمعلمددين بالوصددول إلددى مدارسددهم معظددم أيددا -1
 ولم يحضر المعلم معنى ذلك أن العملية التعليمية لن تتم.

بعددد ذلددك إعددادتهم ثددم لسدداعات طويلددة  جدددار العددزل والضددمحجددز المعلمددين علددى بوابددات  -2
 من حيث أتوا.

 تعرض للمعلمين والمعلمات ل هانات على كافة الحواجز. -3
 ممداهج المقررة، وخاصة طلبة الثانوية العامدة عدم إعطاء الطلبة حقهم التعليمي في المنا -1

 يعرضهم للتأخر في إنهاء المناهج المقررة مما يؤثر على مستوع تحصيلهم العلمي.
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عدم توفر اإلمكانات في المدارس لمتابعة األنشدطة الصدفية والالصدفية حيدث يدتم التركيدز  -2
 فقط على إنهاء المناهج الدراسية المقررة فقط.

التربيددة والتعلدديم مددن الوصددول إلددى المدددارس الموجددودة داخددل الجدددار منددع مددوظفي مكاتددب  -3
لدى إربداك العمليدة التربويدة  يؤدي إلدى انخفداض التنسديق والمتابعدة بدين الدوزارة والمددارس وا 

 بشكل عام. 
طالدب  70000إن بناء الجدار أدع إلى إلحاق الضرر األكاديمي والتعليمي بحدوالي 

ذلك تددمير المددارس بشدكل كلدي أو تددمير بعضدًا مدن  أضف إلى ؛مدرسة 358موزعين على 
)مركز المعلومددات الددوطني مرافقهددا فضدداًل عددن مصددادرة أراضددي جامعددة القدددس لصددالح الجدددار

 .  الفلسطيني، الموقع اإللكتروني(
 

 أثر جدار العزل والضم على قطاع الصحة :  5.4
سدددر الفلسدددطينية قدددد تدددأثر قطددداع الصدددحة تدددأثرًا كبيدددرًا بسدددبب الجددددار أي أن غالبيدددة األ

 انفصلت عن األماكن التي تتلقى منها الخدمات الصحية.
الرئيسدية  المشدافيإن سكان القدس خارج الجدار قد انفصدلوا عدن  :فعلى سبيل المثال

المطلددع، المقاصددد، العيددون،  مشددافيالتددي يعتمدددون عليهددا للحصددول علددى الرعايددة الطبيددة مثددل 
 .(86:  2010)محسن صالح، بسمة مار يوسف، الهالل األحمر، األميرة 

رم المرضى والطواقم الطبية في الضدفة الغربيدة والمنداطق المعزولدة إن بناء الجدار ح  
، المشدددافيمددن القدددس مددن مصدداعب متزايدددة للوصددول إلددى الخدددمات الطبيددة التددي تتددوفر فددي 

% 30المطلدددع بنسدددبة  مشدددفىوبالتدددالي انخفدددض عددددد المرضدددى وتنددداقص عددددد المدددراجعين فدددي 
مؤشدر علدى  وذلدك%، 50المقاصدد بنسدبة  مسشدفىنخفض عدد مراجعي غرفة الطوارئ فدي وا

، كمدا سدجلت األوندروا هبوطدًا كبيدرًا المشدفىحجم المصاعب التدي تعيدق وصدول المرضدى إلدى 
الرئيسدددية التدددي تسدددتقبل  المشدددافيفدددي عددددد المرضدددى المسدددجلين للرعايدددة والعنايدددة السدددريرية فدددي 

، ففدي حدين وصدل عددد مرضدى الرعايدة السدريرية الدذين اسدتقبلتهم الالجئين بتغطية من الوكالة
العددد إلدى  ذلدكانخفدض ثدم ، 2003ألدف مدريض، سدنة  11المقاصدد المطلدع والعيدون  مشافي
 .(25:  2009)أوتشا،  2006آالف فقط بحلول عام  4حوالي 
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 اإلطار القانوني لجدار العزل والضم : -5
ار العددزل والضددم، ومددا ترتددب عليدده مددن بعدددما شددرعت سددلطات االحددتالل فددي بندداء جددد

انتهاك صارخ لحقوق اإلنسان الفلسطيني، ومصادرة أراضيه، وهدم ممتلكاتده تعالدت األصدوات 
بضددرورة إبددداء رأي المجتمددع الدددولي حددول مددا يجددري فددي األراضددي الفلسددطينية، لددذلك طلبدددت 

الستشداري حدول شدرعية الجمعية العامدة ل مدم المتحددة مدن محكمدة العددل الدوليدة إبدداء رأيهدا ا
 بناء الجدار على األراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية.

أرسددددلت األمددددم المتحدددددة إلددددى األراضددددي الفلسددددطينية لجنددددة برئاسددددة  ؛وبندددداء علددددى ذلددددك
ق البروفيسدددور جدددون دوجدددارد أسدددتاذ القدددانون الددددولي مدددن جندددوب أفريقيدددا للنظدددر فدددي حالدددة حقدددو 

 .(2004لمتحدة، )األمم ا اإلنسان في األراضي الفلسطينية
األسددداس قددددم دوجدددارد تقريدددره، وعلدددى أثدددره انعقددددت الجمعيدددة العامدددة فدددي  ذلدددكوعلدددى 

وطلبددت مددن محكمددة العدددل الدوليددة أن تصدددر علددى وجدده السددرعة فتددوع بشددأن  2003ديسددمبر 
 -إسددرائيل–المسددألة التاليددة : )مددا هددي اآلثددار القانونيددة الناشددئة عددن تشددييد الجدددار الددذي تقددوم 

 .(2004)األمم المتحدة،  ؟بإقامته في األراضي الفلسطينية المحتلة -باالحتالل ئمةالسلطة القا
اسددتمعت محكمددة العدددل الدوليددة إلددى جميددع الشددهود، وتلقددت كددل التقددارير، وعرضددت 
جميددع اآلراء واسددتندت إلددى القددانون الدددولي، وبعددد طددول العددرض والمددداوالت وبحضددور قضدداة 

)األمدم المتحددة، ما يلدي :  2004تموز/يوليو  9مة بتاريخ قررت، المحك ة  عشر  س  المحكمة الخم
2004)– 

ببنائدده فددي األرض  -الدولددة القائمددة بدداالحتالل -"إسددرائيل"–إن تشددييد الجدددار الددذي تقددوم  -1
الفلسطينية بما فدي ذلدك القددس الشدرقية وحولهدا والنظدام المدرتبط بده يتعدارض مدع القدانون 

 الدولي.
هاكاتهددا للقددانون الدددولي، وهددي ملزمددة بددأن توقددف علددى ملزمددة بوضددع حددد النت (إسددرائيل) -2

الفددور أعمدددال تشدددييد الجددددار الددذي تقدددوم ببنائددده فدددي األرض الفلسددطينية المحتلدددة بمدددا فيهدددا 
 فكك على الفور الهيكل اإلنشائي القائم هناك.القدس الشرقية وما حولها، وأن تُ 

، فدي األرض الفلسدطينية ملزمة بجبر جميع األضرار الناتجة عن تشدييد الجددار -إسرائيل -3
 المحتلة بما فيها القدس الشرقية وما حولها.
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جميددع الدددول ملزمددة بعدددم االعتددراف بالوضددع غيددر القددانوني المترتددب علددى تشددييد الجدددار  -4
 التشييد. ذلكوعدم تقديم العون أو المساعدة في اإلبقاء على الوضع الناشئ عن 

ومجلدس األمدن النظدر فيمدا يلدزم مدن إجدراءات العامدة  الجمعيدة والسديما المتحددة ل مم ينبغي -5
 أخرع إلنهاء الوضع غير القانوني الناتج عن تشييد الجدار والنظام المرتبط به. 

 
 الملخص : 

يهدف االحتالل الصهيوني إلى السيطرة على األرض الفلسطينية وتهجير سكانها 
حالل اليهود المهاجرين بداًل منهم، ولتحقيق هذه األهداف كانت سياسة االستعمار  منها، وا 

 وبناء المستعمرات على األراضي الفلسطينية.
والشك في أن النشاط االستعماري اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية أحد أخطر 
الممارسات اإلسرائيلية الهادفة إلى منع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة في الضفة الغربية 

والمؤسسات والمنظمات اإلسرائيلية بتوجيه مباشر، تعمل مختلف األجهزة حيث وقطاع غزة. 
ودعم رسمي من الحكومة اإلسرائيلية على تنفيذ برنامج منهجي للتوسع االستعماري في 
مختلف المناطق الفلسطينية، بحيث تتحول شبكة االستعمار وما يرافقها من تغيرات 

فلسطينية ذات تواصل طوبغرافية وديمغرافية إلى عائق حقيقي أمام إمكانية قيام دولة 
 جغرافي.

 
 : الخاتمة

تعد أرض فلسطين من أقدم األراضي التي سكنها اإلنسان القدديم، ولقدد اتخدذ العمدران 
فددي أراضددي فلسددطين علددى مددر الزمددان أنماطددًا كثيددرة؛ فكددان العمددران البدددوي، العمددران الريفددي، 

فلسددطين لدده طابعدده ولعددل الحددديث عددن العمددران فددي  ،العمددران الحضددري، ومخيمددات الالجئددين
المميددز ويددرتبط بالحضددارة والثقافددة الفلسددطينية فضدداًل عددن ارتبدداط العمددران بقضددية الصددراع مددع 
االحدددتالل فدددي فلسدددطين، فكاندددت سياسدددة االحدددتالل اإلسدددرائيلي تعتمدددد علدددى الحدددد مدددن العمدددران 
الفلسددطيني بطددرق مختلفددة، وفددي المقابددل نثددر اليهددود فددي مختلددف مندداطق فلسددطين مددن خددالل 

مدددة مددددن جديددددة مدددن ناحيدددة، ومدددن ناحيدددة أخدددرع التركدددز فدددي المنددداطق الحضدددرية، والتمددددد إقا
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العمراندي السددريع وال سدديما علددى حسدداب األراضدي العربيددة مددن خددالل المسددتعمرات االسددتيطانية 
 .والعزلوجدار الضم 

وتعتبر مدينة القدس مدينة عربية إسالمية ال تفريط فيها، فهي عاصمة فلسطين 
ينية عظيمة في نفوس المسلمين. فلما كانت القدس تمثل هذه المكانة واألهمية ولها مكانة د

عمد االحتالل الصهيوني إلى احتالل هذه المدينة وتهوديها من خالل سياسات متنوعة: منها 
مصادرة األراضي، وبناء المستعمرات االستيطانية لليهود، وطرد الفلسطينيين، وسحب 

ب الباهظة، وعدم السماح بالبناء، والتضيق عليهم بشتى بطاقات هوايتهم، وفرض الضرائ
 الوسائل

من الواضح أن االحتالل اإلسرائيلي يهدف إلى السيطرة على األرض الفلسطينية، 
حالل اليهود المهاجرين بداًل منهم، ولتحقيق هذه األهداف إعتمد  وتهجير سكانها منها، وا 

الفلسطينية التي لم تتوقف منذ بداية االحتالل سياسة بناء المستعمرات على األراضي 
المشروع الصهيوني االحاللي الكولونيالي، فضاًل عن إقامة جدار العزل والضم الذي قطع 
مناطق الضفة الغربية إلي معازل، وأثر سلبًا على مختلف نواحي الحياة االجتماعية، 

 ....، وواالقتصادية، والثقافية، والتعليمية، والحضارية، وغيرها
شك في أن النشاط االستعماري اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية أحد أخطر وال

الممارسات اإلسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على مقدرات وموارد الشعب الفلسطيني، ومنع 
 قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة على األقل وبشكل مؤقت في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
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 –:أسئلة التقويم البعدي
 

 عرف:  الموشاف، البؤرة االستعمارية، المستعمرة. -1
 .ما هي آثار حركة االستعمار االستيطاني اليهودي في فلسطين؟ -2
 -:بما تفسر -3
 ؟.2012-1991انخفضت وتيرة التوسع في تأسيس المستعمرات بصورة حادة في الفترة  
 .؟جدار العزل والضماذكر مراحل بناء  -4
 .؟الناحية االنشائية من جدار العزل والضماشرح مكونات  -5
 بين اآلثار المترتبة على بناء الجدار. -6
 –أمام العبارة التالية:)×( ( أو خطأ ضع عالمة صح ) -7
 ) ( المجلس اإلقليمي هو المجلس األعلى الذي يمثل المستعمرين في الضفة الغربية. -
 م اتفاقية أوسلو.1993عام  "إسرائيل"و منظمة التحرير الفلسطينية) ( وقعت  -
) ( مناطق )ج( في التقسيم اإلداري هي المناطق الوحيدة المتالصقة وغير المتقطعة  -

 .الضفة الغربيةفي 
 

 –إجابات األسئلة :
 

 –( إجابات أسئلة التقويم القبلي :1

 اتخذ تأسيس المستعمرات منحى من خالل تقسيم سنوات االحتالل إلى عدة مراحل، وضح ذلك.  -1
  يمكن رصد منحى تأسيس المستعمرات من خالل تقسيم سنوات االحتالل إلى عدة مراحل :

: تم فيها تأسيس المستعمرات بصورة انتقائية، ضمن سياسة استعمار  1976-1967ى المرحلة األول -
 تركزت المستعمرات في القدس والغور وذلك بوحي من خطة ألون. حيث تعتمد على الكيف وليس الكم، 

: شهدت هذه المرحلة صعود حزب الليكود، وتزايد نفوذ حركة غوش  1984-1977المرحلة الثانية  -
الستعمارية، إضافة إلى عقد اتفاقية كامب ديفيد مع مصر وما تبعها من إخالء مستعمرات شبه إيمونيم ا

 جزيرة سيناء. 
كان اإلطار حيث المرحلة طفرة في بناء المستعمرات، والتوسع في انتشارها األفقي،  تلكلقد شهدت     

 :التوسع مجموعة من الخطط/المشاريع االستعمارية من أهمها  ذلكالنظري ل
الخطة إقامة تكتل استعماري في الضفة الغربية يقطعها طوليا )من الشمال  تلك تخطة شارون : تضمن -  

 إلى الجنوب( تمتد منه قطاعات عرضية واسعة. 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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مستعمرة  50يهودي من خالل بناء  120,000خطة متتياهو دروبلس : تهدف هذه الخطة إلى توطين  -  
 ي فلسطين. تقام في األماكن االستراتيجية ف

الحركة االستعمارية، تماما في المناطق التي  تلكخطة غوش ايمونيم : تتركز المستعمرات، بحسب خطة  -  
 تحاول المشاريع االستعمارية األخرع تجنبها : قرب التجمعات السكانية الفلسطينية في المرتفعات. 

 (- بالضرورة –)ة، دون أن يتم االحتكام ونتيجة لذلك انتشر االستعمار في مختلف المناطق الفلسطيني     
 إلى المنطق السياسي والجغرافي واالستراتيجي من وراء هذا االنتشار. 

إلى ما ( من حيث الكم) المرحلة وتيرة االستعمار  تلك: عادت في  1990-1985المرحلة الثالثة  -     
 يشبه المرحلة األولى

وتيرة التوسع في تأسيس المستعمرات بصورة حادة، ولم  : انخفضت 2012-1991المرحلة الرابعة  -    
أي مستعمرة جديدة، وذلك للمرة األولى منذ االحتالل  2012-1999، 1995-1992يبنى في األعوام 

اإلسرائيلي لفلسطين. ويعود ذلك إلى مسيرة السالم وما رافقها من ضغوط دولية على إسرائيل لتجميد 
 سياسي في إسرائيل خالل تلك المرحلة. االستعمار، وعدم وجود استقرار 

 الفترة إلى تسمين المستعمرات القائمة سواء تلكوللتعويض عن ذلك لجأت سلطات االحتالل خالل 
نشاء  ممن حيث السكان، أ أكان يضاف  ،جديدة ضمن حدود المستعمرات القائمة (أحياء)من خالل إقامة وا 

، ذلك الجدار الذي رسمت 2002شهر حزيران من العام  في والعزلإلى ذلك البدء في إنشاء جدار الضم 
% من 88حدوده كنتائج للمفاوضات الداخلية بين الحكومة اإلسرائيلية وزعماء المستعمرين، وبهذا تم ضم 

وفي نفس الفترة اتسعت وتصاعدت هجمة األذرع  ،سكان المستعمرات إلى المنطقة الواقعة داخل الجدار
 . 2010بؤرة في نهاية العام  221ء البؤر االستعمارية، حيث بل  عددها االستعمارية من خالل إنشا

من  2012-1967وباإلجمال فقد تطور عدد المستعمرات في الضفة الغربية خالل السنوات 
 .2014مستعمرة في العام  150إلى  1967مستعمرة واحدة في العام 

 

 –جابات أسئلة التقويم البعدي :( إِ 2
 ة االستعمارية، المستعمرة. عرف الموشاف، البؤر  -1

هي مستعمرة ريفية يتم إدارتها بصفة هيئة تعاونية، ويملك سكانها الحق في زراعة  الموشاف : -    
النوع من المستعمرات  ذلكاألراضي المصنفة من قبل إدارة أرض إسرائيل، على أنها أراضي زراعية. ويتكون 

تصاديًا. ويدار جزء من اإلنتاج من قبل الهيئة التعاونية، من مجموعة أسر، كل منها تمثل وحدة مستقلة اق
 الجزء من قبل السكان. ذلكويتم تحديد 

هي مستعمرة معترف بها من قبل سلطة االحتالل اإلسرائيلي، بحيث تنطبق عليها شروط  المستعمرة : –    
 :  "التجمع"، ويعرف مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي التجمع على النحو التالي

 –مكان مأهول بشكل دائم، ضمن المعايير التالية:
 شخصًا أو أكثر.  20غالبًا ما يسكنه  -1
 له إدارة ذاتية.  -2
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 ليس مشمواًل مع الحدود الرسمية لتجمع آخر.  -3
 تم إقرار تأسيسه رسميًا.  -4

 (. J1ضاف إلى ذلك المستعمرات واألحياء اليهودية الموجودة في القدس )منطقة ت
هي بناء مدني أو شبه عسكري، لم يتم إقرار إنشائه من قبل السلطات االستعمارية : البؤرة  -     

اإلسرائيلية، وغالبا ما يتم اإلقرار فيما بعد، وذلك باختيار توقيت سياسي مناسب. ومن هذا التعريف يتضح أن 
 البؤرة االستعمارية قد تتحول إلى مستعمرة أو معسكر. 

 

 .تيطاني اليهودي في فلسطين ؟ما آثار حركة االستعمار االس -2
 زعزعة االستقرار السياسي واألمني للمناطق التي تشملها حركة االستعمار.  -1
التأثير على التوازن االجتماعي، االقتصادي، والبيئي القائم في المجتمع الفلسطيني واألراضي  -2

لمصادره ولموارده  الفلسطينية، من حيث إعاقتها لتنمية المجتمع الفلسطيني وتقطيع أوصاله وسلبها
 الطبيعية، وتلويث بيئته. 

أداة للسيطرة على هذا المجتمع وتدميره، واستخدام تلك المستعمرات كقواعد انطالق للجيش اإلسرائيلي  -3
 في حربه المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

ات معاناة سكان التجمعات السكانية الفلسطينية من مقدرات اراضيهم وتحديد حركتهم من التوسع  -4
 المستمرة للمستعمرات اإلسرائيلية، واالعتداءات اليومية من قبل المستعمرين. 

 

 -:بما تفسر -3
  .؟2012-1991انخفضت وتيرة التوسع في تأسيس المستعمرات بصورة حادة في الفترة  -

يعود ذلك إلى مسيرة السالم، وما رافقها من ضغوط على االحتالل  لتجميد االستعمار االستيطاني، 
 م وجود استقرار سياسي في إسرائيل خالل تلك المرحلة. وعد

 

 اذكر مراحل بناء جدار العزل والضم : -4
يتم التخطيط لبناء الجدار على أربع مراحل بحيث تقسم كل مرحلة إلى مراحل فرعية أخرع حسب الحاجة  

  –بحيث تكون على النحو التالي:
 ( :Aالمرحلة األولى )

 –وتنقسم إلى مرحلتين : وتمتد من الشمال إلى الجنوب
 تمتد من قرية سالم شمال غرب جنين حتى قرية مسحة في محافظة سلفيت.  -1
 في المناطق الشمالية والجنوبية من مدينة القدس.  -2

 ( :Bالمرحلة الثانية )
 –كم وتنقسم إلى مرحلتين :80وتمتد من الغرب إلى الشرق بطول يبل  

حتى نهر األردن في أقصى الشرق حتى خربة تل الحمة  : وتمتد من قرية سالم غرب جنين B1مرحلة  -1
 في محافظة طوباس .
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: وتبدأ من منطقة بردلة في محافظة طوباس باتجاه الجنوب حتى بلدة تياسير في نفس  B2مرحلة  -2
 المحافظة.
 : Cالمرحلة الثالثة 

 تتركز في مجملها حول مدينة القدس، وقد انقسمت إلى ثالث مراحل :
 : C1مرحلة 

 مثلت في ثالثة مقاطع :وت
 من بيت ساحور إلى مفترق الزيتون. -1
 من منطقة قلنديا شمال القدس إلى مستوطنة )عناتوت( شرق بلدة حزما. -2
 جدار شامل يطوق منطقة بير نباال من جميع الجهات. -3

 : C3-C2مرحلة 
خل أراضي إلى الغرب من مدينة نابلس حيث يتعمق الجدار خاللها إلى دا هاتان المرحلتانوتتركز 

المرحلة أيضًا إلى  تلكالضفة الغربية باتجاه الشرق حتى يصبح على مشارف مدينة نابلس، وقد انقسمت 
 مراحل فرعية أخرع .

 : Dالمرحلة الرابعة 
تركزت معظمها في مناطق جنوب القدس، وبيت لحم، وجنوب الخليل، وقد انقسمت إلى عدة 

 –مراحل :
 من طريق األنفاق إلى باتير. -1
 باتير إلى بلدة صوريف.من  -2
 من بلدة صوريف إلى مستوطنة )كرمل( جنوب مدينة الخليل -3

أما المرحلة النهائية لبناء الجدار فبدأت من مستوطنة )كرمل( جنوب مدينة الخليل باتجاه الشمال 
في عند بلدة تياسير  B2بحيث تتماشى مع السفوح الشرقية للسلسلة الجبلية الوسطى حتى تلتقي مع المرحلة 

 .محافظة طوباس، وبالتالي تصبح منطقة الغور الشرقية منطقة أمنية تستولي عليها سلطات االحتالل بالكامل
 .جدار العزل والضماشرح مكونات  -5

من نظام متكامل من كتل إسمنتيةن وأسالك شائكة وخنادق، وأبراج  جدار العزل والضميتألف 
 ة إلكترونية، ومناطق عازلة.للقناصة، والمراقبة، وطرق عسكرية، ونظام مراقب

 

 .بين باختصار اآلثار المترتبة على جدار العزل والضم؟ -6
إن بناء الجدار أثر على كل مناحي الحياة في الضفة الغربية بدءًا من تأثيره على السكان 

 وتحركاتهم، وعالقاتهم، وحياتهم االجتماعية، واالقتصادية، والتعليمية والصحية، على النحو التالي :
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 تلكهناك عدد كبير من التجمعات السكانية تأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر بالجدار، 
قد أثر على  جدار العزل والضمالتجمعات شملت كل محافظات الضفة الغربية دون استثناء حيث إن 

اضي النشاطات الثقافية واالجتماعية ل سر الفلسطينية التي تقع غرب الجدار، كما أثر الجدار على األر 
الزراعية  حيث صادرت سلطات االحتالل آالف الدونمات من األراضي الزراعية ومن المعروف أن أكثر 
المحافظات في الضفة التي تمارس الزراعة هي المحافظات الزراعية الشمالية الثالثة جنين، طولكرم، قلقيلية، 

 ربية الزراعية.% من احتياجات الضفة الغ50وهذه المحافظات الثالث كانت تغطي حوالي 
في األراضي الزراعية منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم بسبب  جدار العزل والضمإن مرور 

بوابة زراعية ال يعبرها إال من يحمل تصاريح خاصة  43إقامة بوابات يتنقل منها المزارعون بلغت أكثر من 
ول إلى أراضيهم. إن هذه الممارسات التي ولكن غالبًا ما كان االحتالل يمنع المزارعين من العبور والوص

مما أدع إلى تقليص  ؛يتبعها االحتالل حولت أراضي الضفة الغربية إلى أراضي بور وترك المزارعون أرضهم
 المساحة المزروعة بشكل كبير، وانتشرت البطالة بين المزارعين.

رسين، المدارس، المناهج، وقد أثر الجدار على العملية التعليمية بجميع عناصرها : الطلبة المد
فكانت أهم الصعوبات التي تواجه قطاع التعليم هي حرمان المعلمين والطلبة من االنتقال من أماكن السكن 

كما تأثر قطاع الصحة تأثرًا كبيرًا بسبب الجدار العزل والضم ؛ ألن غالبية األسر  ،إلى أماكن التعليم
 قى منها الخدمات الصحية.الفلسطينية قد انفصلت عن األماكن التي تتل

الرئيسية التي يعتمدون  المشافيإن سكان القدس خارج الجدار قد انفصلوا عن  :فعلى سبيل المثال
المطلع، المقاصد، العيون، مار يوسف، الهالل األحمر،  مشافيعليها للحصول على الرعاية الطبية مثل 

 األميرة بسمة. 
 

 –ارة التالية :أمام العب)×( ( أو خطأ ضع عالمة صح ) -7
 ( المجلس اإلقليمي هو المجلس األعلى الذي يمثل المستعمرين في الضفة الغربية. ×) -
- ( وقعت )سرائيل منظمة التحرير الفلسطينية  م اتفاقية أوسلو. 1993عام  وا 
- (في التقسيم اإلداري هي المن )الضفة اطق الوحيدة المتالصقة وغير المتقطعة في ( مناطق )ج

 .الغربية
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 –:مراجع ومصادر الفصل الثاني
  

، مؤسسة القدس الدولية، (7قدس، التقرير المعلوماتي )اإلسكان في ال(، 2011ابحيص، حسن ) -1
 بيروت.

، بيروت : مؤسسة األعلمي مقدمة ابن خلدون )بدون تاريخ(،  عبد الرحمن بن محمد-ابن خلدون  -2
 للمطبوعات.

 ، القاهرة : دار المعارف، الجزء الرابع .لسان العرب)بدون تاريخ (،  محمد بن مكرم –ابن منظور  -3

 ، مؤسسة القدس الدولية، غزة فلسطين.القدس واألقصى في خطر(، 2012)ابو حلبية، أحمد  -4

تحديات التنمية في إقليم القدس في ظل غياب سياسات واستراتيجيات (، 2008أبو حلو، مسلم)  -5
ورقة بحث مقدمة إلى المؤتمر العربي اإلقليمي للمبادرات واإلبداع التحتوي في المدينة إسكان وطنية، 
 .17/1/2008-14في عمان خالل الفترة العربية المنعقد 

، بحث مقدم للمؤتمر 2010-2002جدار الفصل اإلسرائيلي حول القدس (، 2011أبو عامر، عدنان ) -6
-7الخامس لكلية اآلداب )القدس تاريخًا وثقافة( المنعقد في الجامعة اإلسالمية خالل الفترة 

 ، غزة، فلسطين.8/5/2011
 ؛ القاهرة : دار الثقافة للنشر والتوزيع .  3، طات في جغرافية المدندراس(، 1985) أحمد علي إسماعيل -7
، المركز العربي قضية القدس في ظل الصراع العربي اإلسرائيلي(، 1996األزعر، محمد خالد ) -8

 للدراسات االستراتيجية، القاهرة.
، العربي النمو والتخطيط الحضري في دول الخليج(، 1980) إسحاق القطب وعبد اإلله أبو عياش -9

 ؛ الكويت : وكالة المطبوعات .1ط

، المنظمة العربية للتربية 1طالقدس وتحديات طمس الهوية، (، 2004) إسحاق، جاد، سلمان، نائل -10
 والثقافة والعلوم.

، من جدول األعمال، 5، الجمعية العامة، الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة، البند 2004األمم المتحدة،  -11
ائيلية غير القانونية في القدس الشرقية وبقية األرض الفلسطينية المحتلة، فتوع محكمة األعمال اإلسر 

 .العدل الدولية بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار في األرض الفلسطينية المحتلة 

ث ، بح2010االعتداءات الصهيونية على القدس والمسجد األقصى خالل العام (، 2011) بارود، نعيم -12
، غزة، 8/5/2011-7مقدم للمؤتمر الخامس لكلية اآلداب " القدس تاريخًا وثقافة" الجامعة االسالمية، 

 فلسطين.
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األضرار االجتماعية للجدار الفاصل على بعثة جامعة الدول العربية لدع جمهورية الصين الشعبية،  -13
، تاريخ التصفح www.arableague-china.org. الموقع اإللكتروني التجمعات الفلسطينية

26/7/2015. 

مدخل إلى الجغرافية البشرية، دار ( 1998برهمن نسيم وأبو صبحة، كايد، وعبد هللا، عبد الفتاح ) -14
 صفاء، عمان.

ات مسح أثر الجدار الفاصل على األوضاع االجتماعية واالقتصادية في التجمع(، 2003ج.م.إ.ف ) -15
 ، تشرين أول، رام هللا، فلسطين. التي يمر الجدار الفاصل في أراضيها

، رام هللا، 2014، التقرير اإلحصائي السنوي المستعمرات اإلسرائيلية في فلسطين(، 2015ج.م.إ.ف ) -16
 فلسطين.

مسح أثر جدار الضم والتوسع على التجمعات الفلسطينية التي يمر الجدار في (، 2004ج.م.إ.ف، ) -17
 ، رام هللا، فلسطين. يهاأراض

 (.2015) ج.م.إ.ف -18

، التقرير المستعمرات االسرائيلية في األراضي الفلسطينية(، 2010)  1677ج.م.إ.ف.الرقم المرجعي -19
 فلسطين. –، رام هللا 2009االحصائي السنوي، 

ير ، التقر المستعمرات االسرائيلية في األراضي الفلسطينية(، 2013) 1993ج.م.إ.ف.الرقم المرجعي -20
 فلسطين. –، رام هللا 2012االحصائي السنوي، 

، التقرير المستعمرات االسرائيلية في األراضي الفلسطينية(، 2015) 2145ج.م.إ.ف.الرقم المرجعي -21
 فلسطين. –، رام هللا 2014االحصائي السنوي، 

، رام 1قم ، ر الكتاب االحصائي السنوي ، 1989(، القدس دددددددد1999) 579ج.م.إ.ف، الرقم المرجعي   -22
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 الفصل الثالث
 النشاط اإلقتصادي في فلسطين

 
 عزيزي الدارس :

فلسدددددطين، وموضدددددوعه النشددددداط  انرحدددددب بدددددك فدددددي هدددددذا الفصدددددل مدددددن مقدددددرر جغرافيددددد
سدديم النشدداط االقتصددادي عددادة" الددى عدددة قطاعددات : الزراعددة ويددتم تقاالقتصددادي فددي فلسددطين، 

القطاعدات دورًا بدارزًا فدي الحيداة  هتلعب هذحيث والثروة الحيوانية وصيد األسماك، والصناعة، 
حيددث تددوفر فددرص العمددل للسددكان. لقددد تعرضددت األنشددطة ؛ االجتماعيددة واالقتصددادية للسددكان

العقدددود الماضدددية بسدددبب سياسدددات االحدددتالل االقتصدددادية فدددي فلسدددطين لعددددم االسدددتقرار خدددالل 
اإلسددرائيلي تجدداه االقتصدداد الفلسددطيني، والتغيددرات التددي تحدددث فددي أنمدداط االسددتهالك كتغيددرات 

فضدددال" عدددن التغيدددرات الديمغرافيدددة السدددكانية فدددي الضدددفة  ،العدددادات االسدددتهالكية فدددي المجتمدددع
ت والسياسددات واالسددتراتيجيات والقطدداع. كمددا تتددأثر الهياكددل االقتصددادية فددي فلسددطين بدداإلجراءا

التددي تتخددذها السددلطة الفلسددطينية مددن ناحيددة وسياسددية الدددول المانحددة تجدداه السددلطة مددن ناحيددة 
 أخرع .

 

 -محتويات الفصل الثالث :
 مالمح األنشطة االقتصادية وقطاع الصناعي. -الوحدة األولى -1
 قطاع الزراعة. -الوحدة الثانية -2
 

 -أهداف الفصل الثالث :
 لمفاهيم والمصطلحات المتعلقة باألنشطة االقتصادية.توضيح ا -1
 التعرف إلى السمات العامة لألنشطة االقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة. -2
 والمشكالت التي تواجهها. الوقوف على اتجاهات الصناعة في فلسطين -3
 توضيح عدد المنشآت االقتصادية وتحديد أنواع األنشطة الرئيسية. -4
 م مقومات الصناعة في الضفة الغربية وقطاع غزة.الوقوف على أه  -5
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 إبراز العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في الزراعة. -6
التعرف إلى الحيازات الزراعية من حيث النوع والمساحة ثم الوقوف على أهم  -7

 المحاصيل الزراعية.
نتاج التعرف إلى األنشطة المتمثلة بالثروة الحيوانية وصيد األسماك وتربية الدوا -8 جن وا 

 العسل.
 الوقوف على أهم مشكالت القطاع الزراعي واستراتيجية التنمية الزراعية الفلسطينية. -9
 

 -القراءات المساعدة :
 -(، واقع المنشآت العاملة، رام هللا 2014) 2031ج.م.إ.ف. الرقم المرجعي  -1

 فلسطين.
 فلسطين. -(، تعداد المنشآت، رام هللا 2013)1970ج. م.إ. ف. الرقم المرجعي  -2
 -(، مسح الثروة الحيوانية، رام هللا2014)2042ج. م.إ. ف. الرقم المرجعي  -3

 فلسطين.
 فلسطين. -(، التعداد الزراعي، رام هللا 2011)1818ج. م.إ. ف. الرقم المرجعي  -4
(، استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ـــ 2010وزارة الزراعة الفلسطينية ) -5

 نفلسطي -، غزة 2010-2020
  

 الوسائط المساندة :
 اوجغرافي ،الصناعة اوجغرافي ،االقتصادية االجغرافي :اإلطالع على بعض الدراسات في -1

 الزراعة.
األطلس االلكتروني للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  -2

http://www.pcbs.gov.ps/pcbs. 
 /http://www.mne.psالفلسطيني وزارة االقتصاد الوطني  -3
 .http://www.eqtesadia.psجريدة االقتصادية األسبوعية، غزة   -4
 http://www.moa.pna.psوزارة الزراعة الفلسطينية  -5

http://www.pcbs.gov.ps/pcbs
http://www.pcbs.gov.ps/pcbs
http://www.eqtesadia.ps/
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 -ما تحتاج الية في دراسة هذا الفصل :
اد الفلسطيني واقتصاد االحتالل االطالع على المواقع االلكترونية الخاصة باالقتص -1

 االسرائيلي من أجل المقارنة.
محاولة االطالع على االتفاقيات الفلسطينية مع االحتالل فيما يتعلق بالنواحي  -2

، تفضل بمراجعة الموقع 1994وال سيما اتفاقية باريس االقتصادية عام  ،االقتصادية
 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4890االلكتروني 

 اإلجابة عن األسئلة القبلية والبعدية. -3
 ال تتردد في االستفسار من مدرس المادة عن بعض النقاط غير المفهومة. -4
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 الوحدة األولى
 مالمح النشاط االقتصادي والصناعة 

 
 عزيزي الطالب : 

  -بعد دراستك لهذا الدرس سوف تكون قادرا  على معرفة التالي :
 دي في فلسطين.مالمح النشاط االقتصا  -1
 التوزيع النسبي لألنشطة االقتصادية. -2
 الصناعة في فلسطين. -3
 استراتيجيات التصنيع والتنمية الصناعية في فلسطين -4
 

 -أقسام الوحدة :
 المفاهيم والمصطلحات. -1
 مالمح النشاط االقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة. -2
 اتجاهات الصناعة في فلسطين. -3
 ضفة الغربية وقطاع غزة.التنمية االقتصادية في ال -4
 

  -أسئلة التقويم القبلي :
اشرح بإيجاز قطاع الصناعة في فلسطين منذ بداية القرن العشرين حتي عام  -1

2015. 
 .ما مقومات التنمية االقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة؟ -2
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 -(43-42:  2012، 1970)ج. م. إ. ف. الرقم المرجعي  المفاهيم والمصطلحات :
 المؤسسة :  –

هي وحدة تنظيمية اقتصادية قادرة بحكم ما لها من حقوق على امتالك األصول، 
 وتكبد الخصوم، واالرتباط بأنشطة اقتصادية، وبمعامالت مع أطراف أخرع. 

 المنشأة :  –
ص بشكل أساسي تالمنشأة هي مؤسسة أو جزء منها، تقع في مكان واحد، وتخ

النشاط الرئيس غالبية القيمة  ذلكر مساعد( حيث يحقق بنشاط إنتاجي رئيس واحد )غي
المضافة، وتتوفر عنها بيانات عن كل من : العمال، والمصاريف، واإلنتاج واإليرادات، 
واألصول الثابتة. وتعد المباني التي تقع خارج حدود المنشأة وتقع في مبنى مستقل وحدة 

ات المنشأة وال يؤدي خدمات نشاط مساند، مثل المخازن أو كراج خاص بإصالح معد
 للجمهور. 

 

 النشاط االقتصادي :  –
هو طبيعة العمل الذي تمارسه المنشأة والذي قامت من أجله حسب التصنيف 
الدولي الموحد ل نشطة االقتصادية )التنقيح الرابع( ويسهم بأكبر قدر من القيمة المضافة في 

 حالة تعدد األنشطة داخل المنشأة الواحدة. 
 

 ملكية المنشأة :  –
تعني ذلك القطاع الذي تتبع له المنشأة من حيث سيطرته على إدارة المنشأة واتخاذ 

%( فأكثر، وتكون 51القرار فيها، وهو في العادة القطاع الذي يمتلك أغلبية رأس المال )
 ملكية المنشأة إحدع الحاالت التالية : 

من رأسمالها ألفراد أو % فأكثر 51: المنشآت المملوكة بنسبة  خاص وطني -
 مؤسسات القطاع الخاص المقيمة في فلسطين. 

% فأكثر من رأسمالها ألفراد أو 51: هي المنشأة المملوكة بنسبة  خاص أجنبي -
منشآت غير مقيمة في فلسطين، ويشمل ذلك فروع الشركات األجنبية في فلسطين 

 حكومات. ال لتلكعلى أن ذلك ال يشمل البعثات الدبلوماسية والرسمية 
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المنشآت غير الهادفة للربح، وتشمل األحزاب، واالتحادات تشمل :  قطاع أهلي -
والنقابات، والجمعيات، وكافة المنظمات والمؤسسات النسوية والشبابية والطالبية، 

 والكنائس، واألديرة والمؤسسات التابعة لها. 

ذات طبيعة المنشآت التي تمارس أنشطة اقتصادية  تشمل:  شركة حكومة وطنية -
% فأكثر من 51سوقية ربحية، ولكن تسيطر عليها الحكومة إما من خالل امتالك 

 رأسمالها أو من خالل تشريعات أو مرسوم حكومي. 

الشركات التي تمارس أنشطة اقتصادية ذات طبيعة  تشمل : شركة حكومة أجنبية -
 الها. % فأكثر من رأسم51سوقية ربحية المملوكة للحكومات األجنبية بنسبة 

كافة المنشآت )الوزارات، والدوائر، والهيئات( التي تتبع  تشمل : حكومة مركزية -
 لتلكللسلطة الوطنية وتقدم خدمات اإلدارة العامة. ويشمل ذلك المؤسسات التي تتبع 

 والمشافيالمؤسسات، وتقدم خدمات تعليمية وصحية واجتماعية كالمدارس 
 الحكومية والمساجد. 

ي البلديات والمجالس القروية وما يتبع لها من منشآت خدميه : ه سلطة محلية -
كالمتنزهات، والحدائق العامة، والمكتبات العامة، ومولدات الكهرباء التي تتبع 

 المجلس القروي وما شابه

: هي المنشآت التي تتبع مباشرة لحكومة دولة أجنبية مثل السفارات  حكومة أجنبية -
 يات والممثليات. والهيئات الدبلوماسية والقنصل

: ويشمل كافة مؤسسات وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  وكالة غوث -
المراكز أم المستوصفات، أم المدارس، م كانت مكاتب اإلدارة والخدمات، أأسواء 

 التدريبية.

: ومثال عليها منظمات األمم المتحدة المختلفة )عدا وكالة الغوث( مثل  هيئة دولية -
)كالصليب األحمر  :وما شابه، والمؤسسات الدولية المماثلة UNDPاليونسكو، 

 الدولي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي...(. 
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 مالمح النشاط االقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة  :  -1
( أن عدد المنشآت الكلي والتي تم حصرها في الضفة الغربية 46يبين الشكل رقم )
منشأة في  102344منشأة، منها  151066نحو  2012عام  وقطاع غزة خالل تعداد

منشأة في قطاع غزة، وقد بلغت نسبة الزيادة في عدد المنشآت  48722الضفة الغربية، و
البيانات ال تشمل ذلك الجزء علمًا بأن  ،1997% ومقارنة مع تعداد 41بمقدار في فلسطين

 .1967لها للضفة الغربية عام من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل عنوة بعيد احتال
 

 عدد المنشآت في الضفة والقطاع : 1.1
 (46شكل )

 
 (.19:  2012، 1970)ج. م.إ. ف. الرقم المرجعي 

 
 144969تتوزع المنشآت في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب الحالة العملية بواقع 

لثي المنشآت منشآت تحت التجهيز. إن ث 1308منشأة متوقفة، و 4789منشأة عاملة، و
 46578منشأة، والثلث منها في قطاع غزة  98391العاملة تركزت في الضفة الغربية 

 .(20:  2012، 1970)ج. م.إ. ف. الرقم المرجعي منشأة 
أن المنشآت العاملة في ُكٍل من القطاع الخاص الوطني، والخاص  عزيزي الدارس:

% 90.8( منشأة  ما نسبته 131618) 2012 قد بلغتاألجنبي في الضفة والقطاع عام 
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% منشآت عاملة، ملكيتها للحكومة 74.من مجموع عدد المنشآت االقتصادية العاملة، و
% تمثل منشآت عاملة في القطاع األهلي، 2.6فيها منشأة،  6794المركزية والبال  عددها 

شركات حكومية و  كالة الغوث والهيئات الدوليةو لمنشآت التابعة للسلطات المحلية و لوباقي النسبة 
  .(22 – 21:  2012، 1970)ج. م.إ. ف. الرقم المرجعي  وطنية وأجنبية وحكومة أجنبية

 

 : عدد المنشآت العاملة في الضفة والقطاع حسب المحافظة 2.1
 (47شكل )

 
 (.20:  2012، 1970)ج. م.إ. ف. الرقم المرجعي 

 
األولى من حيث عدد  ( أن محافظة الخليل تسجل المرتبة47يبين الشكل رقم ) 

ليها محافظة غزة، ثم محافظة نابلس، أما أقل المحافظات عددًا للمنشآت تالمنشآت العاملة، 
 العاملة فتتركز في محافظات أريحا واألغوار، وطوباس، وسلفيت على التوالي.

 
 عدد العاملين في المنشآت االقتصادية في الضفة والقطاع: 3.1

، الً عام 384778المنشآت االقتصادية فقد بل   أما بخصوص عدد العاملين في
عاماًل في قطاع غزة بنسبة  121953% و68.3بنسبة  في الضفة الغربية 262825منهم 
احتلت قد % ل ناث. و 18.1% مقابل 81.9ن الذكورو يشكل العاملحيث  ،31.7%
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عدد  محافظة غزة المرتبة األولى من حيث التوزيع الجغرافي لعدد العاملين، حيث بل 
% من مجموع العاملين في فلسطين، تليها 15.1عاماًل بنسبة  58278ها فيالعاملين 

%، في حين احتلت محافظة طوباس 14.0عاماًل بنسبة  54054محافظة رام هللا والبيرة 
% من 0.8بنسبة  3139المرتبة األخيرة من حيث عدد العاملين فبل  عدد العاملين بها 

:  2012، 1970)ج.م.إ. ف. الرقم المرجعي آت العاملة في فلسطين إجمالي العاملين في المنش
21 – 22). 

 
التوزيع النسبي للمنشآت العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب أعلى خمس  4.1

 : أنشطة اقتصادية
 (48شكل )

 
 (23:  2012، 2031)ج. م.إ. ف. الرقم المرجعي 

 

يتضح أن أنشطة تجارة الجملة  (48عند النظر إلى الشكل )عزيزي الدارس : 
والمفرد )التجزئة( تمثل األهم من حيث عدد المنشآت العاملة، وتستقطب أعدادًا متزايدة من 

% من المنشآت أنشطة مختلفة من تجارة الجملة والمفرد 51.1المنشآت، حيث تمارس 
إلى أن أنشطة  ما يميز االقتصاديات النامية في العالم الثالث والذي يعود ذلك)التجزئة(، و 

تجارة الجملة والمفرد )التجزئة( ال تحتاج إلى توظيف رأس مال ضخم، أو إلى مستوع 
متطور من التكنولوجيا والتأهيل للعاملين، وفي الضفة وقطاع غزة  تعتبر ممارسة أنشطة 
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تجارة الجملة والمفرد )التجزئة( أحدع الوسائل للتكيف مع ضعف القدرة االقتصادية والظروف 
عامة التي يواجهها الشعب الفلسطيني وخاصة ارتفاع نسبة البطالة، أما أنشطة الصناعات ال

% من 11.1%، وأنشطة الخدمات األخرع فقد شكلت ما نسبته 12.3التحويلية فقد مثلت 
إجمالي عدد المنشآت العاملة في فلسطين، بينما شكلت أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 

% من إجمالي 4.0ة اإلنسان والعمل االجتماعي شكلت %، في حين أن أنشطة صح4.8
أما بالنسبة للمنشآت العاملة في التعليم فبلغت نسبتها  ،عدد المنشآت العاملة في فلسطين

% توزعت على باقي األنشطة االقتصادية بنسب متقاربة 10.0%، أما بقية المنشآت 3.9
 ومتدنية من حيث عدد المنشآت.

 
 سطين:اتجاهات الصناعة في فل -2

 نبذه تاريخية عن الصناعة في فلسطين :  1.2
 عزيزي الدارس :

كان نصيب الصناعة من االقتصاد الوطني الفلسطيني في بداية القرن العشرين 
لم تزد نسبة اليد العاملة حيث ألن فلسطين آنذاك ذات اقتصاد زراعي،  ؛ضئياًل نسبياً 

لف فروع االقتصاد الوطني، وكانت % من اليد العاملة في مخت10 -5 عنالصناعية فيها 
ن كانت اآللة قد ظهرت في بعض  المؤسسات الصناعية الموجودة صغيرة الحجم، وا 

المرحلة األولى،  تلكالمطاحن والمصابن فقد كانت معظم الصناعات بدائية تقليدية، في 
م % من المؤسسات والمحالت الصناعية بيد العرب، وكانت الصناعات الغذائية أه75تركز 

فروع الصناعة، وقد اتجه اإلنتاج فيها إلى تغطية حاجة السوق المحلية، ومن الصناعات 
در جزٌء كبيٌر منه، ومن الصناعات  الرئيسة عصر الزيوت، وصناعة الصابون وكان ُيص 
المهمة في تلك الفترة صناعة األقمشة، والبسط، والسجاد، والعباءات، والعقاالت وقد قامت 

تطورت في فلسطين صناعة الدباغة، وصناعة األحذية، والحدادة على أساس يدوي، و 
وصناعة التحف والحلي المرتبطة بالديار المقدسة، وتركزت الصناعة قبل الحرب العالمية 
األولى في المدن، وكانت أكبر المراكز الصناعية الفلسطينية القدس، ويافا، وحيفا، ونابلس 

 .(50-47:  1984، 3)الموسوعة الفلسطينية، مج والمجدل 
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عزيزي الدارس:  لوال االحتالل 
من  فلسطين االسرائيلي لكانت

الدول الصناعية الرائدة على 
 .مستوى العالم

شهدت فلسطين بعد الحرب العالمية األولى نهضة صناعية سارت بمعدالت قد و 
ظهرت فروع صناعية جديدة:  كاإلسمنت، والزجاج، حيث نمو أعلى من البلدان المجاورة، 

نتاج الطاقة  واألدوات المنزلية، واأللمنيوم، والورق، والتب ، وا 
مطاط، واللدائن، الكهربائية واأللماس وحلج القطن، وال

والبالستك، وأقيمت مصانع ضخمة يزيد عدد من يعمل في 
عامل. وتعود النهضة الصناعية في  500كل منها عن 

فلسطين إلى عدة عوامل، منها ظهور رؤوس أموال عربية 
باإلضافة إلى الهجرة الصهيونية االستيطانية إلى فلسطين، والتي أخذت بعد وعد بلفور عام 

ثفًا ورافقها تدفق رؤوس األموال عن طريق المؤسسات الصهيونية، شكاًل مك 1917
 أولئكواستثمرت في جوانب مختلفة منها الصناعة، وكان الهدف الرئيس هو تثبيت 

المهاجرين الجدد، ومن العوامل األخرع التي أدت إلى تطور الصناعة تحسين شبكة الطرق 
نشاء المطارات وتطوير ميناء يافا وبناء ميناء حيفا في الثالثين )الموسوعة الفلسطينية، مج يات، وا 

3 ،1984  :47-50). 
أخذت الصناعة الصهيونية في فلسطين، مع مرور السنوات وازدياد الهجرة وتدفق 
رؤوس األموال، تتوسع على حساب الصناعة العربية، ففي حين كانت رؤوس األموال العربية 

النسبة إلى  تلكي فلسطين، انخفضت % من المؤسسات الصناعية ف65تملك  1928عام 
 . (50-47:  1984، 3)الموسوعة الفلسطينية، مج  1939% عام 27.8

 
 : 1994-1948الصناعة في الضفة الغربية وقطاع غزة  2.2

 عزيزي الدارس :
وهجرة نحو نصف مليون نسمة  1948أدع احتالل الجزء األكبر من فلسطين عام 

مة إلى قطاع غزة، مضيفين إلى مصاعب االقتصاد في ألف نس 150للضفة الغربية، ونحو 
هاتين المنطقتين أعباء جديدة. فلم تكن الصناعة متطورة ال في الضفة وال في القطاع، ولم 

. ولقد (54:  1984، 3)الموسوعة الفلسطينية، مج تكن هناك إال بعض أشكال الصناعية التقليدية 
 تلكالغربية وقطاع غزة للمرة الثانية، وفي  النظام االقتصادي في الضفة 1967أربكت حرب 
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يعود التراجع في عزيزي الدارس:  
االقتصاد الفلسطيني في السنوات 

خيرة  إلى العديد من العوامل األ
الخارجية والداخلية، منها، 
استمرار قيود برتوكول باريس 
والتعقيدات اإلسرائيلية في وجه 
الصناعة الفلسطينية و خصوصا  

المحاصر منذ عام  غزةفي قطاع 
حيث  2016حتي اآلن  2007

يمنع دخول معظم المواد الخام 
ضافة الي الالزمة للصناعة، باإل

دد كبير من المصانع تدمير ع
عتداءات المتكررة على خالل اال

-2007) القطاع خالل الفترة من
2014). 

إذ واجه  ،1948المرة كانت األوضاع أكثر إثارة منها في المرحلة التي أعقبت حرب عام 
اقتصاد الضفة وغزة اقتصادا  عمالقًا، حيث يشكل مجموع الناتج القومي اإلجمالي لكل من 

إن االحتالل الصهيوني فاقم  % من الناتج القومي اإلجمالي الصهيوني،2.6الضفة والقطاع 
الضائقة االقتصادية في الضفة وغزة فقد أصبح الضعف والتبعية في االقتصاد الفلسطيني 
أكثر وضوحًا نتيجة للفروق الهائلة بينها وبين القطاعات االقتصادية الصهيونية، وقد تم دمج 

 .(38-37، 1987 )بنفينستي،اقتصاد الضفة وغزة دمجًا كاماًل، ضمن االقتصاد الصهيوني 
 

 : 2003-1994المالمح األساسية للقطاع الصناعي في فلسطين  3.2
 عزيزي الدارس:

لم يتمكن قطاع الصناعة من رفع مساهمته في 
 1994الناتج المحلي اإلجمالي بصورة ملموسة منذ عام 

، ففي حين بلغت نسبة مساهمة الصناعة 2003إلى عام 
 تلك% تطورت 11.5نسبة  1994في الناتج المحلي عام 

%، ومن 15.2لتصل إلى نحو  2003النسبة عام 
المالحظ أن ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج 

بالمقارنة باألعوام  2003المحلي اإلجمالي خالل العام 
السابقة ال يرجع إلى تحسن جوهري في حصة الصناعة من 
نما يعود السبب األساسي لذلك في  الناتج المحلي، وا 

حيث إن خفاض الناتج المحلي اإلجمالي لذلك العام، ان
القيمة المضافة للصناعة خالل سنوات األنتفاضة لم تتجاوز 

 698مليون دوالر مقارنة بنحو  476في أفضل األحوال 
 تلكوما يالحظ هو أن  2000مليون دوالر خالل العام .

المؤشرات جميعها تخالف التوقعات التي كانت تشير إلى أن 
، 2000% مع نهاية العام 21ة القطاع الصناعي في الناتج المحلي ستصل إلى نحو مساهم

ويعود السبب في ذلك التراجع إلى العديد من العوامل الخارجية والداخلية، منها، استمرار قيود 
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برتوكول باريس والتعقيدات اإلسرائيلية في وجه الصناعة الفلسطينية ، إلى جانب نزوع رأس 
ني إلى تحقيق الربح السريع عبر المشاريع الخدمية في التجارة واإلنشاءات المال الفلسطي

  -(5:  2006)الصوراني، والسياحة والعقارات 
 

 التنمية االقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة:  4.2
 عزيزي الدارس :

من مقومات التنمية االقتصادية حسب أهم  توصيات الجهاز المركزي ل حصاء 
 (53 - 52:  2012، 2031)ج.م.إ. ف. الرقم المرجعي في قطاع غزة ما يلي :  الفلسطيني

من أجل زيادة  ؛في المناطق الريفية ؛العمل على سن سياسات تشجع على االستثمار -
 التنمية االقتصادية وتشغيل األيدي العاملة. 

خارج قيام الحكومة بالعمل على توفير مناخ استثماري الستقطاب رؤوس األموال من ال -
 مما يساعد على إنعاش االقتصاد الفلسطيني واستيعاب األيدي العاملة. 

دعم المنشآت التي تعتمد على األسر المعيشية وتطويرها من خالل عمل برنامج  -
للقروض الصغيرة، لما لذلك من أهمية في تشغيل األيدي العاملة، وتنشيط االقتصاد 

 الفلسطيني. 
الوزارات والمؤسسات ذات العالقة اإلسراع في الشروع على الحكومة الفلسطينية وخاصة  -

لوضع الخطط  ؛في بناء السجل التجاري الفلسطيني كقاعدة بيانات أساسية تمهد الطريق
 والبرامج، واتخاذ القرارات السليمة للتوجه نحو التنمية الحقيقية.

فـي  نميـةالت حـول  (الصـوراني) دراسدة فدي جداءت التدي التوصديات أهدم سبق ما الى يضاف
حدالل الدواردات أو دعدم المندتج الدوطني علمدًا الضفة والقطاع وهي:  اعتمداد سياسدة التصدنيع وا 

بدأن سياسدة إحدالل الددواردات أو غيرهدا مدن السياسدات والخطددط الوطنيدة، االقتصدادية والتنمويددة 
الفلسدددطينية، مرهوندددة فدددي نجاحهدددا برؤيدددة أو اسدددتراتيجية وطنيدددة متكاملدددة تأخدددذ بعدددين االعتبدددار 

العمددل مددع ظددروف الوضددع الددراهن المؤقددت وتعقيداتدده، إلددى جانددب الظددروف واآلفدداق المسددتقبلية 
إال أنده  على مراجعة برتوكول بداريس، تمهيددًا لفدك االرتبداط والتبعيدة مدع االقتصداد اإلسدرائيلي.

 -(23 -5 :2006)الصوراني،  يذكر بأن سياسة إحالل الموارد ستواجه مشكالت منها :
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المتاحة ذاتيًا، حيث إن االحتالل يسيطر على الموارد الطبيعية بما في ذلك فجوة الموارد  -1
األرض والمياه إلى جانب السيطرة على المعابر وحركة التجارة الخارجية والداخلية، 
وحرص العدو اإلسرائيلي على استمرار بقاء الضفة الغربية وقطاع غزة سوقا استهالكية 

 لمنتجاته. 
ق والتبعية لالقتصاد الفلسطيني باالقتصاد اإلسرائيلي، حيث ترتبط استمرار حالة اإللحا  -2

، هيكلية صناعات سلع االستهالك )المالبس، األحذية، األثاث، الصناعات الغذائية
باالقتصاد اإلسرائيلي، من حيث التزود بالمواد الخام والسلع الوسيطة والمعدات …( و

 ... ،ووقطع الغيار
التوجهات في الحدود الممكنة والمتاحة، الهادفة إلى ضعف أو عدم تفعيل الخطط و  -3

التأسيس آلليات عمل اقتصادية تدفع نحو تعزيز قدرة االقتصاد الفلسطيني على 
االندماج الداخلي بين كل من الضفة والقطاع من جهة، واالندماج الخارجي لالقتصاد 

 الفلسطيني مع فروع االقتصاد العربي من جهة أخرع.
 

 الملخص : 
أت مسيرة النشاط االقتصادي في فلسطين بالصناعة التقليدية التي انحصرت بد

بدأت تتطور بفعل النهضة الصناعية التي كان من عواملها ظهور ثم بالمطاحن والمصابن 
رؤوس األموال العربية والهجرة الصهيونية االستيطانية وتدفق رؤوس األموال العربية 

 ن االحتالل فاقم الضائقة االقتصادية في الضفة وغزة.والفلسطينية، ولكن ال يمكن تغافل أ
وعند النظر إلى توزيع المنشأة العامة حسب األنشطة االقتصادية يتضح أن تجارة 

 الجملة والتجزئة هي السائدة للتكيف مع ضعف القدرة االقتصادية 
اءة زيادة الكف  -البد من اتخاذ عدة اجراءات منها: ؛ولكي نرقي بالنشاط االقتصادي

اإلنتاجية للسلع المحلية، وخلق فرص عمل، وتوفير عوامل القدرة التنافسية، ودعم المنتج 
 الوطني، وتطوير استراتيجيات التصنيع، وتفعيل سياسة إحالل الواردات. 
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 –:أسئلة التقويم البعدي
 

 عرف المؤسسة، المنشأة، ملكية المنشأة. -1
 -لتالية :أمام العبارة ا)×( ( أو خطأ ضع عالمة صح ) -2
) ( تمكن قطاع الصناعة من رفع مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي بصورة  -

 . 2003إلى عام  1994ملموسة منذ عام 
) ( عند النظر إلى توزيع المنشآت العاملة حسب األنشطة االقتصادية على مستوى  -

ث فلسطين، يتضح أن أنشطة تجارة الجملة والمفرد )التجزئة( تمثل األهم من حي
 عدد المنشآت.

 –بما تفسر: -3
 2003 عامارتفاع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي خالل  -

 . ؟بالمقارنة باألعوام السابقة
 .؟صعوبة استخدام استراتيجية اإلحالل محل الواردات في حالتنا الفلسطينية -
 

 –إجابات األسئلة :
 

 –جابات أسئلة التقويم القبلي :( إِ 1
 . 2015بإيجاز قطاع الصناعة في فلسطين منذ بدية القرن العشرين حتي عام اشرح  -1

ألن  ؛كان نصيب الصناعة من االقتصاد الوطني الفلسطيني في بداية القدرن العشدرين ضدئياًل نسدبياً 
% من اليد العاملدة 10-5فلسطين آن ذاك ذات اقتصاد زراعي، ولم تزد نسبة اليد العاملة الصناعية فيها عن 

ن كانددت حيددث مختلددف فددروع االقتصدداد الددوطني، فددي  كانددت المؤسسددات الصددناعية الموجددودة صددغيرة الحجددم، وا 
المرحلدة  تلدكاآللة قدد ظهدرت فدي بعدض المطداحن والمصدابن فقدد كاندت معظدم الصدناعات بدائيدة تقليديدة، فدي 

ئيددة أهددم فددروع % مددن المؤسسددات والمحددالت الصددناعية بيددد العددرب، وكانددت الصددناعات الغذا75األولددى، تركددز 
عصدر الزيدوت  :الصناعة، وقد اتجه اإلنتاج فيها إلى تغطية حاجة السدوق المحليدة، ومدن الصدناعات الرئيسدية
صددناعة األقمشددة : وصددناعة الصددابون وكددان ُيصدددُر جددزٌء كبيددٌر مندده، ومددن الصددناعات المهمددة فددي تلددك الفتددرة 

تطورت في فلسطين صناعة الدباغة، كما دوي، والبسط والسجاد والعباءات والعقاالت، وقد قامت على أساس ي
وصناعة األحذية، والحدادة، وصناعة التحف والحلي المرتبطة بالديار المقدسة، وتركزت الصناعة قبل الحرب 

 العالمية األولى في المدن، وكانت أكبر المراكز الصناعية الفلسطينية القدس ويافا وحيفا ونابلس والمجدل. 
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د الحددرب العالميددة األولددى نهضددة صددناعية سددارت بمعدددالت نمددو أعلددى مددن شددهدت فلسددطين بعددكمددا 
كاإلسدمنت والزجداج واألدوات المنزليدة واأللمنيدوم والدورق  ؛ظهدرت فدروع صدناعية جديددةحيدث البلدان المجداورة 

نتداج الطاقددة الكهربائيدة واأللمداس وحلددج القطدن والمطدداط واللددائن والبالسدتك، وأقيمددت مصدانع ضددخمة  والتبد  وا 
عامدل. وتعدود النهضدة الصدناعية فدي فلسدطين إلدى عددة عوامدل،  500يزيد عددد مدن يعمدل فدي كدل منهدا عدن 

منها ظهور رؤوس أموال عربيدة باإلضدافة إلدى الهجدرة الصدهيونية االسدتيطانية إلدى فلسدطين والتدي أخدذت بعدد 
ات الصدهيونية، واسدتثمرت شكاًل مكثفًا ورافقها تدفق رؤوس األموال عن طريق المؤسسد 1917وعد بلفور عام 

المهدداجرين الجدددد، ومددن العوامددل  أولئددكفددي جوانددب مختلفددة منهددا الصددناعة، وكددان الهدددف الددرئيس هددو تثبيددت 
األخدددرع التدددي أدت إلدددى تطدددور الصدددناعة تحسدددين شدددبكة الطدددرق، وتطدددوير مينددداء يافدددا، وبنددداء مينددداء حيفدددا فدددي 

نشاء المطارات.   الثالثينيات، وا 
ية في فلسطين، مع مرور السدنوات وازديداد الهجدرة وتددفق رؤوس األمدوال، أخذت الصناعة الصهيون

% مددن 65تملددك  1928تتوسددع علددى حسدداب الصددناعة العربيددة ففددي حددين كانددت رؤوس األمددوال العربيددة عددام 
 . 1939% عام 27.8النسبة إلى  تلكالمؤسسات الصناعية في فلسطين، فانخفضت 

 

 : 1994-1948الصناعة في الضفة الغربية وقطاع غزة  -2
وهجدرة نحدو نصدف مليدون نسدبة للضدفة الغربيدة  1948أدع احتالل الجزء األكبر من فلسطين عدام 

 ،ألف نسمة إلى قطداع غدزة، مضديفين إلدى مصداعب االقتصداد فدي هداتين المنطقتدين أعبداء جديددة 150ونحو 
شدكال الصدناعية التقليديدة. فلم تكن الصناعة متطورة ال في الضفة وال في القطداع، ولدم تكدن هنداك إال بعدض أ

المدرة كاندت  تلدكالنظام االقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة للمدرة الثانيدة وفدي  1967ولقد أربكت حرب 
إذ واجدده اقتصدداد  ،1948نتددائج اإلضددراب الجيوبددوليتيكي أكثددر إثددارة منهددا فددي المرحلددة التددي أعقبددت حددرب عددام 

% 2.6جمدوع النداتج القدومي اإلجمدالي لكدل مدن الضدفة والقطدداع الضدفة وغدزة اقتصدادًا عمالقدًا، حيدث يشدكل م
من الناتج القومي اإلجمالي الصهيوني، إن االحتالل الصهيوني فاقم الضائقة االقتصادية في الضفة وغزة فقدد 
أصددبح الضددعف والتبعيددة فددي االقتصدداد الفلسددطيني أكثددر وضددوحًا نتيجددة للفددروق الهائلددة بينهددا وبددين القطاعددات 

 ية الصهيونية، وقد تم دمج اقتصاد الضفة وغزة دمجًا كاماًل، ضمن االقتصاد الصهيوني.االقتصاد
 

 .ما مقومات التنمية االقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة؟ -3
من أجل زيادة التنمية االقتصادية  ؛العمل على سن سياسات تشجع على االستثمار في المناطق الريفية -

 وتشغيل األيدي العاملة. 
مما يساعد على  ؛قيام الحكومة بالعمل على توفير مناخ استثماري الستقطاب رؤوس األموال من الخارج -

 إنعاش االقتصاد الفلسطيني، واستيعاب األيدي العاملة. 
دعم المنشآت التي تعتمد على األسر المعيشية وتطويرها من خالل عمل برنامج للقروض الصغيرة، لما  -

 غيل األيدي العاملة وتنشيط االقتصاد الفلسطيني. لذلك من أهمية في تش
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على الحكومة الفلسطينية وخاصة الدوزارات والمؤسسدات ذات العالقدة اإلسدراع فدي الشدروع فدي بنداء السدجل   -
التجدداري الفلسدددطيني كقاعددددة بيانددات أساسدددية تمهدددد الطريددق لوضدددع الخطدددط والبددرامج واتخددداذ القدددرارات السدددليمة 

 الحقيقية. للتوجه نحو التنمية
حالل الواردات ودعم المنتج الوطني  -  .اعتماد سياسة التصنيع وا 
 –جابات أسئلة التقويم البعدي :( إِ 2
 عرف المؤسسة، المنشأة، ملكية المنشأة.  -1

هدددي وحددددة تنظيميددة اقتصدددادية قددادرة بحكدددم مددا لهدددا مدددن حقددوق علدددى امددتالك األصدددول واالرتبددداط المؤسســة : 
 ت مع أطراف أخرع. بأنشطة اقتصادية وبمعامال

بشكل أساسي بنشاط إنتداجي رئديس  تختصالمنشأة هي مؤسسة أو جزء منها تقع في مكان، واحد و المنشأة : 
 واحد )غير مساعد( حيث يحقق هذا النشاط الرئيسي غالبية القيمة المضافة. 

المنشدأة واتخداذ القدرار  تعني ذلك القطداع الدذي تتبدع لده المنشدأة مدن حيدث سديطرته علدى إدارة ملكية المنشأة :
 %( فأكثر. 51فيها، وهو في العادة القطاع الذي يمتلك أغلبية رأس المال )

 

 –أمام العبارة التالية :)×( ( أو خطأ ضع عالمة صح ) -2
( تمكددن قطددداع الصدددناعة مدددن رفدددع مسددداهمته فدددي الندداتج المحلدددي اإلجمدددالي بصدددورة ملموسدددة مندددذ عدددام ×) -

 .  2003إلى عام  1994
- ( عند ) النظدر إلدى توزيدع المنشدآت العاملدة حسدب األنشدطة االقتصدادية علدى مسدتوع فلسدطين، يتضدح

 أن أنشطة تجارة الجملة والمفرد )التجزئة( تمثل األهم من حيث عدد المنشآت. 
 

 –بما تفسر: -3
بالمقارنـة بـاألعوام  2003 عـامارتفاع مساهمة القطاع الصناعي فـي النـاتج المحلـي اإلجمـالي خـالل  -

 . ؟ةالسابق
 يعود السبب األساسي لذلك في انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي لذلك العام.

 

 صعوبة استخدام استراتيجية اإلحالل محل الواردات في حالتنا الفلسطينية. -4
يمكن تحديد العوامـل والمحـددات المـؤئرة فـي صـعوبة اسـتخدام اسـتراتيجية اإلحـالل مـع الـواردات 

    –إلي عدة أسباب من أهمها:
فجوة الموارد المتاحة ذاتيًا، حيث إن االحتالل يسيطر على الموارد الطبيعية بما في ذلدك األرض والميداه  -1

إلددى جانددب السدديطرة علددى المعددابر وحركددة التجددارة الخارجيددة والداخليددة، وحددرص العدددو اإلسددرائيلي علددى 
 استمرار بقاء الضفة الغربية وقطاع غزة سوقا استهالكية لمنتجاته. 
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ر حالة اإللحداق والتبعيدة لالقتصداد الفلسدطيني باقتصداد االحدتالل اإلسدرائيلي، حيدث تدرتبط هيكليدة استمرا -2
وغيرهددا مدددن الصدددناعات( … الغذائيدددة الصددناعات األثددداث، األحذيددة، )المالبدددس، االسددتهالك سدددلع صددناعات
 .... ، ووقطع الغيار الخام والسلع الوسيطة والمعدات بالمواد التزود حيث من اإلسرائيلي، االحتالل بإقتصاد

ضددعف أو عدددم تفعيددل الخطددط والتوجهددات فددي الحدددود الممكنددة والمتاحددة، الهادفددة إلددى التأسدديس آلليددات  -3
عمل اقتصدادية تددفع نحدو تعزيدز قددرة االقتصداد الفلسدطيني علدى االنددماج الدداخلي بدين كدل مدن الضدفة 

 وع االقتصاد العربي من جهة أخرع.والقطاع من جهة، واالندماج الخارجي لالقتصاد الفلسطيني مع فر 
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 الوحدة الثانية
 )قطاع الزراعة( 

 
 عزيزي الطالب : 

  –بعد دراستك لهذا الدرس سوف تكون قادرا  على معرفة التالي :
 حرفة الزراعة والعوامل المؤثرة فيها . -1
 المحاصيل الزراعية. -2
 مشكالت القطاع الزراعي في الضفة الغربية وقطاع غزة  -3
 

 –وحدة:أقسام ال
 المفاهيم والمصطلحات. -1
 حرفة الزراعة في فلسطين. -2
 العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في الزراعة في الضفة الغربية وقطاع غزة. -3
 .1948وبعد عام  1948الزراعة في فلسطين قبل عام  -4
 الحيازة الزراعية والمحاصيل الزراعية. -5
 .مشكالت القطاع الزراعي في الضفة الغربية وقطاع غزة -6
 استراتيجية التنمية الزراعية في فلسطين. -7
 

  –أسئلة التقويم القبلي :
 م.1948تحدث عن الزراعة في فلسطين قبل عام  -1
 يعاني قطاع الزراعة من مشكالت بسبب االحتالل اإلسرائيلي، وضح ذلك. -2
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 (.46:  2014، 2042)ج. م.إ. ف، الرقم المرجعي  المفاهيم والتعريفات :
  : الحيازة الزراعية –

هي وحدة اقتصادية فنية ل نتاج الزراعي تخضع إلدارة واحدة، وتشمل الثروة 
الحيوانية الموجودة وكل األراضي المستغلة كليا أو جزئيا ألغراض اإلنتاج الزراعي بغض 

وقد تكون إدارة الحيازة الواحدة بيد شخص واحد أو  ،النظر عن الملكية أو الشكل القانوني
ها شخصان أو أسرتان أو أكثر، أوقد تتوالها عشيرة أو قبيلة أو قد تدار أسرة، وقد يشترك في

وقد تتكون أرض  ،من قبل شخصية اعتبارية مثل شركة أو جمعية تعاونية أو وكالة حكومية
الحيازة من جزء واحد أو أكثر، تقع في تجمع واحدة أو أكثر من التجمعات المنفصلة في 

ء الحيازة في واحدة أو أكثر من وسائل اإلنتاج مثل محافظة واحدة بشرط أن تشترك أجزا
 ...(.، و)العمل والمباني واآلالت وحيوانات الجر

 

  : الحيازة النباتية –
يقصد بالحيازة النباتية وجود مساحة من األراضي المزروعة أو القابلة للزراعة ألي 

ونم للزراعات د (1)تقل تلك المساحة عن  ال  أمحصول زراعي تحت تصرف الحائز، على 
 دونم للزراعات المحمية . 0.5المكشوفة، و

 

  : الحيازة الحيوانية –
يعتبر الفرد حائزًا إذا توفر حيث يقصد بالحيازة الحيوانية وجود حيوانات لدع الحائز 

رؤوس فأكثر من  (5)لديه أي من الحاالت التالية : أي عدد من األبقار أو اإلبل، عدد 
فأكثر من الدواجن )الالحم  (50)الماعز( أو الخنازير، عدد األغنام )الضأن و/ أو 

فأكثر من األرانب أو الطيور األخرع مثل الحبش، والبط، والفر،  (50)والبياض(، عدد 
 خاليا نحل فأكثر . 3والسمن وغيرها أو خليط منها، أو أن يدير الحائز 

 

  : الحيازة المختلطة –
الحائز حيازة نباتية وحيوانية معًا حسب تعريف لدع  تتعتبر الحيازة مختلطة إذا كان

كل من الحيازة النباتية والحيوانية، بشرط أن يتم استخدام نفس العمالة أو نفس اآلالت أو 
 نفس المباني للنشاطين النباتي والحيواني. 
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 حرفة الزراعة : -1
في الدول أكانت تعد الزراعة من أوسع الحرف انتشارًا على سطح األرض سواء 

والزراعة حرفة مهمة،  ،% من يابس العالم11البالد المتقدمة فهي تشغل نحو  متخلفة أالم
ويمكن االستدالل على أهميتها بمعايير مختلفة : العمال الزراعيون وما تساهم به في االنتاج، 
وفي الدخل القومي، وفي التجارة الخارجية ونسبة ما تغطيه من الطلب القومي على الغذاء 

اية الغذائية( وغير ذلك من المقاييس وتهدف الزراعة إلى مد اإلنسان بالمواد )معدل الكف
)الديب، الغذائية والحيوانات باألعالف، والى توفير الخامات النباتية والحيوانية لمصانعه 

. لذلك من الضروري أن تنال الزراعة كل عناية في فلسطين فال تنمية بدون (192:  1997
 . تطوير للقطاع الزراعي

 
 العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في الزراعة :  -2

 العوامل الطبيعية المؤثرة في الزراعة :  1.2
 عزيزي الدارس :

: للزراعة بحسب عوامل متعددة أهمهاتتفاوت األراضي الفلسطينية من حيث جودتها 
إقليم البحر نوع التربة، والتضاريس، ودرجة تصريفها للمياه، وتنوع األقاليم المناخية بين 

كله يؤثر  حيث ذلكالمتوسط الرطب وشبه الرطب واإلقليم الصحراوي الجاف وشبه الجاف، 
في النهاية في تنوع النباتات الطبيعية والمحاصيل  ذلك أثر ويظهر الدونم إنتاج في متوسط

الزراعية، وتعاني البيئة الطبيعية انجراف التربة وتملحها وسوء صرفها في بعض الجهات، 
لة المواد العضوية والمعدنية والجفاف في الجهات األخرع، وعجز الموازنة المائية عن وق

المشكالت فقد نجح المزارعون  تلكمن م وبالرغ الزراعية، المحاصيل إلنتاج الكافية الكميات توفير
 . (504:  1984، 2)الموسوعة الفلسطينية، مج العرب في التكيف مع البيئة الطبيعية أحيانًا 

 

 العوامل البشرية المؤثرة في الزراعة :  2.2
تمثلت العوامل البشرية بالظروف السياسية واألوضاع العسكرية باإلضافة إلى 

بتوزيع السكان الجغرافي وتركيبهم، وحالتهم الحيوية، والهجرة  :الظروف االجتماعية المتمثلة
من العوامل االجتماعية ومستواهم المعيشي والحضاري ودخلهم ومدع تقدمهم الفني، ويأتي ض
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طبيعة الفالحين وحالتهم الصحية والتعليمية، وثقافتهم، والصعوبات التي تواجه تنمية 
المجتمعات الريفية، ونظام تأجير األرض وحيازتها، كما أن العوامل االقتصادية المتمثلة 

تولد تالظروف  تلكبرأس المال والسوق والعمالة والميكنة والتقنية واالبتكارات الزراعية فكل 
عنها قيم واتجاهات معينة تنعكس مباشرة في االنتاج الزراعي واستهالكه بجانب السياسات 

 . (383-319:  1997)الديب، الحكومية واالرتباطات الدولية 
 

 :  1948الزراعة في فلسطين قبل عام   -3
 عزيزي الدارس :

 7.6نحو  1984 بلغت مساحة األراضي الزراعية في فلسطين التاريخية قبل عام
مجموع ما امتلكه الصهيونيون من أراض زراعية في فلسطين حتى عام قدر دونم، وقد  مليون 
مجموع مساحة األرض الزراعية، في  %10دونم، أي أقل منمليون  0.73بنحو  1944

 1984% منها، وكانت الزراعة في فلسطين قبل عام 90حين كان العرب يمتلكون أكثر من 
 (505 – 504:  1984، 2)الموسوعة الفلسطينية، مج ة أقسام : تنقسم إلى ثالث

ستخدم فيها األساليب التقليدية في الزراعة تالزراعة الوطنية التقليدية : هي زراعة تقليدية  - أ
فيها الوسائل القديمة في إعداد األرض والعمليات الزراعية األخرع كالمحراث  تستعمل التي

 راه، وهذه اآلالت مناسبة في المناطق الجبلية التيالبلدي، والفأس، والمنجل، والمذ

المزروعة  المحاصيل وتنقسم األمطار، على غالبها في وتعتمد اآلالت، استعمال يصعب فيها
 تلكإلى محاصيل شتوية كالقمح والشعير، أو محاصيل صيفية كالبطيخ والذرة. وتعتمد 

ك األرض بورًا لعدة سنوات ثم الزراعة على زراعة األرض لمرة واحدة أو مرتين، ثم تتر 
كما قام المزارعون بزراعة بطون األودية وسفوح الجبال بالحبوب  ،تستغل مرة ثانية

والزيتون والعنب والتفاح والتين. كما تتواجد الثروة الحيوانية مترافقة مع الزراعة التقليدية، 
 ماد والجلود وغيرها. حيث تستخدم الحيوانات في األعمال الزراعية ول لبان واللحوم والس

زراعة الحمضيات : بدأت زراعة الحمضيات تقوم على أساس علمي بعد الحرب العالمية  - ب
األولى وتركزت في السهل الساحلي الفلسطيني حيث التربة الخصبة والمياه الجوفية، وقد 

ألن الحمضيات كانت تصدر إلى بريطانيا ومن أفضل  ؛الحمضيات زراعة اتسعت
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تعاني فلسطين من تناقص 
ال  ،األراضي الزراعية باستمرار

سيما في الضفة الغربية وتتمثل 
في النمو العمراني  :األسباب

 الزراعية والزحف على األراضي

قامة جدار   العزلواالستيطان وا 
 والضم.

 

% من حمضيات 70حيث كانت بريطانيا تستورد  ،لزراعي في فلسطينمصادر الدخل ا
 فلسطين. 

الزراعة الكثيفة أو الزراعة المختلطة : تعتمد الزراعة على توفر المياه والتسميد ورأس  - ت
لى جانب تتنوع المحاصيل الزراعية  المال، حيث تزرع األرض أكثر من مرة في السنة، وا 

عة ينتج نباتات علفية، وتسد الزراعة الكثيفة حاجات النوع من الزرا  ذلكالتي ينتجها 
 السكان االستهالكية اليومية من الخضروات والفاكهة ومنتجات األلبان واللحوم. 

 
 :  1948الزراعة في فلسطين بعد عام  -4

 عزيزي الدارس:
التي تبيح له  ؛تمكن الكيان الصهيوني بعد احتالله فلسطين من إصدار القوانين

السياسة تزايد  تلكنتج عن حيث  ،لى األرض العربية وخاصة األرض الزراعيةاالستيالء ع
مليون دونم في عام  1.6مساحات األراضي الزراعية التي يسيطر عليها االحتالل من 

، هذا وأصبحت الضفة والقطاع 1975/1976مليون دونم في عام  4.3إلى  1948/1949
مستعمرة  يشكالن من الناحية االقتصادية 1967بعد عام 

إسرائيلية بكل معنى الكلمة بسبب إلحاقه باالقتصاد 
الصهيوني من خالل الضغط على المزارعين في الضفة 
والقطاع وتشجيعهم على زراعة المحاصيل التي يحتجها 
االحتالل للتصدير أو الصناعة وتصريف الفائض الزراعي 
في )إسرائيل( إلى الضفة والقطاع، كما خطط االحتالل منذ 

على سياسة االعتماد على األيدي العاملة  1948م عا
ليتفرغ جزء من العمال اليهود للعمل في  ؛العربية في إدارة المزارع والمصانع الصهيونية

وإليهام العمال العرب بأن معيشتهم تعتمد على وجود االحتالل  ؛القوات المسلحة من جهة
 . (507:  1984، 2)الموسوعة الفلسطينية، مج 
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 زات الزراعية :الحيا -5
حيازات، منها  111310يبل  عدد الحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينية 

%، أما في قطاع غزة فبل  81.7تشكل ما نسبته حيث حيازات في الضفة الغربية  90908
% وذلك خالل العام 18.3تشكل ما نسبته حيث ، اتحياز  20402عدد الحيازات الزراعية 

ما على مستوع المحافظة فنجد أن أكبر عدد من الحيازات في ، أ2009/2010الزراعي 
محافظات األراضي الفلسطينية هي في محافظة الخليل حيث بل  عددها في المحافظة 

% من مجموع الحيازات في األراضي الفلسطينية، أما أقل 17.8حيازة، شكلت  19768
حيازة، تشكل  1612قع محافظة من حيث عدد الحيازات فهي محافظة أريحا واألغوار بوا

، 1818ج.م.إ.ف، الرقم المرجعي (% فقط من مجموع الحيازات في األراضي الفلسطينية 1.4
2011 :31). 

 

 نوع الحيازات الزراعية :   1.5
 (49شكل )

 
 (31: 2011، 1818)ج.م.إ.ف، الرقم المرجعي

 

زراعية ( أن الحيازات ال49أما على صعيد نوع الحيازات، فنجد من الشكل رقم )
% من إجمالي الحيازات الزراعية 71.1النباتية هي األكثر شيوعًا، حيث وصلت نسبتها إلى 
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%( في قطاع 17.6%( في الضفة الغربية، و)82.4في األراضي الفلسطينية، ما نسبته )
% من 16.1غزة. فيما شكلت الحيازات الزراعية المختلطة في األراضي الفلسطينية ما نسبته 

%( في الضفة الغربية 82.5) ازات الزراعية في األراضي الفلسطينية بنسبةإجمالي الحي
% من إجمالي 12.8%( في قطاع غزة. أما الحيازات الحيوانية فشكلت ما نسبته 17.5و)

%( في الضفة الغربية 76.4الحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينية، بنسبة )
 .(31: 2011، 1818جعي)ج.م.إ.ف، الرقم المر  %( في قطاع غزة23.6و)

 

 الحيازات الزراعية حسب المساحة :  2.5
 (50شكل )

التوزيع النسبي للحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينية حسب فئات 

المساحة )دونم(، 2009/2010
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 (.31: 2011، 1818)ج.م.إ.ف، الرقم المرجعي

 

% من الحيازات الزراعية في األراضي 42.2( أن 50يبين الشكل السابق رقم )
% تقع 21.0(، وبنسبة اتدونم 3الفلسطينية تقع ضمن فئة المساحة الصغيرة )أقل من 

–6.0دونم(، أما النسبة الباقية فتقع ضمن فئة المساحة ) 5.99–3ضمن فئة المساحة )
في  اً دونم 12.16أما فيما يتعلق بمتوسط حجم الحيازة الزراعية فبل    ،دونم فأكثر( 9.99

ات يقع في قطاع غزة، ويالحظ أن أعلى متوسط لحجم الحياز  اتدونم 5.0الضفة الغربية و
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دونم على التوالي  24.95و اً دونم 24.97في محافظتي طوباس وأريحا واألغوار بواقع 
 .(32: 2011، 1818)ج.م.إ.ف، الرقم المرجعي

 1207061وبل  إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في الضفة الغربية والقطاع 
طاع غزة، وذلك دونمًا في ق 101915دونمًا في الضفة الغربية و 1105146دونمًا، منها 

أما مساحة األراضي غير المزروعة فقد بلغت  ،2009/2010خالل العام الزراعي 
% من إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في 14.7دونمًا مشكلة ما نسبته 177781

% في قطاع غزة وتحتل 4.3% في الضفة الغربية و95.7األراضي الفلسطينية، منها 
مزروعة بين المحافظات في األراضي الفلسطينية بواقع محافظة جنين أكبر مساحة أرضية 

 تا% من مجموع المساحة األرضية المزروعة، تليها محافظ19.4ُمشكلة  اً دونم 185426
% على التوالي، أما أقلها فكانت في محافظتي غزة 12.9% و16.5الخليل ونابلس بنسبة 
ساحة األراضي غير % على التوالي، أما بالنسبة لم1.3% و1.1وشمال غزة بنسبة 

% من إجمالي 90.7المزروعة فنجد أن مساحة المراعي والمروج الدائمة تشكل ما نسبته 
ج.م.إ.ف، الرقم (المساحة غير المزروعة في الحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينية 

 .(31: 2011، 1818المرجعي
 

 المحاصيل الزراعية : -6
 (35جدول )

 2009/2010راعية حسب النوع والمنطقة خالل العام الزراعي لمحاصيل الز لالتوزيع النسبي 
 قطاع غزة الضفة الغربية الضفة الغربية وقطاع غزة نوع المحصول

 21.1 27.1 26.5 الحقلية
 31.3 12.2 13.9 الخضروات

 47.6 60.7 59.5 البستنة الشجرية
 100 100 100 االجمالي

 (.35: 2011، 1818مصدر البيانات )ج.م.إ.ف، الرقم المرجعي
 

( أن البستنة الشجرية تشغل المساحة األكبر من 35يتضح من الجدول رقم )
% من إجمالي المحاصيل 59.5األراضي المزروعة في الضفة والقطاع إذ شكلت نحو 
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 حيثكانت النسبة األقل للخضروات في حين % 26.5ليها المحاصيل الحقلية تالزراعية، 
ع اإلقليم فنجد أن النسبة األكبر في الضفة الغربية للبستنة %. أما على مستو 14شكلت نحو 

الشجرية ثم المحاصيل الحقلية وأقل نسبة للخضروات، أما بالنسبة للقطاع فنجد أن النسبة 
األكبر للخضروات ويرجع ذلك إلى طبيعة مظاهر السطح في القطاع والحيازات الصغيرة 

كانت أقل نسبة للمحاصيل في حين الثانية، ل سر أما البستنة الشجرية فتأتي بالمرتبة 
 الحقلية التي تحتاج إلى مساحات كبيرة. 

% من مساحة المحاصيل 90بالنسبة لنمط الري المستخدم نجد أن ما يزيد عن 
الحقلية والبستنة الشجرية تعتمد على الزراعة البعلية، على عكس الخضروات التي تعتمد 

%، بينما مساحة 86ية إذ شكلت المساحات المروية بشكل أساسي على نمط الزراعة المرو 
، 1818)ج.م.إ.ف، الرقم المرجعي% 13الخضروات التي تعتمد على نمط الري البعلى فتشكل 

2011 :35 – 36). 
 

 تربية األسماك : -7
حيازة في األراضي  472بل  عدد الحيازات الزراعية التي تربي أسماك في برك 

)ج. م.إ. ف الرقم % في قطاع غزة 48.7فة الغربية، و% في الض51.3الفلسطينية، منها 
 .(29:  2014، 2042المرجعي 

 

 :  الثروة الحيوانية -8
رأسًا في  25612رأسًا، منها  33980تم تربيتها في فلسطين تبل  عدد األبقار التي 

رأسًا في قطاع غزة. وبلغت نسبة األبقار التي يتم تربيتها بطريقة  8368الضفة الغربية و
% وذلك من 55.4%، أما نسبة األبقار التي يتم تربيتها ألغراض إنتاج الحليب 78.2فة مكث

إجمالي عدد األبقار في فلسطين، أما على مستوع المحافظة فقد كانت أعلى محافظة لتربية 
% من إجمالي عدد األبقار وبل  عدد رؤوس الجمال 15.5األبقار هي محافظة جنين بنسبة 

رأسًا  832رأسًا في الضفة الغربية و 1226رأسًا، منها  2058فلسطين  التي يتم تربيتها في
في قطاع غزة. وعلى مستوع المنطقة فقد كانت أعلى منطقة لتربية الجمال في جنوب الضفة 

% من إجمالي عدد الجمال وبل  عدد رؤوس الضأن التي يتم تربيتها في 34.5بنسبة  الغربية
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رأسًا في قطاع  60562رأسًا في الضفة الغربية و 670332رأسًا، منها  730894فلسطين 
غزة. وعلى مستوع المحافظة فقد كانت أعلى محافظة لتربية الضأن هي محافظة الخليل 

تم تربيتها في فلسطين فقد تعدد رؤوس الماعز التي  أما الضأن عدد إجمالي من %25.2 بنسبة
رأسًا في قطاع  10398ية ورأسًا في الضفة الغرب 204937رأسًا، منها  215335بلغت 

غزة. وعلى مستوع المحافظة فقد كانت أعلى محافظة لتربية الماعز هي محافظة الخليل 
 .(23-20:  2014، 2042)ج. م.إ. ف الرقم المرجعي % من إجمالي عدد الماعز 21.0بنسبة 

 

 مزارع الدواجن : -9
عدد أمهات  مليون طير، وبل  31.5بل  إجمالي عدد الدجاج الالحم في فلسطين 

طير، فيما بل   1800000طير، أما عدد الدجاج البياض فقد بل   994600الدجاج الالحم 
وذلك خالل العام  اً أرنب 19690طير، وبل  عدد األرانب  546400عدد طيور الحبش 

 .(29:  2014، 2042)ج. م.إ. ف الرقم المرجعي  2012/2013الزراعي 
 

 عسل النحل : -10
% في الضفة 84.8خلية. منها  46226في فلسطين بل  عدد خاليا النحل 

 .(29:  2014، 2042)ج. م.إ. ف الرقم المرجعي % في قطاع غزة 15.2الغربية، و
 

 –مشكالت القطاع الزراعي في فلسطين : -11
 المشاكل والمعوقات بسبب االحتالل اإلسرائيلي :  1.11

 : عزيزي الدارس
الفلسطينية وتفريغها من سكانها،  تقوم سياسة االحتالل على السيطرة على األرض

 –(2007)"بكدار" ذه األراضي مثل : وبالتالي اتخذت عدة إجراءات للسيطرة على ه
نشاء الجدار، وما نجم عنه من صعوبات، وعزل ل راضي الزراعية،  - مصادرة األراضي وا 

 وتدمير للزراعة والبنية التحتية. 
نتيجة لقيام االحتالل بمصادرة  ؛الطبيعيةعدم تمكين الشعب الفلسطيني من إدارة موارده  -

قامة المستوطنات وشق الطرق  األراضي، وا غالق جزء كبير منها كمناطق عسكرية، وا 
 االلتفافية، باإلضافة إلى عمليات النهب المتواصلة للمياه الفلسطينية. 
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الحد من حرية حركة السلع والخدمات بين المناطق الفلسطينية من جهة، وبينها وبين  -
العالم الخارجي من جهة أخرع، إضافة إلى القيود المفروضة على التجارة الخارجية؛ ما 
أدع إلى ارتفاع كلفة اإلنتاج والتسويق الزراعي، وانخفاض في أسعار السوق المحلية 

 ل نتاج. 
 منع الصيادين في غزة من الصيد في المياه الفلسطينية.  -
ى مصادر الرعي الطبيعية وخاصة في منع الرعاة وأصحاب الماشية من الوصول إل -

 المناطق القريبة من المعسكرات والمستوطنات. 
مما جعل منافسة المزارع الفلسطيني  ؛الدعم المكثف للمزارعين اإلسرائيليين والمستوطنين -

في السوق اإلسرائيلي محدودة ومقتصرة على بعض السلع المستهلكة للمياه والمكثفة 
 فلسطيني بالسلع الزراعية اإلسرائيلية المدعومة. للعمالة، وا غراق السوق ال

جراءات االستيطان، والمصادرة واالعتداءات  - مصادرة المياه واألراضي الزراعية، وا 
 المستمرة، وترهيب المزارعين من قبل المستوطنين. 

قلع األشجار والتي تعتبر مصدر رزق أساسي للعديد من صغار المزارعين، باإلضافة  -
 بيعية ومصادر للتنوع الحيوي.لكونها ثروة ط

 

المشاكل ذات العالقة بالموارد الطبيعية والبيئية والفنية واالجتماعية واالقتصادية  2.11
 -:(2007"بكدار" )والتشريعية : 

 محدودية المياه واألراضي الزراعية وزيادة المنافسة عليها من قبل القطاعات األخرع.  -
 ني إنتاجيتها. انجراف التربة، وتدهور خواصها، وتد -
 االستعمال غير السليم للكيماويات، وبشكل خاص المبيدات.  -
 تدهور نوعية المياه المستعملة في الري بسبب الضخ الزائد.  -
 تدهور الغطاء النباتي ومواطن األحياء البرية النباتية والحيوانية نتيجة للرعي الجائر.  -
 الزراعية.  األراضي حساب على شاءاتاإلن في العشوائي والتوسع والحضري  العمراني الزحف -
ضعف البنية األساسية للبحوث الزراعية، وعدم تأهيل محطات التجارب بدرجة كافية،  -

والنقص الحاد في وجود المختبرات والمعدات واألجهزة الالزمة، باإلضافة إلى نقص 
 الباحثين والمدربين لتغطية المجاالت الزراعية المطلوبة. 
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 عزيزي الدارس:
جراءات  نظرا  لشح الموارد وا 
االحتالل تجاه األراضي 

تمثلت  ؛والمنتجات الفلسطينية
استراتيجية التنمية الزراعية في 

عتماد على الذات فلسطين باال
واالدارة السليمة للموارد المحلية 

هتمام بالزراعة مة واالاواالستد
الحضرية داخل المدن والتوجه 

لسمكي وتربية نحو االستزراع ا
الثروة الحيوانية وربط القطاع 

 الزراعي بالصناعي.

 اإلرشاد ووقاية النبات والخدمات البيطرية.  قلة إمكانيات جهاز -
 ضعف البنية التحتية الخاصة بقطاع التسويق الزراعي.  -
 ضعف أنشطة التصنيع الزراعي والغذائي. -
 قلة البيانات والمعلومات المتوفرة حول الزراعة وتضاربها في بعض األحيان.  -
 ضعف القدرات الفنية الزراعية.  -
 مما قلل الكفاءة اإلنتاجية.  ؛ة وشيوع ملكيتهاصغر وتشتت الحيازات الزراعي -
ما أدع إلى عزوف الكثيرين عن مقلة العائد من الزراعة وارتفاع عنصر المخاطرة؛  -

 القطاع، باإلضافة إلى قلة االستثمارات الزراعية.  ذلكالعمل في 
 عدم وجود نظام للتمويل الزراعي والريفي.  -
 ضعف العمل الجماعي والتعاوني.  -
 وائمة القوانين والتشريعات الزراعية. عدم م -
عدم وجود نظام للتأمين الزراعي، وتعويض المزارعين  -

 ضد الكوارث الطبيعية. 
التضارب واالزدواجية بين المؤسسات ذات العالقة في  -

 القطاع الزراعي، وضعف قدراتها. 
قد تكون فلسطين الدولة الوحيدة التي تخلو من أي  -

دعم الزراعة في ل ختصةمؤسسات أو صناديق م
أوقات الكوارث أو توفير القروض والتمويل الزراعي 

 طويل األجل. مأ اً قصير  سواء أكان الموسمي
 

 قلة الدعم والمساعدات الخارجية :  3.11
لم تحظ الزراعة بأولويات الدول المانحة ويعزي ذلك بعالقة الزراعة المباشرة 

نصرين، من حيث السيادة، المصادرة، باألرض والمياه والحساسية السياسية لهذين الع
ن الزراعة قطاعًا مستنزفًا للمياه ، وأولوية تخصيص المياه و اعتبر المانححيث االستيطان، 

لالستعماالت األخرع وخاصة للشرب، فضاًل عن رغبة المانحين بتنفيذ المشاريع من خالل 
والتي في العادة .....( ، ومؤسسات وسيطة )أمم متحدة، منظمات، غير حكومية أجنبية
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تتوخى تحقيق أولوياتها، وتعظيم الفائدة العائدة عليها، وتجنب المشاريع التي تشكل بالنسبة 
 لها مخاطرة أو صعبة التنفيذ، أو أن أثارها اإلعالمية والدعائية ليست سريعة.

 

 استراتيجية التنمية الزراعية الفلسطينية :  -12
 عزيزي الدارس: 

العتماد على الذات واإلدارة السليمة للموارد المحلية، تهدف االستراتيجية إلى ا
 واالستدامة واستخدام المكافحة المتكاملة والحيوية، والتوفير في استخدام المياه، وتصنيع 

، وتشجيع االقتصاد البيتي، والتدوير الداخلي لرأس " أي السماد العضوي الكمبوستالدبال "
الدخل الزراعي على المزارعين وجعلهم أكثر الفئات المال الزراعي، والعدالة من حيث توزيع 

استفادة في دورة االقتصاد الزراعي، وكذلك التأسيس للزراعة العضوية والتكامل بين اإلنتاج 
النباتي والحيواني، وربط القطاع الزراعي بالصناعي، واالستفادة من البرامج اإلغاثية 

نتاج ماليين األشتالوتوظيفها  كبرامج تخدم التنمية الزراعية الشام لتغطية العجز في  ؛لة .وا 
الفواكه المثمرة، وزراعة المحاصيل التي يمكن تخزينها مباشرة أو التصنيع األولي أو تمتاز 

وتم التوجه نحو االستزراع السمكي والفطر والمشاريع الصغيرة  ،بفترة صالحية عالية للتخزين
ستخدام المياه المعالجة في األشجار غير المثمرة كتراكمية لمشاريع  تخدم التنمية الحقيقية. وا

ومحاصيل األعالف، واستنبات األعالف الخضراء السريعة النمو، والسيالج وغيره للثروة 
االستراتيجيات ستخفف من حجم  تلكالحيوانية واالهتمام بالزراعة الحضرية داخل المدن وكل 
زارعين والعمال والمجاالت األخرع البطالة وستوفر فرص عمل للمهندسين الزراعييين والم

 .(75:  2010)وزارة الزراعة الفلسطينية، المرتبطة باإلنتاج الزراعي 
 

 الملخص : 
في الدول  أكانت تعد الزراعة من أوسع الحرف انتشارًا على سطح األرض سواء

 لذلك من الضروري أن ،% من يابس العالم11البالد المتقدمة فهي تشغل نحو  مالمتخلفة أ
 تنال الزراعة كل عناية في فلسطين فال تنمية بدون تطوير للقطاع الزراعي.

وتعد فلسطين بلدًا زراعية، حيث بلغت مساحة األراضي الزراعية في فلسطين 
مليون دونم. وتشتهر فلسطين بزراعة الحمضيات  7.6نحو  1984التاريخية قبل عام 

 والحبوب والزيتون والعنب والخضار.
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المشكالت التي  أكانت ن المشكالت الموجودة في قطاع الزراعة سواءوعلى الرغم م
المشكالت  مالمشكالت الناجمة عن قلة الدعم الحكومي، أ ميفرضها االحتالل الصهيوني، أ

المتعلقة بالموارد الطبيعية والبيئية وغيرها، البد من الحفاظ على نشاط الزراعة وتشجيعها 
 مة في فلسطين.فهي من الموارد االقتصادية المه

 

 : الخاتمة
مددن خددالل دراسددتنا لهددذا الفصددل نجددد إن الصددناعات التقليديددة الفلسددطينة لدددليل واضددح 
علدددى الحضدددارة الفلسدددطينية العريقدددة الدددي امتددددت عبدددر العصدددور، وقدددد واكبدددت هدددذه الصدددناعات 
 أنالتطدور حيددث، كانددت تصدددر البضددائع الفلسددطينية إلددى أوروبددا والدددول العربيددة المجدداورة، إال 

األنشدددطة االقتصدددادية فدددي فلسدددطين تعرضدددت لعددددم االسدددتقرار خدددالل العقدددود الماضدددية بسدددبب 
سياسات االحدتالل اإلسدرائيلي تجداه االقتصداد الفلسدطيني، كمدا تدأثرت الهياكدل االقتصدادية فدي 
فلسددطين بدداإلجراءات والسياسددات واالسددتراتيجيات التددي تتخددذها السددلطة الفلسددطينية مددن ناحيددة 

 ل المانحة تجاه السلطة من ناحية أخرع .وسياسية الدو 
ومن الواضح ان تجارة الجملة والتجزئة هي السائدة في الضفة الغربية وقطاع غزة 
بسبب ضعف القدرة االقتصادية، وضعف استراتيجيات التصنيع. ولكي نرقي بالنشاط 

للسلع المحلية، االقتصادي البد من اتباع االستراتيجيات التالية : زيادة الكفاءة اإلنتاجية 
والنمو االقتصادي، وخلق فرص عمل، وتوفير عوامل القدرة التنافسية، ودعم المنتج الوطني، 

 واتباع سياسة إحالل الواردات.
حيث بلغت مساحة األراضي الزراعية في فلسطين  ؛وتعد فلسطين بلدًا زراعية

عة الحمضيات مليون دونم. وتشتهر فلسطين بزرا  7.6نحو  1984التاريخية قبل عام 
والحبوب والزيتون والعنب والخضار وشهدت الزراعة في فلسطين تطورًا ملحوظُا في السنوات 

المشكالت التي أكانت وعلى الرغم من المشكالت الموجودة في قطاع الزراعة سواء  ،األخيرة
 المشكالتم المشكالت الناجمة عن قلة الدعم والتمويل، أ ميفرضها االحتالل الصهيوني، أ

المتعلقة بالموارد الطبيعية والبيئية والمنافسة وغيرها، البد من الحفاظ على نشاط الزراعة 
 وتشجيعها فهي من الموارد االقتصادية المهمة في فلسطين.
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 –:أسئلة التقويم البعدي
 

 اذكر العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في الزراعة في فلسطين. -1
 عرف الحيازة الزراعية. -2
 –ر:بما تفس -3
على سياسة االعتماد على اإليدي العاملة العربية في  1948َخطط االحتالل منذ عام  -

 .؟إدارة المزارع والمصانع الصهيونية
 –أمام العبارة التالية:)×( ( أو خطأ ضع عالمة صح ) -4
 )  ( تعتبر الحيازة الزراعية مختلطة إذا كان لدى الحائز حيازة نباتية وحيوانية معا . -
البستنة الشجرية بأعلى نسبة من المحاصيل الزراعية في الضفة الغربية  )  ( تحظي -

 وقطاع غزة على حد سواء.
  –ضع خطا  تحت اإلجابة الصحيحة فيما يلي: -
تقدر مساهمة القطاع الزراعي في فلسطين  من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي لعام  -

 –نسبة : 2011
1- 8         %2- 9.5         %3- 5.9 %        4- 22% 

 
 –إجابات األسئلة :

 

 جابات أسئلة التقويم القبلي :( إِ 1
 م. 1948تحدث عن الزراعة في فلسطين قبل عام  -1

دوندم، وقدد  مليدون  7.6نحو  1984بلغت مساحة األراضي الزراعية في فلسطين التاريخية قبل عام 
دوندم، مليدون  0.73بنحو  1944عام مجموع ما امتلكه الصهيونيون من أراض زراعية في فلسطين حتى قدر 

% منهدددا، 90مجمددوع مسدداحة األرض الزراعيددة، فددي حددين كددان العددرب يمتلكددون أكثددر مددن  %10أي أقددل مددن
  –تنقسم إلى ثالثة أقسام: 1984وكانت الزراعة في فلسطين قبل عام 

الزراعدة والتدي تسدتعمل الزراعة الوطنية التقليدية : هي زراعة تقليدية يستخدم فيها األساليب التقليديدة فدي  -أ 
األدوات مناسدبة لالسدتعمال فدي  تلدكفيها الوسائل القديمة في إعداد األرض والعمليات الزراعية األخرع و 

، كمدا تتواجدد رتعتمد فدي غالبهدا علدى األمطداحيث المناطق الجبلية التي يصعب فيها استعمال اآلالت، 
ث تسددتخدم الحيوانددات فددي األعمددال الزراعيددة ول لبددان الثددروة الحيوانيددة مترافقددة مددع الزراعددة التقليديددة، حيدد

 واللحوم والسماد والجلود وغيرها. 
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حيدث زراعة الحمضيات : بدأت زراعة الحمضيات تقوم على أسداس علمدي بعدد الحدرب العالميدة األولدى  -ب 
تركدددزت فدددي السدددهل السددداحلي الفلسدددطيني حيدددث التربدددة الخصدددبة والميددداه الجوفيدددة، وقدددد اتسدددعت زراعدددة 

ألن الحمضددديات كاندددت تصددددر إلدددى بريطانيدددا ومدددن أفضدددل مصدددادر الددددخل الزراعدددي فدددي  ؛ضدددياتالحم
 % من حمضيات فلسطين. 70فلسطين. حيث كانت بريطانيا تستورد 

الزراعة الكثيفة أو الزراعة المختلطة : تعتمد الزراعة على توفر المياه والتسميد ورأس المدال، حيدث تدزرع  -ج 
لى جانب تنوع المحاصيل الزراعية التي ينتجها األرض أكثر من مرة في السنة،  النوع من الزراعة  ذلكوا 

ينتج نباتات علفية، وتسد الزراعة الكثيفة حاجدات السدكان االسدتهالكية اليوميدة مدن الخضدروات والفاكهدة 
 ومنتجات األلبان واللحوم. 

 

 يعاني قطاع الزراعة من مشكالت بسبب االحتالل اإلسرائيلي، وضح ذلك.  -2
سياسة االحتالل على السيطرة على األرض الفلسطينية وتفريغهدا مدن سدكانها، وبالتدالي اتخدذت  تقوم

  –عدة إجراءات للسيطرة على هذه األراضي مثل :
 إنشاء الجدار وما نجم عنه من صعوبات وعزل ل راضي الزراعية، وتدمير للزراعة والبنية التحتية.  -
ارده الطبيعيدددة نتيجدددة لقيدددام االحدددتالل بمصدددادرة األراضدددي، عددددم تمكدددين الشدددعب الفلسدددطيني مدددن إدارة مدددو  -

قامددة المسددتوطنات وشددق الطددرق االلتفافيددة، باإلضددافة إلددى  وا غددالق جددزء كبيددر منهددا كمندداطق عسددكرية، وا 
 عمليات النهب المتواصلة للمياه الفلسطينية. 

بين العالم الخارجي مدن الحد من حرية حركة السلع والخدمات بين المناطق الفلسطينية من جهة، وبينها و  -
ا أدع إلددى ارتفدداع كلفددة اإلنتدداج مددجهددة أخددرع، إضددافة إلددى القيددود المفروضددة علددى التجددارة الخارجيددة؛ م

 والتسويق الزراعي، وانخفاض في أسعار السوق المحلية ل نتاج. 
 منع الصيادين في غزة من الصيد في المياه الفلسطينية.  -
ول إلى مصادر الرعي الطبيعية وخاصة في المنداطق القريبدة مدن منع الرعاة وأصحاب الماشية من الوص -

 المعسكرات والمستوطنات. 
الددددعم المكثدددف للمدددزارعين اإلسدددرائيليين والمسدددتوطنين ممدددا جعدددل منافسدددة المدددزارع الفلسدددطيني فدددي السدددوق  -

ق اإلسدددرائيلي محددددودة ومقتصددددرة علدددى بعدددض السددددلع المسدددتهلكة للميددداه والمكثفددددة للعمالدددة، وا غدددراق السددددو 
 الفلسطيني بالسلع الزراعية اإلسرائيلية المدعومة. 

جدددراءات االسدددتيطان والمصدددادرة واالعتدددداءات المسدددتمرة، وترهيدددب  - مصدددادرة الميددداه واألراضدددي الزراعيدددة وا 
 المزارعين من قبل المستوطنين. 

 قلدددع األشدددجار والتدددي تعتبدددر مصددددر رزق أساسدددي للعديدددد مدددن صدددغار المدددزارعين، باإلضدددافة لكونهدددا ثدددروة -
 طبيعية ومصادر للتنوع الحيوي.
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 –( إجابات أسئلة التقويم البعدي :2
 اذكر العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في الزراعة في فلسطين.  -1

 العوامل الطبيعية المؤثرة في الزراعة :
نددوع التربددة والتضدداريس ودرجددة تصددريفها للميدداه، وتنددوع األقدداليم المناخيددة بددين إقلدديم البحددر المتوسددط 
الرطب وشبه الرطب واإلقليم الصحراوي الجاف وشبه الجاف، وهذا كله يؤثر في متوسط إنتداج الددونم ويظهدر 
أثددر ذلددك فددي النهايددة فددي تنددوع النباتددات الطبيعيددة والمحاصدديل الزراعيددة فددي فلسددطين، وتعدداني البيئددة الطبيعيددة 

ضددوية والمعدنيددة والجفدداف وعجددز صددرفها فددي بعددض الجهددات، وقلددة المددواد الع وسددوءانجددراف التربددة وتملحهددا 
المشدكالت فقدد نجدح  تلدكالموازنة المائية عن تدوفير الكميدات الكافيدة إلنتداج المحاصديل الزراعيدة، وبدالرغم مدن 

 المزارعون العرب في التكيف مع البيئة الطبيعية أحيانُا. 
 

 العوامل البشرية المؤثرة في الزراعة :
اسدددددية واألوضددددداع العسدددددكرية باإلضدددددافة إلدددددى الظدددددروف بدددددالظروف السي :تمثلدددددت العوامدددددل البشدددددرية

والحضدداري  المعيشددي ومسدتواهم والهجددرة الحيويدة، وحددالتهم وتددركيبهم، الجغرافدي السددكان بتوزيدع االجتماعيدة المتمثلددة
طبيعددة الفالحدددين وحددالتهم الصددحية والتعليميدددة  االجتماعيددة العوامدددل ضددمن ويددأتي الفندددي، ودخلهددم ومدددع تقدددمهم

عوبات التددي تواجدده تنميددة المجتمعددات الريفيددة ونظددام تددأجير األرض وحيازتهددا، كمددا أن العوامددل وثقددافتهم والصدد
 الظددروف تلددكاالقتصددادية المتمثلددة بددرأس المددال والسددوق والعمالددة والميكنددة والتقنيددة واالبتكددارات الزراعيددة فكددل 

ه بجاندب السياسدات الحكوميدة مباشرة في اإلنتداج الزراعدي واسدتهالك انعكستعنها قيم واتجاهات معينة  تولدت
 واالرتباطات الدولية.

 

 عرف الحيازة الزراعية.  -2
هددي وحدددة اقتصددادية فنيددة ل نتدداج الزراعددي تخضددع إلدارة واحدددة، وتشددمل الثددروة الحيوانيددة الموجددودة 

 ،نيوكل األراضي المستغلة كليًا أو جزئيًا ألغراض اإلنتاج الزراعي بغض النظر عدن الملكيدة أو الشدكل القدانو 
وقد تكون إدارة الحيازة الواحدة بيد شخص واحد أو أسرة، وقد يشدترك فيهدا شخصدان أو أسدرتان أو أكثدر، أوقدد 

 ،شركة أو جمعية تعاونية أو وكالدة حكوميدة :تتوالها عشيرة أو قبيلة أو قد تدار من قبل شخصية اعتبارية مثل
واحددة أو أكثدر مدن التجمعدات المنفصدلة فدي  وقد تتكدون أرض الحيدازة مدن جدزء واحدد أو أكثدر، تقدع فدي تجمدع

محافظددة واحدددة بشددرط أن تشددترك أجددزاء الحيددازة فددي واحدددة أو أكثددر مددن وسددائل اإلنتدداج مثددل العمددل والمبدداني 
 ، و...واآلالت وحيوانات الجر

 

 –بما تفسر : -3
لمـزارع علـى سياسـة االعتمـاد علـى األيـدي العاملـة العربيـة فـي إدارة ا 1948خطط االحتالل منذ عـام  -

 . ؟والمصانع الصهيونية
ليتفددرغ جددزء مددن العمددال اليهددود للعمددل فددي القددوات المسددلحة مددن جهددة، وإليهددام العمددال العددرب بددأن 

 معيشتهم تعتمد على وجود االحتالل. 
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 –أمام العبارة التالية :)×( ( أو خطأ ضع عالمة صح ) -4
- ( تعتبر الحيازة مختلطة إذا كان لدع الحائز حيازة نباتية ) .وحيوانية معًا 
تحظي البستنة الشجرية باعلى نسبة من المحاصيل الزراعية في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد ( ×) -

  سواء.
 

 –ضع خط تحت اإلجابة الصحيحة في التالي : -5
 –نسبة : 2011تقدر مساهمة القطاع الزراعي في فلسطين من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي لعام  -

1- 8 % 2-9.5  % 3- 5.9%  4-22% 
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 القطاع الزراعي الفلسطينس.
 (1984المرعشلي، أحمد وهاشم، عبد الهادي وصاي ، أنيس) هيئة تحرير( الموسوعة الفلسطينية )   -11

 ، دمشق.3، مج 2أربعة مجلدات، مج 
 /http://www.mne.psوزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني  -12
 –، غزة 2020-2010استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، (، 2010وزارة الزراعة الفلسطينية ) -13

 .فلسطين
 http://www.moa.pna.psوزارة الزراعة الفلسطينية  -14
 ، فلسطين. 2020-2010استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة من(، 2010) وزارة الزراعة  -15
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 الفصل الرابع
 قطاع الخدمات في فلسطين

 
 تمهيد :ال

 عزيزي الدارس :
فلسددطين، وموضددوعه قطدداع الخدددمات  افددي هددذا الفصددل مددن مقددرر جغرافيدد نرحددب بددك

تحتدددل الخددددمات مكاندددة هامدددة لقيامهدددا بالتسدددهيالت الحياتيدددة لكافدددة أبنددداء حيدددث فدددي فلسدددطين، 
 ،المجتمع، وُتحدد جودة الحياة في المراكز العمرانية اعتمادًا على مدع كفايدة وكفداءة الخددمات

عتمددد عليهددا فددي الخدددمات الضددرورية فددي المجتمددع، إذ يُ  تعتبددر الخدددمات التعليميددة مددنحيددث 
إعددددداد كددددوادر أكاديميددددة، وفنيددددة، ومهنيددددة لتسدددداهم فددددي عمليددددة التنميددددة، كمددددا أن التعلدددديم يكفددددل 

 ضروريات التثقيف، وتنمية الحس الوطني.
كمدددا تعتبدددر الخددددمات الصدددحية مدددن الخددددمات الضدددرورية التدددي تعندددى بصدددحة الفدددرد 

بيددددر فددددي مسددددتويات الخدددددمات الصددددحية، وذلددددك لضددددمان تكامددددل والمجتمددددع، وهندددداك تفدددداوت ك
كمددددا نجددددد اختالفددددًا فددددي اسددددتراتيجيات الدددددول لتددددأمين  ،الخدددددمات الصددددحية المقدمددددة للمددددواطنين

 نظرًا الختالف الدول في مستوياتها الحضارية واالقتصادية. ؛الخدمات الصحية لمواطنيها
حركدة مشداة،  مكاندت آليدة أأوتعتبر الطرق من الخدمات التي تستوعب الحركة سدواء 

الحركددة فدددي انسددديابية ودون اختناقدددات أو  تلدددكوتتوقددف كفددداءة خددددمات الطددرق علدددى اسدددتيعاب 
حدددوادث. أمدددا بخصدددوص خددددمات االتصدددال جعلدددت مدددن الكدددرة األرضدددية قريدددة صدددغيرة بسدددبب 
التطدددددور الهائدددددل فدددددي خددددددمات االتصددددداالت والتكنولوجيدددددا الحديثدددددة بأنواعهدددددا المختلفدددددة: مثدددددل 

ت السلكية والالسلكية والراديو والتلفزيدون، وشدبكات المعلومدات والتواصدل االجتمداعي االتصاال
 وغيرها.

 



 572 

 –محتويات الفصل األول :
 قطاع الخدمات التعليمية والصحية والدينية. –الوحدة األولى  -1
 قطاع الطرق والنقل.  –الوحدة الثانية  -2
 قطاع االتصاالت. –الوحدة الثالثة  -3
 

 –: أهداف الفصل األول
 توضيح المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالخدمات. -1
 تتبع البعد التاريخي للتعليم في فلسطين. -2
 .2015إبراز واقع التعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل الوضع الراهن  -3
 الوقوف على الخدمات الصحية ومستوياتها في الضفة الغربية وقطاع غزة. -4
 ضفة الغربية وقطاع غزة.االطالع على الخدمات الدينية في ال -5
 العامة لشبكة الطرق في فلسطين من حيث أنواع الطرق وأطوالها. السمات إلى التعرف -6
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 –القراءات المساعدة :
، 2014/2015( الدليل االحصائي السنوي 2015وزارة التربية والتعليم العالي) -1

 لمؤسسات التعليم العالي الفلسطيني، رام هللا، فلسطين.
قراءة في مشروع قطري ذو دالالت  "اسرائيل"( طريق قاطع 2001راسم خمايسة ) -2

 سطين.فل –مركز مدار الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية، رام هللا  –سياسية 
(، التقرير 2011وزارة الصحة الفلسطينية، مركز المعلومات الصحية الفلسطينية ) -3

 .2010الصحي السنوي لفلسطين 
 ( المجلد األول، دمشق.1984الموسوعة الفلسطينية ) -4
 فلسطين.–هللا رام ،2014 أرقام، في فلسطين ،2014 المرجعي الرقم (2015) .فإج.م. -5
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 –الوسائط المساندة :
 سطين للطرق.خارطة فل -1

  
 -ما تحتاج الية في دراسة هذا الفصل :

الخدمات، ويفضل كتاب فتحي محمد مصيلحي  ااالطالع على كتاب في جغرافي -1
 ( جغرافية الخدمات، اإلطار النظري وتجارب عربية، القاهرة، دار الماجد.2007)

 اإلجابة عن األسئلة القبلية والبعدية. -2
 لمادة عن بعض النقاط غير المفهومة.ال تتردد في االستفسار من مدرس ا -3
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 الوحدة األولى
 قطاع الخدمات

 التعليمية والصحية والخدمات الدينية
 

 عزيزي الطالب : 
  –بعد دراستك لهذا الدرس سوف تكون قادرا  على معرفة التالي :

 . 2015اتجاهات التعليم في فلسطين منذ الفترة العثمانية حتى الوقت الحاضر  -1
 ليم المختلفة في فلسطين . مراحل التع -2
 واقع الخدمات الصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة. -3
 نبذة عن الخدمات الدينية في فلسطين. -4

 
 –أقسام الوحدة :

 الخدمات التعليمية في فلسطين. -1
 الخدمات الصحية في فلسطين. -2
 الخدمات الدينية في فلسطين. -3

 
  –أسئلة التقويم القبلي :

 .( ؟2015ليم في فلسطين من الفترة العثمانية حتى اآلن)اشرح بإختصار تطور التع -1
 .وضح بإختصار واقع التعليم العالي في كل  من الضفة الغربية وقطاع غزة؟ -2
 بين بالشرح الوضع الراهن للخدمات الصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة . -3
 أذكر أعداد المساجد والكنائس في فلسطين. -4

 

دمات األساسية التي يجب أن تتوفر ألفراد المجتمع، تعد الخدمات التعليمية من الخ
خصص لها مساحة كافية مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمؤسسات التعليمية بما تويجب أن 

 .يتناسب مع عدد السكان، والزيادة السكانية المتواصلة
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 –الخدمات التعليمية : –أوال  
 ( :2015) ى اآلناتجاهات التعليم في فلسطين منذ الفترة العثمانية حت -1

 الفترة العثمانية :  1.1
 : عزيزي الدارس

 ،م1869يرجع تنظيم التعليم في فلسطين إلى قانون التعليم العثماني الصادر سنة 
على ع لتقوية إشراف الدولة الذي وُض  1913وقد ترسخ نظام التعليم في قانون سنة 

مية في متصرفية القدس بيد المدارس، وعلى الرغم من ذلك ظلت غالبية المؤسسات التعلي
اإلرساليات األجنبية بعيدًا عن رقابة الدولة، وقسمت المراحل التعليمية العمومية )الحكومة( 

 –(529: 1984، 1)الموسوعة الفلسطينية، مج خالل الفترة العثمانية من أربع مراحل : 
ات، وكانت ابتدائية دنيا )صبيانية( التعليم فيها إجباري مجاني ويستغرق أربع سنو  -

 النوع. ذلككل قرية كبيرة أو مجموعة قرع صغيرة متجاورة تحتوي على مدرسة من 
ابتدائية عليا )رشيدية( مدة التعليم فيها أربع سنوات، والتعليم فيها مجاني وقد وجدت  -

 المدارس في المدن الصغيرة نسبيًا.  تلك
 تكانحيث الث سنوات مدارس ثانوية عليا )إعدادية( مجانية، ومدة التعليم فيها ث -

 المدارس في القدس، ونابلس، وعكا.  تلكفي فلسطين ثالث من 
في  حيث كانتمدارس ثانوية عليا )سلطانية( مدة التعليم فيها ثالث سنوات،  -

النوع في القدس، والدراسة في هذه المرحلة ليست  ذلكفلسطين مدرسة واحدة من 
 ياريًا يعيش الطلبة فيه. مجانية، وتضم هذه المرحلة قسمًا داخليًا اخت

 

 الفترة البريطانية :  2.1
نتيجة لهزيمة تركيا في الحرب العالمية األولى، تولت سلطات االحتالل البريطاني 
مسؤولية التعليم، وورثت عنه ما كان موجودًا من مدارس وأجهزة ونظام. وقد تركت معظم ما 

كان أبرز ما أحدثته من تغيرات كان موجودًا على حاله الذي كان عليها قبل الحرب، و 
دخال اللغة االنكليزية في  إحالل اللغة العربية محل اللغة التركية في المدارس الحكومية، وا 

 للمعلمات، مرحلة معينة من مدارس المدن، وفتح كليتين للتدريب : واحدة للمعلمين وأخرع 

 . (530:  1984، 1 )الموسوعة الفلسطينية، مج والمعلمات. المعلمين من كوادر إليجاد
البريطاني زادت األمور سوًءا بسبب الظلم  نه في العهدإمما سبق يمكننا القول 

البريطاني على الشعب الفلسطيني، ومساعدة اليهود ماديًا ومعنويًا في طرد الفلسطينيين من 
بإقامة وطن لليهود في فلسطين، وقامت حكومة االنتداب بوضع  أرضهم، واستيطان اليهود
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التعليم ونموه حتى يبقى الشعب الفلسطيني جاهاًل، وتستطيع بريطانيا  راقيل حول تطورالع
 مخططاتها لصالح اليهود، فلم يحدث تطور يذكر في مجال التعليم حيث تحكم تمرير

التعليمية بأنفسهم  اإلنجليز في كافة أمور التعليم ولكنها تركت الحرية لليهود في إدارة شؤونهم
للتبرعات التي حصلوا عليها من  لمساعدة المالية والمعنوية باإلضافةكما قدمت لهم ا

بالفقر وسوء األحوال االقتصادية واالجتماعية  المرحلة تلكالحركات الصهيونية، ولقد اتسمت 
 .(2015)منصور، العمل  بسبب زيادة الضرائب وقلة

 

 :  1948التعليم في فلسطين بعد حرب  3.1
أدت إلى قيام دولة الكيان حيث  1948ودية في عام نشبت الحرب العربية اليه

الصهيوني على الجزء األكبر في فلسطين، وظل جزءان منها هما الضفة الغربية، وقطاع 
عقد مؤتمر أريحا الذي تقرر فيه أن تصبح الضفة الغربية جزءًا من  1950غزة وفي عام 

لغربية مواطنين أردنيين المملكة األردنية الهاشمية، ليصبح الفلسطينيون في الضفة ا
يخضعون ل نظمة والقوانين األردنية بما فيها النظام التعليمي في حين تولت مصر إدارة 
قطاع غزة، وبذلك أصبح التعليم في القطاع يخضع للنظام التعليمي المصري، ولذلك فإننا 

 .(2010)صايمة، سنتناول التعليم في الضفة والقطاع منفصلين الختالف الظروف بينهما 
 

 ( :1967–1948التعليم في الضفة الغربية ) 4.1
تولت الحكومة األردنية مهمة تعليم الفلسطينيين في الضفة الغربية في ظروف غاية 
في الصعوبة، فقد ورثت من االنتداب البريطاني بنية تعليمية ضعيفة، وبذلت جهودًا واضحة 

 1967وحتى  1950في الفترة من ازدهر التعليم  ولذلكفي توفير فرص التعليم للجميع، 
الفترة نقطة تحول في  تلكوأقبل التالميذ على المدارس إقبااًل منقطع النظير، بحيث شكلت 

 .(2010)صايمة، التعليم الفلسطيني 
 

 ( :1967–1948)في قطاع غزة مرحلة اإلدارة المصرية  5.1
رأت ضرورة  ، ولما1948بدأت االدارة المصرية عملها في القطاع في شهر مايو 

فتح المدارس، التي كانت كلها مدارس ابتدائية عدا مدرسة ثانوية واحدة، ففتحت المدارس 
م، وضرب الشعب الفلسطيني أروع أمثلة في حب العلم والتعليم 21/9/1948أبوابها في 

حين أقبل الطالب الالجئين على التعليم في الخيام وتطوع المعلمون، وكانت الدراسة حسب 
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بسبب مجانية التعليم وبسبب  ؛المصري وازدهر التعليم في تلك الفترة ازدهارًا كبيراً  المناهج
شجعت كما الحوافز المادية والمعنوية التي كانت متوفرة للطالب، وتوفر فرصة العمل سريعًا، 

اإلدارة المصرية على التعليم ال سيما التعليم الجامعي حيث كانت تعامل الطلبة الفلسطينيين 
ة المصريين في سياسة القبول، ومجانية التعليم في التعليم العام والجامعي، وحتى معامل

الظروف المشجعة شهد التعليم الجامعي للفلسطينيين إقباال  تلكالدراسات العليا، وبسبب 
منقطع النظير، وحرصت فئات المجتمع في قطاع غزة على التحاق أبنائهم في الجامعات 

رة مبعثًا إلبراز الكفاءات العلمية الفلسطينية في جميع المصرية، وكانت تلك الفت
 .(237:  1997)صالحة، التخصصات، ومصدرًا لتزويد العالم العربي بالكفاءات الفلسطينية 

 

 : 1967المرحلة التي أعقبت حرب  6.1
آخر في حياة الشعب الفلسطيني،  منعطفاً  1967تعتبر حرب حزيران )يونيو( عام 

فلسطين )الضفة الغربية وقطاع غزة(،  رب إلى احتالل ما تبقى منالح تلكفلقد أدت 
الحرب فقد نزح اآلالف من  لتلكالمجاورة. ونتيجة  باإلضافة إلى أجزاء من الدول العربية

العربية والى األردن بشكل رئيس، وأضيفت مخيمات جديدة إلى  الفلسطينيين إلى البالد
 أوي الالجئين الفلسطينيين فازداد األمر تعقيدًا منالتي كانت وال تزال ت المخيمات القديمة

التعليمية بحيث  النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتعليمية، فتنوعت األنظمة
أصبح الفلسطينيون يتعلمون وفق أنظمة تربوية عربية متعددة، ولكننا هنا سنتناول التعليم 

 .(2010)صايمة، رائيلي داخل غزة والضفة الغربية تحت االحتالل اإلس
على الرغم من احتالل الضفة الغربية فقد استمر النظام التعليمي فيها يتبع النظام 
التعليمي األردني فتطبق المناهج األردنية، وظل المعلمون والموظفون واإلداريون في حقل 

ة في عام التعليم تابعين للحكومة األردنية حتى فك االرتباط بين الضفتين الغربية والشرقي
، وكانت امتحانات الثانوية العامة تعد وتصحح في األردن، وتصدر للناجحين 1988

شهادات أردنية على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة األردنية في تطوير التعليم حتى 
الجهود، وتمثلت الممارسات التي أدت إلى  تلكإال أن سياسة االحتالل قوضت  1967العام 

 (2010)صايمة، لي : ذلك فيما ي
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إغالق المدارس المتكرر معظم أيام السنة، وحرمان التالميذ من الوصول إلى  -
 مدارسهم لدرجة أن أيام الدراسة، في بعض السنوات انخفض إلى النصف. 

إغالق المدارس المتكرر معظم أيام السنة، وحرمان التالميذ من الوصول إلى  -
 ض السنوات انخفض إلى النصف. مدارسهم لدرجة أن أيام الدراسة في بع

غزة كما هو الحال في الضفة  طبقت السياسة التعليمية اإلسرائيلية على قطاع
بسبب البطالة الزائدة في الخريجين  ؛الغربية إال أن األمر في القطاع كان أكثر سوءاً 

 بسبب الوضع الجغرافي ؛وطلبة العلم بالسفر واإلغالق المتكرر، وعدم السماح للموظفين
 طيلة سنوات االحتالل.  لقطاع غزة الذي أصبح سجنًا كبيراً 

تولت اإلدارة المدنية اإلسرائيلية اإلشراف على التعليم في المدارس الحكومية للضفة 
استمرت وكالة الغوث في اإلشراف على مدارس الوكالة في تجمعات الالجئين،  بينما والقطاع،

الفترة في كٍل من الضفة والقطاع  تلكعلى التعليم في قطاع التعليم إقبااًل منقطع النظير  وقد
رغم اإلجراءات القمعية اإلسرائيلية، كالرقابة الشديدة على تعيين العاملين بالمدارس، 
باإلضافة إلى وضع قيود على ترميم أو تحديث المدارس امتدت السياسة إلى المناهج 

 طمس ة للرقابة الصهيونية بهدفالدراسية، حيث خضعت جميع المناهج في المراحل الدراسي

 .(2010)صايمة،  الجهاد والمقاومة إلى تدعو التي الفقرات وحذف الوطنية الهوية
 

 واقع التعليم الفلسطيني في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية :  7.1
بين  1993ٌأنشئت السلطة الوطنية الفلسطينية باتفاقية أوسلو، التي عقدت في عام 

ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكان أول عمل قامت به هو تسل م مسئولية  الكيان الصهيوني
تسلمت وزارة التربية والتعليم بنية تعليمية مهدمة حيث التعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة، 

ولذلك قامت الوزارة بجهود في االتجاهات كافة  ؛إذ لم يعنى االحتالل بالتعليم ومؤسساته
ة، وترميم المدارس القديمة، وبناء صفوف إضافية، وتعيين الكوادر كبناء المدارس الجديد

التعليمية الالزمة، وتعيين المعلمين، وتطوير المناهج، وفتح المديريات الجديدة، واالهتمام 
بالتقنيات التربوية، وغيرها، ولعل أبرز إنجازات الوزارة وضع نظام جديد المتحانات الثانوية 

صدار شهادات  الثانوية العامة الفلسطينية، ولذلك عادت الحياة التعليمية في العامة، وا 
فلسطين إلى أفضل مما كانت عليه، ومن أهم اإلنجازات كذلك ابتكار منهج فلسطيني وطني 

 .(2010)صايمة،  درس ألول مرة ويوحد شطري الوطن في الضفة والقطاعيُ 
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 المراحل التعليمية : -2
 : عزيزي الدارس

دور الحضانة، ورياض األطفال، والمدارس  :ية كل منتضم الخدمات التعليم
)التجاري والصناعي، والزراعي، والنسوي،  :االبتدائية، واإلعدادية، والقانونية، والتعليم الفني

والتربوي( والمعاهد العليا، وكليات المجتمع، والجامعات، ومؤسسات البحث، ومحو األمية، 
هي : الحكومة، ووكالة غوث الالجئين، والقطاع  ويشرف على التعليم الفلسطيني أربع جهات

 الخاص، والمؤسسات غير الحكومية.
 

 :  المدارس ورياض األطفال في المراحل التعليمية المختلفة 1.2
 (36جدول )

 :2013/2014أعداد المدارس في الضفة الغربية وقطاع غزة والجهة المشرفة والجنس، 
الجهة  المنطقة

 مدرسةجنس ال المجموع المشرفة
 مختلطة إناث ذكور

 فلسطين

 859 933 992 2784 المجموع
 451 801 811 2063 حكومة
 101 102 139 342 وكالة
 307 30 42 379 خاصة

 الضفة الغربية

 686 708 700 2094 المجموع
 399 636 633 1668 حكومة
 14 48 35 97 وكالة
 273 24 32 329 خاصة

 قطاع غزة

 173 225 292 690 المجموع
 52 165 178 395 حكومة
 87 54 104 245 وكالة
 34 6 10 50 خاصة

 (88: 2093، 2114المصدر: )ج.م.إ.ف الرقم المرجعي 
 

في فلسطين  2013/2014 عام( أن عدد المدارس في 36يتضح من الجدول رقم )
 690بية ومدرسة في الضفة الغر  2094حسب المنطقة بواقع  موزعةمدرسة،  2784بل  

% من أعداد 74مدرسة في قطاع غزة، وتشكل المدارس الحكومية النسبة األكبر إذ تمثل 
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%، وبنسبة 12.3بينما تمثل مدارس الوكالة  ،المدارس في الضفة الغربية وقطاع غزة
 % للمدارس الخاصة.13.6

( حسب الجهة المشرفة بين 36وتختلف نسبة المدارس كما يوضحها الجدول رقم )
% من 5.6فبينما تشكل نسبة مدارس الوكالة في قطاع غزة  ،ة الغربية وقطاع غزةالضف

% من مدارس الضفة الغربية، ويبدو أن هذا 5مدارس القطاع، فنجد أنها تمثل أقل من 
أن نسبة  وجدناكما  ،منطقيًا حيث إنه يتناسب مع عدد السكان الالجئين في كل منطقة

أكبر منها في غزة ويعزع ذلك إلي ارتفاع مستوع المدرس الخاصة في الضفة الغربية 
 . المعيشة في الضفة الغربية عنه في قطاع غزة

 

 (37جدول )
أعداد المدارس ورياض األطفال في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب المرحلة 

1994/1995-2013/2014: 
 مدارس رياض األطفال المنطقة والعام الدراسي

 المجموع ثانوية* أساسية
 لسطينف

1994/1995 436 1 141 333 1 474 
2014/2013 - 1 842 942 2 784 

 الضفة الغربية
1994/1995 423 842 294 1 136 

2014/2013 1 057 1 308 786 2 094 
 قطاع غزة

1994/1995 13 299 39 338 
2014/2013 - 534 156 690 

 ( 88: 2093، 2114المصدر : )ج.م.إ.ف الرقم المرجعي 
ال تشمل مدارس  البيانات ،تشمل المدارس التي فيها مرحلة أساسية وثانوية معًا أو مرحلة ثانوية فقط* -

 اإلسرائيليتين في القدس. )البيانات غير متوفرة(. البلدية والمعارف
 

أن هناك زيادة في أعداد المدارس في الضفة الغربية  :(37يوضح الجدول رقم )
% خالل 88بلغت هذه الزيادة حيث لوطنية الفلسطينية وقطاع غزة منذ إقامة السلطة ا
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ن عامًا، وكانت نسبة الزيادة في قطاع غزة أكبر منها في الضفة الغربية إذ كانت على يعشر 
% 182%.ومن الالفت أن نسبة الزيادة في المدارس الثانوية نحو 84%، و104التوالي 

سجل قطاع غزة نسبة وقد %61ت بينما كانت أقل في مدارس في المرحلة األساسية إذ شكل
 زيادة أكبر في كلتا المرحلتين.

  
 (38جدول )

أعداد الطلبة في المدارس في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب الجهة المشرفة والمرحلة 
 :2013/2014والجنس، 

 الجهة المنطقة
 المشرفة

 ثانوية أساسية المجموع الكلي

 إناث ذكور لمجموعا إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع

 فلسطين

 79,059 63,004 142,063 500,735 508,904 1,009,639 579,794 571,908 1,151,702 المجموع

 75,890 59,291 135,181 319,027 310,011 629,038 394,917 369,302 764,219 حكومة
 - - - 141,987 140,797 282,784 141,987 140,797 282,784 وكالة
 3,169 3,713 6,882 39,721 58,096 97,817 42,890 61,809 104,699 خاصة

الضفة 
 الغربية

 47,190 36,486 83,676 295,278 298,050 593,328 342,468 334,536 677,004 المجموع
 4,4221 3,3160 77,381 231,359 228,566 459,925 275,580 261,726 537,306 حكومة
 . . . 29,947 21,323 51,270 29,947 21,323 51,270 وكالة
 2,969 3,326 6,295 33,972 48,161 82,133 36,941 51,487 88,428 خاصة

قطاع 
 غزة

 31,869 26,518 58,387 205,457 210,854 416,311 237,326 237,372 474,698 المجموع
 31,669 26,131 57,800 87,668 81,445 169,113 119,337 107,576 226,913 حكومة
 . . . 112,040 119,474 231,514 112,040 119,474 231,514 وكالة
 200 387 587 5,749 9,935 15,684 5,949 10,322 16,271 خاصة
 ( 90 - 88: 2014، 2114ج.م.إ.ف الرقم المرجعي المصدر )

 

( أن عدد الطلبة في الضفة الغربية وقطاع غزة بل  38يتضح من الجدول )
في المرحلة  142063في المرحلة األساسية و 1009639طالبة، منهم و  اً طالب 1151702

% من إجمالي عدد الطلبة في الضفة والقطاع، 58.7الثانوية، ويشكل طلبة الضفة الغربية 
 %.41.3بينما يشكل طلبة القطاع باقي النسبة 
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 : عزيزي الدارس
سـرائيلي إلبالرغم من االحـتالل ا

لفلســـــــــــطين إال أن الشــــــــــــعب 
ن يحقــق أالفلســطيني أســتطاع 

السيادة فـي التعلـيم العـالي مـن 
ـــــدد الم اســـــب مـــــن نخـــــالل الع

الجامعـــات والكليــــات والمعاهــــد 
ـــــــــــنح درجـــــــــــات ـــــــــــي تم :  الت

ـــــــــالور  يوس والماجســـــــــتير البك
ــــــــــي معظــــــــــم  ــــــــــدكتوراه. ف وال

ــــــــــــة التخصصــــــــــــات األ  كاديمي
 والمهنية.

 

وبخصوص معدل عدد الطلبة لكل شعبة في المدارس األساسية التابعة للحكومة في 
طالبًا  37طالبًا لكل شعبة، بينما بل   30بل   2013/2014ة والقطاع  للعام الدراسي الضف

طالبًا لكل شعبة في المدارس الخاصة، في حين بل  معدل  24في مدارس وكالة الغوث، و
 18طالبًا وفي المدارس الخاصة  27الطلبة لكل شعبة في المدارس الثانوية التابعة للحكومة 

بل  فقد  2013/2014أما عدد المعلمين في المدارس للعام الدراسي  طالبًا لكل شعبة.
معلمًا من اإلناث  32145معلمًا من الذكور، و 21738معلمًا ومعلمة، منهم  53883

 (.87:  2015: 2039)ج.م.إ.ف الرقم المرجعي 
 

 التعليم العالي في فلسطين :  2.2
 عزيزي الدارس :

مؤسسة  53رخصة بل  عدد المؤسسات المعتمدة والم 
جامعة تقليدية، وجامعتين  14تعليم عاٍل موزعة كالتالي : 

)وزارة كلية متوسطة  18كلية جامعية، و 19للتعليم المفتوح، و
 .(2015التربية والتعليم العالي، 

 

 مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية :  1.2.2
مؤسسة تعليم موزعة  33وجد في الضفة الغربية ت
 –(2015)وزارة التربية والتعليم العالي، :  كالتالي

وواحدة  عامة وستة حكومية )اثنتان تقليدية جامعات 9 -
 خاصة(. 

كلية جامعية )أربعة حكومية، ستة خاصة، اثنتان  13 -
 تحت إشراف وكالة غوث وتشغيل الالجئين(.  وواحدة عامة،

وواحدة تحت  كلية مجتمع متوسطة )واحدة حكومية، ستة عامة، وثالثة خاصة، 11 -
 إشراف وكالة غوث وتشغيل الالجئين(. 

مركزًا في  17مركزًا تتوزع مراكزها ما بين الضفة وغزة  22جامعة للتعليم المفتوح لها  -
 مراكز في غزة.  5الضفة و
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 : عزيزي الدارس
تسجل فلسطين أقل 
نسبة أمية في الوطن العربي 

في المجموعة يأتي ترتيبها حيث 
على  على مستوى العالم 21رقم 

الرغم من الظروف القاهرة التي 
 .يعيشها الشعب الفلسطيني
ن بينما يأتي ترتيب الكيا

الصهيوني في المجموعة رقم 
 على مستوى العالم. 18

https://ar.wikipedia.or 
21/1/2016 

 –(2015)وزارة التربية والتعليم العالي،  مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة : 2.2.2
 ة حكومية، واثنتان عامتان، واثنتان خاصتان(.جامعات تقليدية )واحد 5 -
 كليات جامعية )أربعة حكومية، وواحدة خاصة وواحدة عامة(. 6 -
كليات مجتمع متوسطة )ثالثة عامة، وواحدة حكومية، واثنتان خاصتان، وواحدة تحت  7 -

 إشراف وكالة غوث وتشغيل الالجئين(.
)المركز الرئيس لجامعة القدس ع.للتعليم المفتوح ولها عدة مراكز في القطا تانجامع -

 المفتوحة يوجد في الضفة الغربية(. 
بل  عدد الطلبة المسجلين الملتحقين فعاًل في مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 

وبل  عدد  ،ذكراً  88033أنثى،  133362طالبًا وطالبة منهم  221395( 2014/2015)
 40043( 2013/2014ي للعام الدراسي )الطلبة المتخرجين في مؤسسات التعليم العال

ذكرًا. وبل  عدد العاملين في مؤسسات التعليم  15932أنثى و 24111طالبًا وطالبة منهم 
)وزارة التربية والتعليم عاماًل وعاملة  15584( 2014/2015العالي الفلسطينية للعام الدراسي )

 .(2015العالي، 
 

 األمية في فلسطين : -3
 عزيزي الدارس :

رف منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ُتع
هو الشخص الذي ال  :)اليونسكو( الشخص األمي بأنه

وقد  ،يستطيع أن يقرأ ويكتب جملة بسيطة عن حياته اليومية
سنة فأكثر في فلسطين  15بل  معدل األمية بين األفراد 

% في 3.1% في الضفة الغربية و3.8%، بواقع 3.6
. وتتفاوت هذه النسبة بشكل كبير 2014م قطاع غزة في عا

بين الذكور واإلناث، حيث بل  معدل األمية بين الذكور 
%  في نفس العام، 5.6بل  بين اإلناث  % في حين1.6

سنة فأكثر في فلسطين  15وتعد معدالت األمية بين األفراد 
من أقل المعدالت في العالم حيث بل  معدل األمية بين 

https://ar.wikipedia.or/
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حسب بيانات معهد  2012% في العام 22.5كثر في الدول العربية سنة فأ 15األفراد 
)ج.م.إ.ف. % 15.7سنة فأكثر  15األفراد  بين عالمياً  األمية اليونسكو ل حصاء، وبل  معدل

 .(9/2015بيان صحفي 
% عام 13.9سنة فأكثر من  15ومن الالفت انخفاض معدل األمية بين األفراد 

تالي طرأت تحوالت واضحة على معدالت األمية خالل ، وبال2014% عام 3.6إلى  1997
السبع عشرة سنة الماضية، حيث أشارت البيانات إلى االنخفاض الكبير في معدل األمية منذ 

 1997% في العام 13.9سنة فأكثر  15، حيث بل  معدل األمية بين األفراد 1997العام 
اض ينطبق على الجنسين حيث ، وهذا االتجاه في االنخف2014% في العام 3.6ليصل إلى 

، أما 2014عام  % في1.6إلى  1997% في عام 7.8انخفض المعدل بين الذكور من 
 .(9/2015 صحفي بيان )ج.م.إ.ف. الفترة % لنفس5.6 % إلى20.3 من انخفض فقد اإلناث بين

 

 : ثانيا  : الخدمات الصحية
الذي  فالمواطن، ال يخفى أثر الصحة وأهميتها في أي مجال من مجاالت الحياة

المريض، وتقاس قيمة المجتمع بقدر ما يتمتع به  المواطنيتمتع بصحة جيدة أكثر إنتاجًا من 
الفرد من صحة تساعده على العمل، وتجعله قادرًا على حماية حقه وحق المجتمع الذي 

 يعيش فيه. 
 والواقع أن العالقات المتبادلة بين الصحة والمسكن ليست بحاجة إلى توضيح،
فاألمراض المعدية التي تسبب ربع الوفيات كلها تتوطن في المناطق التي يسودها سوء 

 . برنامج األمم المتحدة للبيئة، ترجمة عبد السالم رضوان()التغذية واألوضاع السكنية السيئة 
وتعكس البيانات الخاصة بالمؤسسات الطبية المسئولة عن تحسين صحة المواطنين 

، المشافيوالتي تبدأ من دور اإلسعاف، ومراكز الرعاية الصحية، إلى بأنواعها المختلفة، 
 باإلضافة إلى الطواقم الطبية بكافة مستوياتها. 

 في فلسطين :  المشافي -1
( 51، يعمل )مشفى( 76) 2010العاملة في فلسطين خالل عام  المشافيبل  عدد 

%( من مجمل 67بته )منها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتشكل ما نس
ر ة  المشافي  مشافي)بما في ذلك  المشافيالعاملة في فلسطين. ويبل  إجمالي عدد أس 
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ر ة، بمعدل )5108األمراض النفسية والعصبية( ) سرير، بما  1.3( نسمة لكل  1000( أس 
سرير في قطاع غزة،  1.3( نسمة لكل 1000)بواقع القدس الشرقية،  مشافيفيها أسرة 

مركز المعلومات الصحية  -)وزارة الصحةسرير في الضفة الغربية  1.2نسمة لكل ( 1000و)
 .(2011، نيسان 2010فلسطين  -الفلسطيني، التقرير الصحي السنوي 

 

 : الرعاية الصحية األولية في فلسطين -2
تشتمل الرعاية الصحية األولية في األراضي الفلسطينية على العديد من الخدمات 

الخدمات من مركز آلخر؛ طبقًا للمستوع  تلكقديمها للمواطنين، وتختلف الصحية التي يتم ت
المراكز إلى : مراكز صحية  تلكالذي يتبع له مركز الرعاية الصحية األولية، حيث تنقسم 

شاملة، ومراكز صحية من المستوع األول، والثاني، والثالث، والرابع، وتبعًا لذلك يختلف 
صحي، كما يختلف مستوع الخدمات الطبية التي تقدمها. الكادر الطبي في كل مركز  حجم

( مراكز، منها 706) 2010وبل  عدد مراكز الرعاية الصحية األولية في فلسطين خالل عام 
( مركزًا في قطاع غزة. وتتبع الغالبية العظمى من 134( مركزًا في الضفة الغربية و)572)

عدد مراكز الرعاية الصحية األولية المراكز لوزارة الصحة الفلسطينية، حيث بل   تلك
( مركزًا في 59( مركزًا في الضفة الغربية و)394( مركزًا صحيًا، منها )453الحكومية )
وقد كان معدل السكان لكل مركز رعاية صحية أولية في فلسطين في عام  ،قطاع غزة
غزة  ( نسمة، وفي قطاع4,394في الضفة الغربية مركز رعاية صحية أولية لكل ) 2010

مركز  -)وزارة الصحة( مواطن من قبل مركز للرعاية الصحية األولية 11,456يخدم كل )
 .(2011، نيسان 2010فلسطين -المعلومات الصحية الفلسطيني، التقرير الصحي السنوي 

 

 عزيزي الدارس:
من بعض القوي العاملة الصحية،  األفراد نصيب يبين والذي (51) رقم الشكل بين قارن 

نجد أن المعدالت في  ،أقطار العالم ع الذي يبين المعدل علي مستو  (39) رقم والجدول
يبرهن على القصور الواضح في الخدمات  وذلكفلسطين ضمن معيار الحداألدني تقريبًا، 

 الصحية.  
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 (51شكل )

 
 ( 90 - 88: 2014، 2114المصدر ) ج.م.إ.ف الرقم المرجعي 

 
 (39)جدول 

في دول العالم حسب بيانات  1000معدل األطباء، وأطباء األسنان، واألسر ة لكل 
 :2009منظمة العمل الدولية، 

ر ة العاملون في طب األسنان األطباء القوع العاملة  األس 
 1 0.1> 0.1> الحد األدنى
 - 1.6 5.9 الحد األقصى
 140 0.2 1.1 الحد األوسط

 (104، االحصاءات الصحية العالمية:2009)منظمة الصحة العالمية، 
 

 –: : الخدمات الدينية ثالثا  
 المساجد :  -1

الفتح اإلسالمي مباشرة في عهد عمر بن الخطاب،  عقب فلسطين في المساجد بناء بدأ
المساجد األولى بسيطة كل البساطة، على غرار المسجد الذي بناه الرسول في  كانتحيث 
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وقرب المسجد كانت تبنى  ،مين األولون المساجد في وسط المدنالمدينة وقد بنى قادة المسل
 دار اإلمارة )على غرار بيت الرسول في مسجد المدينة(. وقد تطور بناء المساجد مع الوقت. 
وتتعرض المساجد والجوامع في ظل االحتالل الصهيوني، كغيرها من اآلثار 

أشعل الصهيونيون النار في المسجد فقد ؛ اإلسالمية في فلسطين، إلى اعتداءات فظة مستمرة
، وأخذوا يجرون حفريات تحته في الجهتين الجنوبية والغربية من ساحة 1969األقصى سنة 

الحرم، كما هاجمه المتعصبون الصهيونيون عدة مرات بقصد الصالة فيه. واحتلوا قسمًا من 
من الصالة فيه. كما  الحرم اإلبراهيمي، وحولوا مسجد بئر السبع إلى متحف ومنعوا المسلمين

 صفد في حولوا جامع الجسر في طبرية إلى متحف أيضًا، وجامع السوق أو الجامع اليونسي

وتنوي بلدية االحتالل اإلسرائيلي في  ،مسجد الصواوين في صفد وهدموا للصور، معرض إلى
تم تهويد مسجد الحارة كما  ،في يافا إلى سوق محلية (حسن بك)تل أبيب تحويل مسجد 

)عبد الرحمن، الموسوعة لشمالية في عكا، كما هدمت عشرات المساجد األخرع جزئيًا أو كليًا ا
مسجدًا، ويبين  2359. وقد بل  عدد المساجد في الضفة الغربية وقطاع غزة نحو الفلسطينية(

( أن محافظة الخليل تحظي بنحو ربع المساجد وتسجل محافظة طوباس أقل 52الشكل رقم) 
 إجمالي المساجد في الضفة الغربية وقطاع غزة. % من1.9نسبة 

 

 (52شكل )

 
 (36:  2015، 2114)ج. م.إ. ف. رقم المطبوعة 
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 الكنائس :  -2
 159( كنيسة منها 162) 2013بل  عدد الكنائس في األراضي الفلسطينية عام 

 95كنائس في محافظة القدس ال تلكفي قطاع غزة، ويتركز معظم  3في الضفة الغربية و
 8كنيسة، ثم نابلس  18ليها رام هللا والبيرة تكنيسة،  23كنيسة، ثم محافظة بيت لحم 

 .(2015)ج. م.إ. ف،  كنائس 8كنائس، وأريحا واألغوار 
 

 الملخص : 
التعليم في فلسطين اختلف باختالف الفترة التاريخية فكان لكل فترة مالمحها 

، التعليم في 1948رة العثمانية، الفترة البريطانية، التعليم بعد حرب الخاصة وأهمها : الفت
، 1967(، مرحلة اإلدارة المصرية، المرحلة التي أعقبت حرب 1967-1948الفترة بين )

 كانت أهم مشاكلهفقد والتعليم في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، أما بالنسبة للتعليم العالي 
إال أن التعليم العالي  قلة المؤسسات المعتمدة والمرخصة ائبليأثناء وجود االحتالل اإلسر 

 .تطور بشكل كبير في السنوات األخيرة
الرقي والحضارة، وتطورها يأتي  الخدمات الصحية في أي دولة هي محور 

لذا كان البد من االهتمام بمعالم الصحة العامة وأهمها  ؛باالنعكاس على كافة مجاالت الحياة
كز الرعاية الصحية، والعمل على انتشارها وتوسعها لتشمل كافة المجاالت ومرا شافيالم

 الطبية، وتوزيعها في جميع أنحاء الدولة لوصول العناية الالزمة لكل مريض.
صلى هللا عليه  –ها معراج الرسوليتمتاز فلسطين بتاريخها الديني العريق، فالقدس ف

فإننا نرع فيها مثااًل للتعايش بين المسلمين . لذا –عليه السالم –وبها مهد المسيح  –وسلم
والمسيحيين. ولكن هذه المقدسات لم تسلم هي أيضًا من فظاظة االحتالل الصهيوني وتدميره 

 المستمر.
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 –:أسئلة التقويم البعدي
 

 .كيف ُقسمت المراحل التعليمية العمومية )الحكومة( خالل الفترة العثمانية؟ -1
 .زيمة تركيا في الحرب العالمية األولى؟ما النتائج المترتبة على ه -2
ما الممارسات التي اتبعها االحتالل لتقوض الجهود التي بذلتها الحكومة األردنية في  -3

 .؟1967تطوير التعليم حتى العام 
 أذكر عدد مؤسسات التعليم العالي في فلسطين. -4
 –بما تفسر : -5
 . ؟كبيرا  شهد قطاع التعليم خالل فترة االنتداب البريطاني تراجعا   -
 .؟ ازدهر قطاع التعليم خالل فترة  اإلدارة المصرية ازدهارا  كبيرا   -
 اذكر أقسام مراكز الرعاية الصحية األولية. -6
تتعرض المساجد والجوامع في ظل االحتالل الصهيوني، كغيرها من اآلثار اإلسالمية  -7

 االعتداءات. تلكفي فلسطين، إلى اعتداءات متكررة اذكر طبيعة 
 –أمام العبارة التالية:)×( ( أو خطأ مة صح )ضع عال -8
فلسطين )الضفة  إلى احتالل ما تبقى من 1967) ( أدت حرب حزيران )يونيو( عام  -

 المجاورة. الغربية وقطاع غزة(، باإلضافة إلى أجزاء من الدول العربية
 ) ( كان أول عمل قامت به منظمة التحرير الفلسطينية هو تسل م مسئولية الصحة في -

 الضفة الغربية وقطاع غزة.
)  ( تقاس قيمة أي مجتمع بقدر ما يمتلك من أموال لتساعده على العمل، وتجعله  -

 قادرا  على حماية حقه وحق المجتمع الذي يعيش فيه.
 .مشفى( 76) 2010العاملة في فلسطين خالل العام  المشافي) ( بلغ عدد  -
( 806) 2010 عامفلسطين خالل  )  ( بلغ عدد مراكز الرعاية الصحية األولية في -

 مراكز.
 عهد عثمان بن عفان. في مباشرة اإلسالمي الفتح عقب فلسطين في المساجد بناء بدأ ) ( -
 ( كنيسة.162)  2013) ( بلغ عدد الكنائس في األراضي الفلسطينية عام  -
 .كانت المساجد األولى في فلسطين تتميز بالعمارة اإلسالمية الجميلة) (  -
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 –سئلة :إجابات األ
 

 –جابات أسئلة التقويم القبلي :( إِ 1
 (.2015شرح باختصار تطور التعليم في فلسطين من الفترة العثمانية حتى اآلن) -1

 الفترة العثمانية :
م وقدددد ترسدددخ 1869يرجدددع تنظددديم التعلددديم فدددي فلسدددطين إلدددى قدددانون التعلددديم العثمددداني الصدددادر سدددنة 

ضع لتقوية إشدراف الدولدة المددارس، وعلدى الدرغم مدن ذلدك ظلدت الذي و  1913نظامان التعليم في قانون سنة 
غالبيددة المؤسسددات التعليميددة فددي متصددرفية القدددس بيددد اإلرسدداليات األجنبيددة بعيدددًا عددن رقابددة الدولددة، وقسددمت 

 –أربع مراحل : إلىالمراحل التعليمية العمومية )الحكومة( خالل الفترة العثمانية 
دائيددة عليددا )رشدديدية(، ومدددارس ثانويددة عليددا )إعداديددة(، ومدددارس ثانويددة عليددا ابتدائيددة دنيددا )صددبيانية(، ابت -

 )سلطانية(.
 

 الفترة البريطانية :
تولت سلطات االحتالل البريطاني مسدؤولية التعلديم،  ؛نتيجة لهزيمة تركيا في الحرب العالمية األولى

الل اللغدة الغربيدة محدل اللغدة التركيدة وقد تركت معظم ما كدان موجدودًا، وكدان أبدرز مدا أحدثتده مدن تغيدرات إحد
دخال اللغدة االنكليزيدة فدي مرحلدة معيندة مدن مددارس المددن، وفدتح كليتدين للتددريب :  في المدارس الحكومية، وا 

 إليجاد كوادر من المعلمين والمعلمات. 
 

 : 1967-1948التعليم في فلسطين بعد حرب 
مدددة والقدددوانين األردنيدددة بمدددا فيهدددا النظدددام أصدددبح الفلسدددطينيون فدددي الضدددفة الغربيدددة يخضدددعون ل نظ

 .أصبح التعليم في القطاع يخضع لنظام التعليمي المصري  غزة وبذلك قطاع إدارة مصر تولت حين في التعليمي
 

 : 1967المرحلة التي أعقبت حرب 
 تلدكآخدر فدي حيداة الشدعب الفلسدطيني، فلقدد أدت  منعطفداً  1967تعتبر حرب حزيران )يونيدو( عدام 

نزح اآلالف من الفلسدطينيين إلدى حيث إلى احتالل ما تبقى من فلسطين )الضفة الغربية وقطاع غزة(، الحرب 
التعليميدة بحيدث أصدبح الفلسدطينيون يتعلمدون وفدق  الدبالد العربيدة والدى األردن بشدكل رئديس، فتنوعدت األنظمدة

التعليمدي األردندي، وفدي قطداع غدزة  أنظمة تربوية عربية متعدددة. فقدد اسدتمر النظدام التعليمدي فيهدا يتبدع النظدام
 يتبع النظام المصري.

  :مرحلة السلطة الوطنية الفلسطينية
بين إسرائيل  1993أنشئت السلطة الوطنية الفلسطينية باتفاقية أوسلو، التي عقدت في عام 

ة وقطاع ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكان أول عمل قامت به هو تسل م مسئولية التعليم في الضفة الغربي
كبناء المدارس الجديدة، وترميم المدارس القديمة،  :وزارة المختصة بجهود في االتجاهات كافةالغزة، فقامت 

وبناء صفوف إضافية، وتعيين الكوادر التعليمية الالزمة، وتعيين المعلمين، وتطوير المناهج، وفتح المديريات 
 الجديدة واالهتمام بالتقنيات التربوية وغيرها.



 592 

 من الضفة الغربية وقطاع غزة. لبإختصار واقع التعليم العالي في فلسطين في ك وضح -2
 التعليم العالي في فلسطين:

جامعة  14مؤسسة تعليم عالي موزعة كالتالي :  53بل  عدد المؤسسات المعتمدة والمرخصة 
 33ضفة الغربية وجد في التكلية متوسطة، و  18كلية جامعية و 19تقليدية، وجامعتان للتعليم الفتوح و

بل  عدد الطلبة المسجلين الملتحقين فعاًل في قد مؤسسة تعليم عالي، و  20مؤسسة تعليم وفي القطاع 
 طالب.  220000( نحو 02014/2015مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي )

 

 بين بالشرح الوضع الراهن للخدمات الصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة . -3
( منها في 51، يعمل )مشفى( 76) 2010العاملة في فلسطين خالل العام  يشافبل  عدد الم

العاملة في فلسطين.  المشافي%( من مجمل 67الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتشكل ما نسبته )
رة  ( أسرة، بمعدل 5108األمراض النفسية والعصبية( ) مشافي)بما في ذلك  المشافيويبل  إجمالي عدد أس 

( نسمة لكل سرير في قطاع غزة، 751القدس الشرقية، ) مشافي( نسمة لكل سرير، بما فيها أسرة 793)
 ( نسمة لكل سرير في الضفة الغربية. 828و)

الرعاية الصحية األولية في األراضي الفلسطينية على العديد من الخدمات الصحية  أما بخصوص
من مركز آلخر؛ طبقًا للمستوع الذي يتبع له مركز الرعاية  الخدمات تلكالتي يتم تقديمها للمواطنين، وتختلف 

الصحية األولية، حيث تنقسم هذه المراكز إلى : مراكز صحية شاملة، ومراكز صحية من المستوع األول، 
الكادر الطبي في كل مركز صحي، كما يختلف مستوع  والثاني، والثالث، والرابع، وتبعًا لذلك يختلف حجم

 التي تقدمها. الخدمات الطبية 
( مراكز، منها 706) 2010وبل  عدد مراكز الرعاية الصحية األولية في فلسطين خالل العام 

 ( مركزًا في قطاع غزة. 134( مركزًا في الضفة الغربية و)572)
 

 أذكر أعداد المساجد والكنائس في فلسطين.  -4
تحظي محافظة الخليل مسجدًا، و  2359بل  عدد المساجد في الضفة الغربية وقطاع غزة نحو 

% من إجمالي المساجد في الضفة الغربية 1.9بنحو ربع المساجد، وتسجل محافظة طوباس أقل نسبة 
 وقطاع غزة.  

في الضفة  159( كنيسة منها 162) 2013أما الكنائس في األراضي الفلسطينية فبل  عددها عام 
 في قطاع غزة. 3الغربية و

 

 –ي :( إجابات أسئلة التقويم البعد2
 .كيف قسمت المراحل التعليمية العمومية )الحكومة( خالل الفترة العثمانية؟ -1

ابتدائية قسمت المراحل التعليمية العمومية )الحكومة( خالل الفترة العثمانية إلى أربع مراحل هي : 
 )سلطانية(. دنيا )صبيانية(، ابتدائية عليا )رشيدية(، ومدارس ثانوية عليا )إعدادية(، ومدارس ثانوية عليا
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 .ما النتائج المترتبة على هزيمة تركيا في الحرب العالمية األولى؟ -2
 إحالل اللغة الغربية محل اللغة التركية في المدارس الحكومية. -
 إدخال اللغة اإلنجليزية في مرحلة معينة من مدارس المدن. -
 المعلمين والمعلمات.فتح كليتين للتدريب : واحدة للمعلمين وأخرع للمعلمات، إليجاد كوادر من  -
 

ما الممارسات التي اتبعها االحتالل لتقوض الجهود التي بذلتها الحكومة األردنية في تطوير التعليم  -3
 .؟1967حتى العام 

إغالق المدارس المتكرر معظم أيام السنة وحرمان التالميذ من الوصول إلى مدارسهم لدرجة أن أيام     
 ى النصف. الدراسة في بعض السنوات انخفض إل

 

 .كم بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي في فلسطين؟ -4
 . مؤسسة تعليم عاٍل  53بل  عدد المؤسسات المعتمدة والمرخصة 

 

 –بما تفسر : -5
 . ؟شهد قطاع التعليم خالل فترة االنتداب البريطاني تراجعا  كبيرا   -1

معنويًا في طرد الفلسطينيين بسبب الظلم البريطاني على الشعب الفلسطيني ومساعدة اليهود ماديًا و 
قامت حكومة االنتداب بوضع العراقيل كما من أرضهم واستيطان اليهود بإقامة وطن لليهود في فلسطين، 

 التعليم ونموه حتى يبقى الشعب الفلسطيني جاهاًل. حول تطور
 . ؟ازدهر التعليم في فترة اإلدارة المصرية ازدهارا  كبيرا   -2

توفر فرصة مع ب الحوافز المادية والمعنوية التي كانت متوفرة للطالب، بسبب مجانية التعليم وبسب
الجامعي حيث كانت تعامل الطلبة  التعليم السيما التعليم على المصرية اإلدارة شجعتكما  سريعًا، العمل

لدراسات الفلسطينيين معاملة المصريين في سياسة القبول، ومجانية التعليم في التعليم العام والجامعي، وحتى ا
 العليا. 

 

 اذكر أقسام مراكز الرعاية الصحية األولية.  -3
 مراكز صحية شاملة باإلضافة إلى أربعة مستويات من المراكز الصحية. 

تتعرض المساجد والجوامع في ظل االحتالل الصهيوني، كغيرها من اآلثار اإلسالمية في فلسطين، إلى   -4
 .ءاتاالعتدا تلكاعتداءات متكررة اذكر طبيعة 

فضاًل عن الحفريات المستمرة اسفل  1969أشعل اليهود المحتلين النار في المسجد األقصى سنة  -
باالضافة إلى االقتحامات المستمرة  ،المسجد األقصى في الجهتين الجنوبية والغربية من ساحة الحرم

 لساحاته بقصد الصالة فيه. 
 احتالل قسم من الحرم اإلبراهيمي.  -
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 لسبع إلى متحف ومنع المسلمين من الصالة فيه. تحوبل مسجد بئر ا -
 تحويل جامع الجسر في طبرية إلى متحف أيضًا.  -
 تحويل جامع السوق أو الجامع اليونسي في صفد إلى معرض للصور.  -
 هدم مسجد الصواوين في صفد.  -
 نية بلدية اإلحتالل اإلسرائيلي تحويل مسجد حسن بك في يافا إلى سوق محلية.  -
 جد الحارة الشمالية في عكا. تم تهويد مس -
 هدمت عشرات المساجد األخرع جزئيًا أو كليًا.  -
 

 -أمام العبارة التالية :)×( ( أو خطأ ضع عالمة صح ) -4
- ( عام )فلسطين )الضفة الغربية وقطاع  إلى احتالل ما تبقى من 1967( أدت حرب حزيران )يونيو

 اورة. المج غزة(، باإلضافة إلى أجزاء من الدول العربية
كان أول عمل قامت به منظمة التحرير الفلسطينية هو تسل م مسئولية الصحة في الضفة الغربية )×(  -

 وقطاع غزة.
تقاس قيمة أي مجتمع بقدر ما يمتلك من أموال تجعله قادرًا على حماية حقه وحق المجتمع الذي )×(  -

 يعيش فيه. 
- ( بل  عدد )مشفى( 76) 2010 العاملة في فلسطين خالل العام المشافي . 
 ( مراكز.806) 2010( بل  عدد مراكز الرعاية الصحية األولية في فلسطين خالل العام ×) -
 ( بدأ بناء المساجد في فلسطين عقب الفتح اإلسالمي مباشرة في عهد عثمان بن عفان. ×) -
- ( بل  عدد الكنائس في األراضي الفلسطينية عام )( كنيسة. 162) 2013 
 اجد األولى في فلسطين تتميز بالعمارة اإلسالمية الجميلة والمتقنة.( كانت المس×) -
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 الوحدة الثانية
 قطاع الطرق والنقل

 
 عزيزي الطالب : 

  –بعد دراستك لهذا الدرس سوف تكون قادرا  على معرفة التالي :
 النقل بأنواعه المختلفة في فلسطين )البري والبحري والجوي(.  -1
 نواعها وأطوالها. الطرق في فلسطين من حيث أ -2
 

 –أقسام الوحدة :
 البعد التاريخي لشبكة الطرق في فلسطين. -1
 أطوال الطرق وأنواعها. -2
 المركبات في الضفة الغربية وقطاع غزة. -3
 النقل الجوي. -4
 النقل البحري. -5
 

  –أسئلة التقويم القبلي :
 وضح بالشرح البعد التاريخي للنقل البري في فلسطين. -1
 ية في فلسطين.أذكر أنواع الطرق البر   -2
 وضح مفهوم الطرق االلتفافية وخطورتها علىى الوحدة الجغرافية للضفة الغربية. -3
 تحدث عن أوضاع النقل الجوي والنقل البحري في فلسطين. -4
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 (.37:  2011، 1773)ج. م. ح. ف. رقم المطبوعة  المفاهيم والمصطلحات :
 الطريق الرئيس :  –

لقطر، أو من محافظة إلى أخرع، ويشمل هو الطريق الذي يمتد على مستوع ا
 امتداد الطريق داخل التجمع. 

 

 الطريق اإلقليمي :  –
هو الطريق الذي يتفرع من طريقين رئيسين، أو يؤدي إلى طريقين رئيسين، ويشمل 

 امتداد الطريق داخل التجمع. 
 

 الطريق المحلي :  –
 . هو الطريق الذي يخدم حركة المرور الداخلية ضمن التجمع

 

 الطريق االلتفافي :  –
بهدف ربط المستعمرات اإلسرائيلية  ؛هو طريق منشأ من قبل االحتالل اإلسرائيلي

 الموجودة في األراضي الفلسطينية مع بعضها البعض ومع إسرائيل. 
 

  –النقل البري : – أوال  
 البعد التاريخي للطرق في فلسطين : -1

الغربية وقطاع غزة تبعًا للظروف اختلف الشكل العام لشبكة الطرق في الضفة 
قد  ، كانت شبكة الطرق 1948السياسية والعسكرية التي مرت بها المنطقة، فقبل حرب عام 

محورًا من الشرق إلى الغرب، حيث كانت تربط األجزاء الداخلية من فلسطين بالسهل  أخذت
، أغلقت الطرق 1948بعد عام ثم ، المتوسطالساحلي والموانئ الفلسطينية على ساحل البحر 

 –قامت السلطات األردنية بإنشاء خط القدس حيث التي تربط المنطقة بالسهل الساحلي، 
عمان، والقدس رام هللا في الخمسينات بعد أن غيرت من اتجاه خطوطها الرئيسة، حيث كان 
من الشرق إلى الغرب ثم أصبح من الشمال إلى الجنوب لتصل بين سوريا ولبنان والعقبة، 

وتحسن مستوع الطرق  ،الطابع المحلي لشبكة طرق الضفة الغربية أكثر وضوحاً  فأصبح
، كانت 1967الطرق كانت معبدة. وفي عام  تلك% من 93المحلية، وتجدر اإلشارة إلى أن 

شبكة الطرق في الضفة الغربية تشبه عظمة السمكة، حيث كان الخط العام الرئيس يمتد في 
أما في فترة  ،إلى الجنوب وتتفرع منه الطرق للشرق والغربوسط الضفة الغربية من الشمال 

، فقد سار تخطيط الطرق بحسب المفاهيم الجغرافية االستراتيجية 1967ما بعد عام 
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لالحتالل اإلسرائيلي، وكان المفهوم الجغرافي االستراتيجي السائد حتى أواسط السبعينات هو 
 "إسرائيل"تصل بين وادي األردن وإيجاد خطوط شمال جنوب  افترضمشروع ألون الذي 

رئيسية شرق غرب، ولكن وفي أواسط السبعينات ومع تسلم  اً كون هناك خطوطتدون أن 
االستراتيجي، وهو ضم  -حزب الليكود الحكم خضعت شبكة الطرق لمفهوم الليكود الجغرافي

اتجاه شرق االستراتيجية إنشاء الطرق ب حيث اقتضت تلكالمنطقة بكاملها للكيان الصهيوني 
، وطريق عابر من جنوب الضفة الغربية (عابر السامرة)غرب لتصل الساحل بوادي األردن 

وطريق آخر يصل منطقة القدس بالساحل، والغرض من ذلك هو ربط ودمج  (عابر يهودا)
خطة االحتالل اإلسرائيلي  تتمثلشبكة الطرق في الضفة الغربية بشبكة الطرق اإلسرائيلية و 

 -(http://www.wafainfo.Ps 22/8/2015) المبادئ التالية:بضفة الغربية في ال للطرق 
 تحسين وضع مناطق جديدة بتحسين مستوع الطرق وتجنب مناطق السكان المحليين.  -
 الوصل بين كتل المستعمرات.  -
تطوير الطلب المحتمل من خالل تسهيل المواصالت وتقاس األولوية على ضوء عدد  -

 المخطط لبنائها. وحدات السكن اليهودية 
الوصل بين المناطق المنفصلة لالستيطان اليهودي وتجنب المناطق العربية وفتح مناطق  -

 استيطان جديدة.
 وصل التجمعات السكنية العربية بشبكة الطرق. -

ب االهتمام على الطرق الممتدة من الضواحي الجديدة الواقعة شمال طريق  وينص 
 تلك عملتكما  ،وكذلك ربط منطقة القدس الكبرع  "تل أبيب"عابرة السامرة إلى منطقة 

الخطة على تحسين االتصال المباشر في بعض األحيان من خالل إيجاد وصالت طرق 
مباشرة بين الطرق القائمة بين مناطق المستعمرات في شرق الضفة الغربية وغربها وشمالها 

 مع بذل أكبر الجهود لتجنب المدن العربية الكبيرة. 
 

 (http://www.wafainfo.Ps 22/8/2015) رق في فلسطين وأطولها :أنواع الط -2
كما تفيد  ،(55( و)54( و)53تتنوع الطرق في فلسطين كما تبينها األشكال رقم )

( بأن مجموع أطوال الطرق المعبدة في األراضي الفلسطينية بل  40بيانات الجدول رقم )
في الضفة الغربية منها كم  4,389.3، منها 2010كم حتى نهاية عام  4,686.3

كم طرق مستعمرات( بينما بلغت أطوال الطرق في  847.5كم طرق التفافية،  332.7)
 كم.  297.0قطاع غزة 
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 (53شكل )
 :2010أطوال شبكة الطرق بالكيلومتر في األراضي الفلسطينية حسب نوع الطريق، 

 (.17:  2011، 1773م.إ. ف. رقم المطبوعة  )ج. 
 

 (40جدول )
 :2010أطوال شبكة الطرق في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب المحافظة ونوع الطريق، 

 طرق معبدة المحافظة/المنطقة
 المجموع الكلي مستعمرات التفافي المجموع محلي إقليمي رئيسي

 4686.3 847.5 332.7 3506.1 1551.7 1214.2 740.2 األراضي الفلسطينية
 4389.3 847.5 332.7 3209.1 1452.7 1092.2 664.2 ضفة الغربيةال

 409.7 17.9 .. 391.8 205.3 122.5 64.0 جنين
 124.0 31.4 .. 92.6 37.6 41.5 13.5 طوباس
 213.9 25.1 .. 188.8 113.4 59.6 15.8 طولكرم
 427.7 52.8 17.6 357.3 175.8 74.1 107.4 نابلس
 161.6 61.8 2.9 96.9 29.9 34.8 32.2 قلقيلية
 232.5 69.0 17.8 145.7 46.9 53.7 45.1 سلفيت

 857.5 190.7 78.1 588.7 216.2 313.0 59.5 رام هللا والبيرة
 369.5 68.5 52.1 248.9 55.2 53.0 140.7 اريحا واالغوار

 331.3 169.8 21.9 139.6 57.4 56.0 26.2 القدس
 490.5 94.2 48.0 348.3 225.1 62.2 61.0 بيت لحم
 771.1 66.3 94.3 610.5 289.9 221.8 98.8 الخليل

 297.0 - - 297.0 99.0 122.0 76.0 قطاع غزة
 53.0 - - 53.0 21.0 18.0 14.0 شمال غزة
 62.0 - - 62.0 18.0 31.0 13.0 غزة

 56.0 - - 56.0 20.0 20.0 16.0 دير البلح
 77.0 - - 77.0 24.0 33.0 20.0 خانيونس
 49.0 - - 49.0 16.0 20.0 13.0 رفح

 (45:  2011، 1773م.إ. ف. رقم المطبوعة  )ج.
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 الطرق الرئيسة :  1.2
غربية، ويشمل  -ومحاور شرقية ،جنوبية–تتكون الطرق الرئيسة من محاور شمالية 

الطريق الجبلية التي تمتد من جنين شمااًل عبر نابلس، رام  :المحاور تلكالنوع األول من 
البحر الميت على طول ، و يت لحم، الخليل وحتى الظاهرية جنوبًا، وطريق األغوارهللا، ب

الغربية( فتشمل  –المنطقة الشرقية في الضفة الغربية؛ أما النوع الثاني من المحاور )الشرقية 
والتي يتفرع منها عند  ،طولكرم ،نابلس ،بشكل أساسي الطرق التالية : طريق جسر دامية

بيت سيرا، وطريق ، رام هللا ،أريحا ،وطريق جسر اللنبيصل إلى قلقيلية، نابلس طريق آخر ي
 القدس.  ،أريحا 

ثم ، 1967كم في عام 424بلغت أطوال الطرق الرئيسية في الضفة الغربية قد و 
سنوات، وفي عام  10% خالل 11.5، أي بنسبة 1977في عام  473ارتفعت إلى 

كم، في   634فة الغربية وقطاع غزة حوالي  ، بلغت أطوال الطرق الرئيسية في الض1997
حوالي  2010حين بلغت أطوال شبكات الطرق في الضفة الغربية وقطاع غزة  حتى عام، 

كما يوضحها الجدول  ،كم في قطاع غزة 76في الضفة الغربية، و  664كم، منها  740
 .(40) رقم
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تأتي الطرق االلتفافية  لخدمة 
أغراض استيطانية بحتة 
يتمخض عنها مزيدا من 

على األراضي السيطرة 
الفلسطينية وعزلها عن بعضها 

على  اعتداء   كما تمثل  البعض،
والموارد  البيئة الفلسطينية

الطبيعة ولها آثار اقتصادية 
وأمنية ونفسية واجتماعية 
 سلبية على اإلنسان الفلسطيني.

 

 الطرق اإلقليمية :  2.2
في األراضي الفلسطينية من عدة محاور طولية وعرضية،  الطرق اإلقليمية تتكون 

 . 2010 عام كم، حتى1214الفلسطينية حوالي  األراضي في اإلقليمية الطرق  أطول بلغتقد و 
 

 الطرق المحلية :   3.2
 1551، إلى 2010والتي بلغت أطوال شبكاتها في األراضي الفلسطينية حتى عام، 

كم في قطاع غزة، ويعتقد بأن عملية تطوير  99ية، وكم في الضفة الغرب 1452كم، منها 
 الطرق المحلية من قبل سلطات االحتالل لم ترتبط بخدمة التجمعات الفلسطينية بقدر

 السياسية واألمنية اإلسرائيلية.  األهداف وخدمة السيطرة لتعزيز اإلحتالل بخدمة ارتباطها
 

 الطرق االلتفافية :  4.2
 وتلكالطرق العرضية والطرق العابرة  وااللتفافية  الطرق     

أنواع طرق استحدثتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي؛ لخدمة 
 االستيطانيةأهدافها العسكرية أو للوصول إلى المستعمرات 

والنقاط والبؤر المقامة على األراضي الفلسطينية؛ حيث 
الطرق في األراضي الفلسطينية  تلكبلغت أطوال شبكات 

 في الضفة الغربية. كم، جميعها 333
وتعتبر الطرق االلتفافية شكاًل آخر من أشكال 

در أُص  1982الفلسطينية فمنذ عام ، على األراضي السيطرة
الذي يجيز فتح الطرق االلتفافية،  50األمر العسكري رقم 
الطرق منذ أن تم طرح قضية إعادة  تلكوتزايدت موجة فتح 

في ذلك إن  "إسرائيل"فظات الضفة الغربية، وحجة اإلسرائيلي في محااالحتالل انتشار جيش 
. وجدير بالذكر أنه قد جاء في المستعمرات االستيطانيةالطرق تعتبر ضرورية ألمن  تلك

المادة الثانية عشرة من اتفاقية إعادة االنتشار الموقعة في واشنطن بين السلطة الوطنية 
ية األمن الشامل ل سرائيليين في مسؤول 28/9/1995الفلسطينية وحكومة االحتالل بتاريخ 

المستوطنات، ومن أجل ضمان أمنهم الداخلي، والنظام العام سيكون إلسرائيل صالحيات 
 تلكبأن  (إسرائيل)أخذ الخطوات الضرورية لمواجهة هذه المسؤولية. من هذا المنطلق تدعي 
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رائيليين الطرق تعتبر من الخطوات الضرورية لمواجهة مسؤولية األمن الشامل ل س
طريقًا  28ألف دونم من أجل شق  21. وقد تم مصادرة نحو المستعمرات االستيطانيةو 

اإلسرائيلية في فترة حكومة العمل  المستعمرات االستيطانيةكم لربط  228التفافيًا بطول 
(1992-1996.) 

 

 (http://www.wafainfo.Ps 22/8/2015) : الغربية الضفة في االلتفافية الطرق  أهم 1.4.2
 :  60طريق رقم  -

وهي طريق سريعة قديمة تشطر الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب، وتعتبر 
 تلكالشريان الرئيس للطرق االلتفافية الجديدة التي تمر حول المدن الفلسطينية الرئيسة، وتبدأ 

ن، جني :الطرق من العفولة وهي بلدة تقع إلى الشمال من الخط األخضر مرورًا بوسط مدن
كلها تقريبًا في  60ونابلس، ورام هللا، والقدس، وبيت لحم، والخليل، وتقع الطريق السريعة رقم 

يوفر ممرًا يتحكم فيه االحتالل فيه، ويخترق طول الضفة الغربية بكامله  وذلك (ج)المنطقة 
فإنه يجري بناء طرق  (أ وب)وحيث تمر الطريق بوسط المدن الفلسطينية عبر منطقتي 

 فية لليهود فقط. التفا
 

 عين جدي :  –طريق أريحا  90شارع رقم  -
وهي طريق قديمة تشطر الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب على طول غور 

الطريق من بيسان إلى الشمال من الخط األخضر مرورًا في منطقة غور  تلكاألردن، وتبدأ 
ت، ويستمر في االمتداد على طول عين جدي على البحر المي حتى جنوباً  ويستمر أريحا األردن
 (ج)الخط داخل المنطقة  ذلكلفلسطين وحتى مدينة إيالت. ويقع معظم  الشرقية الحدود

الطريق عددًا كبيرًا من المستوطنات  ذلكالخالية من التجمعات السكانية العربية تقريبًا ويخدم 
الطريق  ذلكهو وجود تقع على جانبه والتي كان السبب الرئيس لوجودها في منطقة الغور 

 وببعضها البعض.  "بإسرائيل"الذي عمل على سهولة اتصالها 
 

 :  80شارع رقم  -
الشارع صحراء الخليل  ذلكمن أهم وأخطر الشوارع، إذ يخترق  80يعتبر شارع رقم 

باتجاه النقب جنوبًا، ويقع الجزء األكبر منه داخل أراضي الضفة الغربية، والهدف األساسي 
الشارع هو ربط النقب في الجنوب بمنطقة القدس، ونابلس، وغور األردن  ذلكشق من وراء 



 604 

في الشمال، وذلك من أجل تجنب المرور من مناطق القدس الكبرع والتجمعات الفلسطينية 
 الكبيرة في منطقة بيت لحم والخليل. 

 

 الطرق العرضية العابرة في الضفة الغربية :  2.4.2
سرائيلي بشق الطرق العابرة في الضفة الغربية وذلك قامت سلطات االحتالل اإل

الطرق  تلكلخدمة االستيطان، إضافة إلى وجود مخططات مستقبلية لشق طرق عابرة وجميع 
الطرق  تلكالغرض مدلوله االستراتيجي، حيث إن الهدف من  ولذلكتتصل بغور األردن، 

ة في الضفة الغربية، وضمان ومن امتدادها لغور األردن هو خدمة المستوطنات اإلسرائيلي
لى إسرائيل. أما الهدف االستراتيجي التصالها بغور األردن  مرور آمن للمستوطنين من وا 

 االحتالل فهو ضمان تواجد إسرائيلي عسكري في غور األردن، وسهولة وصول قوات
حدوث أي هجوم عربي من جهة الشرق،  في حال المنطقة هذه إلى "إسرائيل"من  اإلسرائيلي

 ومن هذه الطرق: 
 

 طريق عابر السامرة :  -
 " تل أبيب" قامت الحكومة اإلسرائيلية بإنشاء طريق عابر السامرة والذي يبدأ من 

ويتجه شرقًا مخترقًا الخط األخضر باتجاه الضفة الغربية عند قرية كفر قاسم، ويستمر عبر 
الطريق عددًا من  ذلكم عدد من القرع العربية، ويمتد شرقًا حتى غور األردن، كما يخد

الطريق في  ذلكتقع على جانبيه، وتجبنًا لمرور التي اإلسرائيلية المستعمرات االستيطانية 
أراٍض وقرع عربية وألحكام السيطرة عليه تم التخطيط إلنشاء طريق يقع إلى الجنوب منه 

 ،صيون طريق غوش عت ،غور األردن/ مباشرة. ومن الطرق العابرة األخرع : طريق القدس
 ،35الطريق السريعة رقم  ،حلحول/ طريق الخليل ،شمال جنينطريق  ،طريق جنوب الخليل

رام هللا /  البيرة طريق ، االلتفافية هللا رام/ القدس طريق ، االلتفافية جاال بيت /لحم طريق بيت
 طريق شفي ،70شارع رقم  ،طريق نابلس االلتفافية ،شارع التفافي كفار تفوح، االلتفافية
طريق و  ،طريق قلقيلية االلتفافية ،447الطريق رقم  ،جبل عيبال االلتفافية/ طريق شومرون 

 . 531رقم 
 

 المركبات :  -3
 144244تبين النتائج بأن مجموع المركبات المرخصة في الضفة الغربية بل  

. ويوضح التوزيع النسبي للمركبات حسب النوع بأن الغالبية 2013مركبة في نهاية عام 
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%، من ناحية أخرع بلغت نسبة 74.1منها هي سيارات خاصة، حيث بلغت نسبتها  مىالعظ
% من مجموع المركبات في الضفة الغربية، أما سيارات 16.8الشاحنات والسيارات التجارية 

% جرارات زراعية، بينما باقي 0.4%، كما يتضح أن هنالك 6.1األجرة فبلغت نسبتها 
 (17:  2013، 2065)ج. م.إ. ف. الرقم المرجعي لمركبات مجموع ا من %2.6 تمثل المركبات

 

 : المعابر -4
، لم يبق للفلسطينيين سوع 1967ل راضي الفلسطينية في العام  "إسرائيل"منذ احتالل 

أما المالحة  ،جسر الملك عبد هللا خيارًا للسفر برًا خارج منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة
مطار قلنديا أغلق  -ار الوحيد في منطقة الضفة الغربيةن المطإالجوية فمنعت أيضًا، حيث 

ومنعت المالحة الجوية من خالله، مما اضطر الفلسطينيون إلى استخدام مطارات االحتالل 
اإلسرائيلي للسفر جوًا، أما سكان قطاع غزة فيسافرون عبر معبر رفح البري، ولم يعد مطار 

 اإلسرائيلي. االحتالل قبل من بالكامل 4/12/2001 في تدميره بعد للمالحة صالحاً  عرفات ياسر
 

 : المسافة بين بعض المدن الرئيسية في فلسطين -5
 (41جدول )

 المسافات بالكيلومتر بين بعض المدن الفلسطينية
               أم الرشراش 

 المسافات بالكيلومتر بين بعض المدن الفلسطينية بئر السبع  أم الرشراش
             ليلالخ  241 بئر السبع
            الخضيرة  47 288 الخليل
           حيفا  135 161 387 الخضيرة
          طبريا  51 185 197 451 حيفا
         القدس  69 84 186 236 408 طبريا
        أريحا  157 151 100 35 84 312 القدس
       اللد  36 118 148 140 67 117 285 أريحا
      المطلة  83 45 139 106 55 80 91 332 لدال

     الناصرة  203 182 221 64 120 148 250 300 467 المطل ة
    سدوم  93 109 118 154 29 35 54 185 200 403 الناصرة
   غزة  218 282 170 100 124 218 248 225 100 79 185 سدوم
  صفد  125 175 267 72 132 92 203 172 127 93 46 287 غزة
 نابلس  239 254 65 48 175 154 193 36 72 120 222 272 439 صفد
  138 133 170 72 166 67 70 63 102 93 55 94 143 371 نابلس
  113 97 46 95 132 62 101 25 196 102 189 82 168 57 

 ..pswww.sef، 19/11/2015المصدر : الملتقى التربوي 
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 النقل الجوي : - ثانيا  
 (https://ar.wikipedia.org/WIKI 16/9/2015) : غزة وقطاع الغربية الضفة في المطارات -1
  مطار القدس الدولي :  -

تحديدًا في بلدة  محافظة القدس، يقع على أراضي مطار قلندياأو كما تشيع تسميته 
هللا منه إلى مدينة القدس. يعتبر المطار أقرب إلى رام  ،(رام هللا -القدسعلى طريق ) قلنديا

ي أوائل الخمسينات وضع ثم ف االنتداب البريطانيتحت إدارة  1920نشيء المطار عام أُ 
، إال أنه وقع المملكة األردنية الهاشميةإلى  الضفة الغربيةتحت اإلدارة األردنية بعد انضمام 
، والتي سرعان ما غيرت اسمه إلى مطار 1967حرب بيد االحتالل اإلسرائيلية في 

جيش االحتالل والمطار مهمل بالرغم من أنه تحت سيطرة  انتفاضة األقصىومنذ  ،عطاروت
  .اإلسرائيلي

 
 مطار ياسر عرفات الدولي : -

بالقرب  رفحفي  قطاع غزةويقع المطار في  (مطار غزة الدولي)ُعرف سابقًا باسم 
دارته إلى  تدير  ،السلطة الوطنية الفلسطينيةمن الحدود المصرية، وتعود ملكية المطار وا 

االحتالل االسرائيلي،  لرقابةالمطار سلطة الطيران المدني الفلسطينية، ولكنه يخضع أيضًا 
وأجبرت  2001المطار توقف عن العمل في ديسمبر  ه، لكن1998وافتتح المطار في عام 

بعد أن دمرت قوات االحتالل  2001في ديسمبر  مطار العريش الدوليالشركة للعمل من 
 .2000بعد اتفاضة األقصى عام  اإلسرائيلي مدرج المطار ومبانيه بالكامل

 
 : تي يستخدمها االحتالل اإلسرائيليالمطارات في فلسطين المحتلة ال -2

(16/9/2015 https://ar.wikipedia.org/WIKI) 
 :  مطار إيالت -

 المنطقة الجنوبيةفي أقصى  (أم الرشراش) إيالتدولي يقع في مدينة  مطارهو 
 .1949. ُبني في لفلسطين

 

 

https://ar.wikipedia.org/WIKI
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7_(%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7_(%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1998
https://ar.wikipedia.org/wiki/2001
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/WIKI
https://ar.wikipedia.org/WIKI
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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 مطار بئر السبع : -
يستخدم المطار بشكل أساسي  ،بئر السبعهو مطار محلي يقع في  "تيمن"مطار أو 

للهبوط ، أو الطيران الشراعيلتعليم الطيران. أو مكان للطيران الخاص الترفيهي، او 
 .بالمظالت
 

 :  "بر يهودا"مطار  -
 .1963بني في  ،البحر الميتصغير جدًا، يقع على  مطارهو 

 
 مطار اللد "بن غوريون الدولي" : -

شيد  وأكثرها ازدحامًا. االحتاللحسب تسمية االحتالل وهو أحد أكبر مطارات 
 .اللد، ويقع بالقرب من مدينة االنتداب البريطاني على فلسطينم أيام 1936المطار عام 
 

 :  مطار حيفا -
في المدخل الشرقي للمدينة، وحاليًا مطار  حيفاهو مطار دولي وعسكري، يقع في 

، وكذلك "سديه دوف"هو مطار دولي وُيستخدم كمطار للرحالت الجوية الداخلية إلى إيالت و
 للرحالت الجوية التجارية.

 
 :  "روش بينا"مطار  -

المحتل.  الجليل األعلىمحلي، يقع في  مطاروهو  (محانييم)مطار وأحيانًا يسمى 
 يعتبر مطار حيوي.و . 1943بني في 

 
 :  "سبير"مطار  -

( وجنوب وادي عربةالمحتلة في غور األردن ) فلسطينمحلي يقع في  مطارهو 
 .البحر الميت
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/1963
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/1943
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
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 :  "سدي دوف"مطار  -

، وهو مطار محلي وعسكري، يقع شمال مدينة "دوف هوز"م الرسمي مطار أو االس
 تل أبيب.

 
 :  "عوفدا"مطار  -

 فلسطين المحتلة. من المنطقة الجنوبيةدولي وعسكري يقع في  مطارهو 
 
 : "فيك أو مطار بيك"مطار  -

 .طبرياالمحتلة وشرق بحيرة  بهضبة الجوالنهو مطار محلي خاص يقع 
 

 :  "متسبي رمون "مطار 
 .فلسطين المحتلةجنوب  صحراء النقبهو مطار محلي يقع في 

 
و  :  مطار مِجد 

. 1942أفتتح في  العفولةغرب  مرج ابن عامروهو مطار محلي عام يقع في سهل 
 لكنه اآلن مطار يخدم الرحالت الخاصة والزراعية. ،كان سابقًا مطارًا عسكريًا إسرائيلياً 

 
 :  "هرتسيليا"مطار  -

 "هرتسليا"هو مطار محلي يقع في 
 
  : "يطفتا"مهبط أو مطار  -

 ."إيالت"محلي صغير يقع بالقرب شمال  مطارهو 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B6%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1942
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA
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 ساعات الطيران بين فلسطين وبعض مدن العالم :  -3
 (42جدول )

 :ساعات الطيران بين فلسطين وبعض مدن العالم
 عدد ساعات الطيران الدولة المدينة م.
 ساعة وخمسون دقيقة تركيا إسطنبول  -1
 أربع ساعات وخمس عشرة دقيقة هولندا أمستردام  -2
 ساعة وخمسون دقيقة اليونان أثينا  -3
 عشر ساعات وخمس دقائق الواليات المتحدة بوسطن  -4
 ساعتان ونصف رومانيا بوخارست  -5
 أربع ساعات وخمس دقائق بلجيكا بروكسل  -6
 ثالث ساعات وخمس وأربعون دقيقة سويسرا جنيف  -7
 ثالث ساعات وخمس عشرة دقيقة النمسا فينا  -8
 ثماني ساعات وخمسون دقيقة جنوب أفريقيا جوهانسبرغ  -9
 أربع ساعات وخمس وثالثون دقيقة بريطانيا لندن  -10
 خمس عشرة ساعة وخمسون دقيقة الواليات المتحدة لوس أنجلوس  -11
 خمس ساعات البرتغال لشبونة  -12
 أربع ساعات وخمس وأربعون دقيقة إسبانيا مدريد   -13
 تسع ساعات وخمس وخمسون دقيقة كندا مونتريال  -14
 وخمس وخمسون دقيقةثالث عشرة ساعة  الواليات المتحدة ميامي  -15
 ثالث ساعات ونصف ألمانيا ميونخ  -16
 ثالث ساعات وخمس وأربعون دقيقة فرنسا مرسيليا  -17
 اربع ساعات وخمس وخمسون دقيقة كينيا نيروبي  -18
 عشر ساعات ونصف الواليات المتحدة نيويورك  -19
 أربع ساعات وعشر دقائق فرنسا باريس  -20
 مسون دقيقةثالث ساعات وخمس وخ ألمانيا فرانكفورت  -21
 ثالث ساعات وأربعون دقيقة سويسرا زيوريخ  -22
 ساعة وعشرون دقيقة مصر القاهرة  -23
 أربع ساعات ونصف الدانمرك كوبنهاجن  -24
 ثالث ساعات وخمس وخمسون دقيقة ألمانيا كولون   -25
 ثالث ساعات وخمس دقائق إيطاليا روما  -26
 اثنتا عشرة ساعة وخمس دقائق الواليات المتحدة شيكاغو  -27

  www.sef.ps، 19/11/2015المصدر: الملقى التربوي 

http://www.sef.ps/
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 النقل البحري : - ثالثا  
كان موقع فلسطين منذ أقدم العصور وما يزال ذا أهمية بالغة، فمنذ األلف الثالثة 

 ،ةقيساري ،الطنطورة ،عتليت ،حيفا ،قبل الميالد أسس الكنعانيون عدة موانئ هي : عكا
. ومن (334، المجلد الرابع، 1984)الموسوعة الفلسطينية، وغزة  ،عسقالن ،وأسدود ،ويافا ،أرسوف

 يافا.و  ،عكا ،حيفا ،الل اإلسرائيلي هي: اسدودالموانئ القائمة حاليًا ويسيطر عليها االحت
ولترسيخ السيادة الفلسطينية وتعزيزها على األرض والجو والمياه اإلقليمية للدولة 

لسطينية، ال بد من تنفيذ مشاريع النقل الوطنية االستراتيجية مثل المطارات والموانئ، الف
اللوجستية، والمعابر الحدودية، والطرق  النقل ومراكز واألنفاق، والجسور، الحديدية، والسكك

اإلقليمية، والنقل العام، عالوة على ذلك فإن تنمية هذا القطاع تساهم في إرساء أحد قواعد 
ق التنمية االقتصادية واالجتماعية المستديمة، ولقد أدرك الفلسطينيون منذ وقت مبكر تحقي

م، إال أن إنشاء ميناء بحري دائم في 1999أهمية الموانئ فأنشئ ت سلطة الموانئ في عام 
 .(2005)أريج، غزة يصطدم بتعنت االحتالل اإلسرائيلي والرفض المتواصل 

 
 الملخص :

ن إلى: طريق رئيس، وطريق إقليمي، وطريق محلي، تنقسم الطرق في فلسطي
وهناك تنوع في المركبات  ،وطريق التفافي يخدم االحتالل اإلسرائيلي ومستعمراته االستيطانية

تم حظره من قبل حيث المرخصة في الضفة وغزة، أما النقل الجوي والبحري  فغير موجود، 
 االحتالل اإلسرائيلي .
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 :أسئلة التقويم البعدي
 

 عرف كال  من الطريق الرئيس، والطريق اإلقليمي، والطريق المحلي.  -1
 .؟ما أهم الطرق االلتفافية في الضفة الغربية -2
في الضفة لالحتالل اإلسرائيلي ما المبادئ التي تحددها  الخطة االستراتيجة األمنية   -3

 .؟الغربية لشبكة الطرق 
 –أمام العبارة التالية :)×( ( أو خطأ ضع عالمة صح ) -4
) ( إن تنمية قطاع المواصالت وخاصة النقل الجوي تساهم في إرساء أحد قواعد  -

 تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المستديمة، وتحقيق السيادة الفلسطينية.
 

 –إجابات األسئلة :
 

 –جابات أسئلة التقويم القبلي :( إِ 1
 االسرائيلي في رسم شبكة الطرق . اشرح باختصار البعد التاريخي للنقل البري ودور االحتالل -1

اختلف الشكل العام لشبكة الطرق في الضفة الغربية وقطاع غزة تبعًا للظروف السياسدية والعسدكرية 
، كانت شبكة الطرق تأخذ محورًا من الشرق إلى الغرب، حيث 1948التي مرت بها المنطقة، فقبل حرب عام 

بعد عام ثم ل الساحلي والموانئ الفلسطينية على ساحل البحر، كانت تربط األجزاء الداخلية من فلسطين بالسه
 –، أغلقت الطرق التي تربط المنطقدة بالسدهل السداحلي، وقامدت السدلطات األردنيدة بإنشداء خدط القددس 1948

عمان، والقدس رام هللا في الخمسينات بعد أن غيرت من اتجاه خطوطها الرئيسدية، حيدث كدان مدن الشدرق إلدى 
ح مددن الشددمال إلددى الجنددوب لتصددل بددين سددوريا ولبنددان والعقبددة، فأصددبح الطددابع المحلددي لشددبكة الغددرب ثددم أصددب

 تلددك% مددن 93طدرق الضددفة الغربيدة أكثددر وضددوحا، وتحسدن مسددتوع الطددرق المحليدة، وتجدددر اإلشددارة إلدى أن 
كان ، كانت شبكة الطرق في الضفة الغربية تشبه عظمة السمكة، حيث 1967الطرق كانت معبدة. وفي عام 

الخط العام الرئيس يمتد وسط الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب، وتتفرع منه الطدرق للشدرق والغدرب. أمدا 
، فقدددد سدددار تخطددديط الطدددرق بحسدددب المفددداهيم الجغرافيدددة االسدددتراتيجية لالحدددتالل 1967فدددي فتدددرة مدددا بعدددد عدددام 

الدددذي  (ألدددون )السدددبعينات هدددو مشدددروع اإلسدددرائيلي، وكدددان المفهدددوم الجغرافدددي االسدددتراتيجي السدددائد حتدددى أواسدددط 
سرائيل دون أن إ رئيسية شرق  اً كون هناك خطوطتفترض إيجاد خطوط شمال جنوب تصل بين وادي األردن وا 

غددرب، ولكددن وفددي أواسددط السددبعينات ومددع تسددلم حددزب الليكددود الحكددم خضددعت شددبكة الطددرق لمفهددوم الليكددود 
 االستراتيجية إنشاء  حيث اقتضت تلكللكيان الصهيوني، و االستراتيجي، وهو ضم المنطقة بكاملها  -الجغرافي
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الطددرق باتجدداه شددرق غددرب لتصددل السدداحل بددوادي األردن "عددابر السددامرة"، وطريددق عددابر مددن جنددوب الضددفة 
وطريددق آخددر يصددل منطقددة القدددس بالسدداحل، والغددرض مددن ذلددك هددو ربددط ودمددج شددبكة  (عددابر يهددودا)الغربيددة 

لمبدادئ بافدي الضدفة الغربيدة  خطة االحتالل اإلسرائيلي للطرق  تتمثلو الطرق الطرق في الضفة الغربية بشبكة 
 –التالية :

 تحسين وضع مناطق جديدة بتحسين مستوع الطرق، وتجنب مناطق السكان المحليين.  -
 الوصل بين كتل المستعمرات.  -
السددكن تطددوير الطلددب المحتمددل مددن خددالل تسددهيل المواصددالت وتقدداس األولويددة علددى ضددوء عدددد وحدددات  -

 اليهودية المخطط لبنائها. 
الوصدددل بدددين المنددداطق المنفصدددلة لالسدددتيطان اليهدددودي وتجندددب المنددداطق العربيدددة وفدددتح منددداطق اسدددتيطان  -

 جديدة. 
 وصل التجمعات السكنية العربية بشبكة الطرق.  -

 وينصب االهتمام على الطرق الممتدة من الضواحي الجديدة الواقعة شمال طريق عابرة السامرة إلى
الخطة علدى تحسدين االتصدال المباشدر فدي  تلكمنطقة تل أبيب، وكذلك ربط منطقة القدس الكبرع. كما تعمل 

بعض األحيان من خالل إيجاد وصدالت طدرق مباشدرة بدين الطدرق القائمدة بدين منداطق المسدتعمرات فدي شدرق 
 رة. الضفة الغربية وغربها وشمالها مع بذل أكبر الجهود لتجنب المدن العربية الكبي

 

 –اذكر أنواع الطرق البرية في فلسطين :  -2
 الطرق الرئيسية. -1
 الطرق اإلقليمية . -2
 . الطرق المحلية -3
 

 وضح مفهوم الطرق االلتفافية وخطورتها علىى الوحدة الجغرافية للضفة الغربية.  -3
المسدتعمرات  الطرق االلتفافية أنشأها االحتالل اإلسرائيلي؛ لخدمة أهدافها العسكرية أو للوصول إلى
الطددرق فددي  تلددكوالمسددتوطنات والنقدداط والبددؤر المقامددة علددى األراضددي الفلسددطينية؛ حيددث بلغددت أطددوال شددبكات 

 كم، جميعها في الضفة الغربية. 332.7األراضي الفلسطينية 
وتعتبدر الطددرق االلتفافيددة شدكاًل آخددر مددن أشدكال السدديطرة علددى األراضدي الفلسددطينية وتقسدديم الضددفة 

أصددر  1982ى مناطق معزولة لمنع التواصل الجغرفي بين المراكز العمرانية الفلسطينية، فمنذ عام الغربية إل
الطددرق منددذ أن تددم طددرح  تلددكالددذي يجيددز فددتح الطددرق االلتفافيددة وتزايدددت موجددة فددتح  50األمددر العسددكري رقددم 

الحدتالل  فدي ذلددك أن قضدية إعدادة انتشدار جدديش االحدتالل اإلسدرائيلي فددي محافظدات الضدفة الغربيدة، وحجددة ا
 الطرق تعتبر ضرورية ألمن المستعمرات االستيطانية. تلك
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 تحدث عن أوضاع النقل الجوي والنقل البحري في األراضي الفلسطينية.  -4
 النقل الجوي: 

، وهدددي مملوكدددة بالكامدددل للسدددلطة 1995أسسدددت الخطدددوط الجويدددة الفلسدددطينية فدددي األول مدددن ينددداير 
بسلسددلة مددن الددرحالت الجويددة، ثددم توقفددت فددي أكتددوبر  1997أت أعمالهددا فددي يونيددو الوطنيددة الفلسددطينية، وبددد

 2001ي ديسدمبر فد مطدار العدريش الددوليوأجبرت على االنتقال إلدى  انتفاضة األقصىعقب اندالع  ؛2000
 بعد أن دمرت قوات االحتالل اإلسرائيلي مدرج المطار في غزة. 

 

 النقل البحري :
ئت سلطة الموانئ فدي  لقد أدرك الفلسطينيون منذ وقت مبكر أهمية الموانئ لترسيخ مبدأ السيادة فأنش 

ذلددك الحددين دور  م، ولقددد لعبددت مشدداريع تطددوير المددوانئ ألغددراض الصدديد والسددياحة والتجددارة منددذ1999عددام 
الشدريك الكامدل فدي النهضدة االقتصدادية واالجتماعيدة الشداملة إال الحصدار الظدالم الدذي تفرضده قدوات البحريدة 

تعيدددق تحقيدددق التنميدددة  ؛اإلسدددرائيلية المحتلدددة علدددى ميددداه فلسدددطين اإلقليميدددة واالقتصدددادية فدددي البحدددر المتوسدددط
 الفلسطينية.

 

 –( إجابات أسئلة التقويم البعدي :2
 ف كال  من الطريق الرئيس، الطريق اإلقليمي، الطريق المحلي. عر  -1

: هددو الطريددق الددذي يمتددد علددى مسددتوع القطددر، أو مددن محافظددة إلددى أخددرع، ويشددمل امتددداد الطريــق الــرئيس 
 الطريق داخل التجمع. 

ل امتدداد : هو الطريق الذي يتفرع من طريقين رئيسين، أو يؤدي إلى طدريقين رئيسدين، ويشدم الطريق اإلقليمي
 الطريق داخل التجمع. 

 : هو الطريق الذي يخدم حركة المرور الداخلية ضمن التجمع.  الطريق المحلي
 

 .ما أهم الطرق االلتفافية في الضفة الغربية؟ -2
  :60طريق رقم  -1

تعتبدددر الشدددريان كمدددا وهدددي طريدددق سدددريعة قديمدددة تشدددطر الضدددفة الغربيدددة مدددن الشدددمال إلدددى الجندددوب، 
الطرق من العفولدة وهدي  تلكفافية الجديدة التي تمر حول المدن الرئيسية الفلسطينية، وتبدأ الرئيس للطرق االلت

بلدددة تقددع إلددى الشددمال مددن الخددط األخضددر مددرورًا بوسددط مدددن جنددين، ونددابلس، ورام هللا، والقدددس، وبيددت لحددم، 
رًا يددتحكم فيدده االحددتالل ، وهددذا يددوفر ممدد(ج)كلهددا تقريبددًا فددي المنطقددة  60والخليددل، وتقددع الطريددق السددريعة رقددم 

أ )اإلسرائيلي، ويخترق طول الضفة الغربية بكامله وحيث تمدر الطريدق بوسدط المددن الفلسدطينية عبدر منطقتدي 
 فإنه يجري بناء طرق التفافية لليهود فقط.  (وب

 

 :عين جدي –طريق أريحا  90شارع رقم  -2
ى طددول غددور األردن، وتبدددأ وهددي طريددق قديمددة تشددطر الضددفة الغربيددة مددن الشددمال إلددى الجنددوب علدد

 الطريق من بيسان إلى الشمال من الخط األخضر مرورًا بمنطقة غور األردن أريحا، ويستمر جنوبًا حتى  تلك
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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عين جدي على البحر الميت، ويستمر في االمتداد علدى طدول الحددود الشدرقية لفلسدطين وحتدى مديندة إيدالت. 
الطريدق  ذلدكيدة مدن التجمعدات السدكانية العربيدة تقريبدًا ويخددم الخال (ج)الخدط داخدل المنطقدة  ذلدكويقع معظم 

عدددًا كبيدرًا مدن المسدتوطنات التدي تقدع علدى جانبده والتدي كدان السدبب الرئيسدي لوجودهدا فدي منطقدة الغدور هددو 
 وببعضها البعض.  (بإسرائيل)الطريق الذي عمل على سهولة اتصالها  ذلكوجود 

  
 :80شارع رقم  -3

الشارع صدحراء الخليدل باتجداه النقدب  ذلكمن أهم الشوارع وأخطرها، إذ يخترق  80يعتبر شارع رقم 
الشدارع هدو  ذلدكجنوبًا، ويقع الجزء األكبر منه داخل أراضي الضفة الغربيدة، والهددف األسداس  مدن وراء شدق 

ن وذلدك مدن أجدل تجندب المدرور مد ؛ربط النقب في الجنوب بمنطقة القدس، ونابلس، وغور األردن فدي الشدمال
 مناطق القدس الكبرع والتجمعات الفلسطينية الكبيرة في منطقة بيت لحم والخليل. 

 

ما المبادئ التي تحددها  الخطة االستراتيجة األمنيـة  لالحـتالل اإلسـرائيلي فـي الضـفة الغربيـة لشـبكة  -3
 .الطرق؟

 تحسين وضع مناطق جديدة بتحسين مستوع الطرق وتجنب مناطق السكان المحليين.  -1
 بين كتل المستعمرات.  الوصل -2
تطوير الطلدب المحتمدل مدن خدالل تسدهيل المواصدالت وتقداس األولويدة علدى ضدوء عددد وحددات السدكن  -3

 اليهودية المخطط لبنائها. 
الوصددل بددين المندداطق المنفصددلة لالسددتيطان اليهددودي وتجنددب المندداطق العربيددة وفددتح مندداطق اسددتيطان  -4

 بكة الطرق. جديدة، ووصل التجمعات السكنية العربية بش
 

 –أمام العبارة التالية :)×( ( أو خطأ ضع عالمة صح ) -4
- ( إن تنميدددة قطددداع المواصدددالت وخاصدددة النقدددل الجدددوي تسددداهم فدددي إرسددداء أحدددد قواعدددد تحقيدددق التنميدددة )

  االقتصادية واالجتماعية المستديمة والسيادة الفلسطينية.
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 الوحدة الثالثة
 قطاع االتصاالت 

 

 عزيزي الطالب : 
 د دراستك لهذا الدرس سوف تكون قادرا  على معرفة التالي : بع

 واقع قطاع االتصاالت والبحث العلمي في فلسطين.  -1
 

 -أقسام الوحدة :
 االتصاالت في فلسطين. -2
 البحث والتطوير في فلسطين. -3
 

 أسئلة التقويم القبلي : 
 عنها.وما نتج  1995تحدث عن االتصاالت في فلسطين واالتفاقية المرحلية عام  -1

 

 -االتصاالت في فلسطين : -1
ُيعددرف قطدداع تكنولوجيددا المعلومددات واالتصدداالت بأندده "مددزيج مددن الصددناعة التحويليددة 

وهدددو ركيدددزة  ،وصدددناعة الخددددمات يجتلدددب البياندددات والمعلومدددات، وينقلهدددا ويعرضدددها إلكترونًيدددا"
لصدحة، والتعلديم، تستند إليهدا القطاعدات األخدرع كافدة، بمدا فيهدا الصدناعة والزراعدة، والنقدل، وا

والُحكددم، والتجددارة، والمصددارف، والسددياحة، وهددو بالتددالي يتدديح التنميددة االجتماعيددة واالقتصددادية 
زها. وثمة عالقة إيجابيدة قويدة بدين االسدتثمارات المباشدرة فدي تكنولوجيدا  بأبعادها المختلفة ويعز  

أي  (3إلددى  1 )تعددادل نحددو نسددبة مضدداعفةالمعلومددات واالتصدداالت وخلددق فددرص العمددل، مددع 
أن كدددل وظيفدددة جديددددة فدددي تكنولوجيدددا المعلومدددات واالتصددداالت تسدددتحدث ثدددالث وظدددائف فدددي 

لومددات وألن قطدداع تكنولوجيددا المعلومددات واالتصدداالت يددوفر وسدديلًة لنقددل المع ،قطاعددات أخددرع 
فإندده ُيعتبددر أساسددًيا إلقامددة االقتصدداد القددائم علددى المعرفددة. وال  ؛بطددرق فعالددة مددن حيددث التكلفددة
-https://al)القطددددددددددداع بأنددددددددددده محدددددددددددرك رئيسدددددددددددي للتنميدددددددددددة  ذلدددددددددددكنبدددددددددددال  إذا مدددددددددددا وصدددددددددددفنا 

shabaka.org/briefs-19/11/2015). 

http://www.portlandtrust.org/sites/default/files/pubs/ict_special_aug_2012.pdf
https://al-shabaka.org/briefs-19/11/2015
https://al-shabaka.org/briefs-19/11/2015
https://al-shabaka.org/briefs-19/11/2015
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بتسليم السلطة الوطنية الفلسطينية فور إنشائها  1994تالل اإلسرائيلي عام قام االح
تم تنظيم العمل بين الطرفين بشكل رسمي من خالل اتفاقية حيث  ،قطاع االتصاالت والبريد

االتفاقية ألحقت ضررًا كبيرًا بقطاع االتصاالت والبريد، فمن أهم  تلك ،1995مرحلية عام 
 (2011دقة، مشهور،  )أبومساوئها ما يأتي : 

منحت االتفاقية االحتالل اإلسرائيلي الحق بالهيمنة الكاملة على طيف الترددات في  -
وبث األقمار  والتلفازيشمل ترددات الهواتف واإلذاعة  حيثقطاع غزة والضفة الغربية، 

 الصناعية وتحديد المدع الرقمي لخدمات الهواتف. 
على  وفرضت لالتصاالت، الدولية بالمنافذ تحكمال اإلسرائيلي الجانب االتفاقية منحت -

 باإلفراد.  التحكم مثل مثلها اإلسرائيلية، الشركات عبر للخارج الوصول الفلسطينية الشركات
فرضت قيودًا على بناء الشبكات الفلسطينية، ومحطات التقوية في المناطق المصنفة  -

يها التواصل فيما بينها مما أعاق التكامل بين الشبكات الفلسطينية، وفرض عل (ج)
بواسطة استئجار سعات من المشغلين اإلسرائيليين بأسعار وشروط غير معقولة. مما 

 أعاق التواصل بين المحافظات وخاصة بين الضفة وقطاع غزة. 
تم إعطاء الحق للشركات اإلسرائيلية ببناء شبكاتها وتشغيلها في شرق القدس ومنعت  -

 الشركات الفلسطينية من ذلك. 
تم إعطاء الحق للشركات اإلسرائيلية ببناء وتشغيل وتقديم خدماتها كافة في مناطق  -

مما أعطاها الحق  ؛الضفة الغربية بدعوع الوصول إلى تجمعات المستوطنات وخدمتها
في الوصول إلى تغطية جميع مناطق الضفة الغربية وغزة. وحرمت الشركات الفلسطينية 

 من ذلك. 
د الفلسطيني وكالة محلية لبريد إسرائيل، وال يخضع للمحاسبة البينية تعتبر االتفاقية البري -

وال الحق بتتبع اإلرساليات، وجميع إصدارات الطوابع البريدية تخضع للموافقة اإلسرائيلية 
 .(2011)أبو دقة، مشهور، 

 

 شركات االتصال الهاتفي واالنترنت : -2
إلى أن عدد شركات االنترنت  :تشير بيانات وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 40شركة موزعة على النحو التالي :  56قد بل   2015العاملة والمسجلة في الوزارة للعام 
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شركات لالتصال الهاتفي عبر بروتوكول  6(، وWI FIشركة لالتصال الالسلكي باإلنترنت )
 أما ،Broad Bandشركات لالتصال السريع باإلنترنت  10(، وVOIPاالنترنت )

وبالنسبة  ،شركة في العام ذاته 40بخصوص عدد شركات استيراد أجهزة االتصاالت فقد بل  
 1403 ،لخطوط الهاتف الثابت والنقال فقد تجاوز عدد خطوط الهاتف الثابت في فلسطين

مشترك فيما وصل  3100000، وبل  عدد مشتركي الهاتف النقال 2014ألف خط في عام 
. 2014ألف مشترك في العام  235باإلنترنت إلى أكثر من  عدد مشتركي االتصال السريع

حاسوب ما بين كمبيوتر مكتبي  1100000وبل  عدد الحواسيب لدع األسر الفلسطينية 
 .(2015)ج. م.إ. ف، ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، والبتوب وتابلت في العام ذاته 

 

 : امتالك األسر الفلسطينية للهواتف والحواسيب  -3
% 59.4، بواقع 2014% في عام 51 ذكية هواتفنسبة األسر التي تمتلك  وبلغت

% في قطاع غزة، في حين بلغت نسبة األسر في فلسطين التي 34.7في الضفة الغربية، و
% في قطاع 55.6% في الضفة الغربية، و67، بواقع 2014% في عام 63لديها حاسوب 

من األسر في فلسطين كان لديها جهاز حاسوب  %(32.8غزة، مقارنة مع ما يقارب الثلث )
 .(2015)ج. م.إ. ف، ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات،  2006في العام 
 

 (56شكل )

 
 ( 2015)ج. م.إ. ف، ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، 



 618 

 استخدام االنترنت :  -4
مقارنة بما  2014ارتفعت نسبة مستخدمي االنترنت من كال الجنسين في عام 

وانحسرت الفجوة بين الجنسين؛ فقد ارتفعت النسبة بين الذكور  2000كانت عليه في العام 
 %.47.5% إلى 2.8% وارتفعت النسبة بين اإلناث من 59.6% إلى 7.9من 

 
 (57شكل )

 
 ( 2015)ج. م.إ. ف، ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، 

 
% في الضفة 51.4% من األسر في فلسطين لديها اتصال باإلنترنت، بواقع 48.3 -

% من األسر في 30.4، مقارنة مع 2014% في قطاع غزة للعام 42.2الغربية، و
أما بخصوص استخدام  ،2011كان لديها اتصال باإلنترنت في عام التى فلسطين 

ن الحاسوب في فلسطين فقد سنوات فأكثر( الذين يستخدمو  10االنترنت من األفراد )
)ج.  .% في قطاع غزة52.2% في الضفة الغربية، مقابل 54.5%، بواقع 53.7بلغت 

 .(2015م.إ. ف، ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، 
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 العاملون في البحث والتطوير : -5
عاماًل  8715في فلسطين  2013بل  عدد العاملين في البحث والتطوير في العام 

 4533عاماًل بمكافئ الوقت التام، فيما بل  عدد الباحثين في فلسطين  5162 يشكلون 
باحثًا وباحثة بمكافئ الوقت التام، كما بل  عدد الباحثين  2492باحثًا وباحثة يشكلون 

باحثة، وقد بل  عدد الباحثين بمكافئ  1023باحثين، وعدد الباحثات اإلناث  3510الذكور 
)ج. م.إ. ف، ووزارة االتصاالت باحثة لكل مليون نسمة من السكان باحثًا و  566الوقت التام 

 .(2015وتكنولوجيا المعلومات، 
  

 انجازات البحث والتطوير : -6
 9رقمًا دوليًا معياريًا للكتب و 149إلى تسجيل  2013أشارت البيانات في عام 

البحث % من إجمالي أنشطة 26.7براءات اختراع. فيما شكلت الدراسات واالستشارات 
%، فيما شكلت البحوث التطبيقية 34.4شكلت البحوث األساسية في حين والتطوير، 

)ج. م.إ. % من إجمالي أنشطة البحث والتطوير 8.3%، وشكلت البحوث التجريبية 30.6
 .(2015ف، ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، 

 
 الملخص : 

ولكن  ،طة قطاع االتصاالت والبريدبتسلم السل 1994قام االحتالل اإلسرائيلي عام 
وبث  والتلفازكان لالحتالل الحق في الهيمنة الكاملة على طيف الترددات للهواتف واالذاعة 

، وفرضت قيودًا على بناء الشبكات ومحطات التقوية، ولكن ما إن تفع ل االصطناعيةاألقمار 
اسيب، وتفعيل خدمة اإلنترنت في فلسطين حتى بدأت بعض األسر بامتالك أجهزة الحو 

 االنترنت. 
 
 :الخاتمة 

مددن خددالل دراسددتنا لهددذ الفصددل نالحددظ أن الخدددمات تحتددل مكانددة هامددة فددي فلسددطين 
لقيامهددا بالتسددهيالت الحياتيددة لكافددة أبندداء المجتمددع، وُتحدددد جددودة الحيدداة فددي المراكددز العمرانيددة 
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التعليميدددة مدددن الخددددمات وتعتبدددر الخددددمات  ،الخددددمات تلدددكاعتمدددادًا علدددى مددددع كفايدددة وكفددداءة 
الضددرورية للسددكان، لددذلك شددهد قطدداع التعلدديم فددي فلسددطين تطددورًا مهمددًا  فددي مختلددف المراحددل 

، ولددوال 1948التعليميددة، إال أندده تددأثر سددلبًا بددالظروف السياسددية التددي ألمددت بفلسددطين منددذ عددام 
ول المتقدمدة فدي محاربة االحتالل االسرائيلي للتعليم في فلسطين، لكانت فلسطين من أولى الدد

 العالم.
وذلك لضمان  ؛أن هناك مستويات مختلفة من الخدمات الصحية في فلسطين :ويالحظ   

تكامل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، إال أن القطاع الصحي يعاني من مشكالت 
، المشافيعديدة وال سيما في قطاع غزة. لذا البد من االهتمام بالقطاع الصحي وأهمها 

 كز الرعاية الصحية، ومراعاة انتشارها الجغرافي .ومرا
حركة مشاة،  مكانت آلية أأوتعتبر الطرق من الخدمات التي تستوعب الحركة سواء 

وتتوقف كفاءة خدمات الطرق على استيعاب هذه الحركة في انسيابية ودون اختناقات أو 
وطريق محلي،  حوادث، وتنقسم الطرق في فلسطين إلى: طريق رئيس، وطريق إقليمي،

 وطريق التفافي يخدم االحتالل اإلسرائيلي ومستعمراته االستيطانية.
توفر في فلسطين كل خدمات االتصاالت والتكنولوجيدا الحديثدة بأنواعهدا المختلفدة: تو  

مثددددل االتصدددداالت السددددلكية والالسددددلكية والراديددددو والتلفزيددددون، وشددددبكات المعلومددددات والتواصددددل 
 االجتماعي وغيرها...

صلى هللا عليه  –ها معراج الرسوليتمتاز فلسطين بتاريخها الديني العريق، فالقدس ف     
. وتعببر فلسطين مثااًل للتعايش بين المسلمين –عليه السالم –وبها مهد المسيح  –وسلم

والمسيحيين. ولكن هذه المقدسات لم تسلم من فظاظة االحتالل الصهيوني وتدميره المستمر 
 للمساجد.

وع في مركبات النقل البري في الضفة وغزة، أما النقل الجوي والبحري  هناك تن
 تم حظره من قبل االحتالل اإلسرائيلي .حيث فغير موجود، 
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 :أسئلة التقويم البعدي
 

 تحدث عن إنجازات البحث والتطوير في مجال االتصاالت. -1
 –أمام العبارة التالية:)×( ( أو خطأ ضع عالمة صح ) -2
ات وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات إلى أن عدد شركات )  ( تشير بيان -

 شركة. 58قد بلغ  2015االنترنت العاملة والمسجلة في الوزارة للعام 
 .2014% في العام 51.0)  ( بلغت نسبة األسر التي تمتلك هاتف ذكي  -
 مقارنة بما 2014)  ( ارتفعت نسبة مستخدمي اإلنترنت من كال الجنسين في العام  -

 ولم يكن فرق في النسبة بين الجنسين. 2000كانت عليه في العام 
 

 إجابات األسئلة :
 

 –جابات أسئلة التقويم القبلي :( إِ 1
 وما نتج عنها.  1995تحدث عن االتصاالت في فلسطين واالتفاقية المرحلية عام  -1

إنشددددائها قطدددداع بتسددددليم السددددلطة الوطنيددددة الفلسددددطينية فددددور  1994قددددام االحددددتالل اإلسددددرائيلي عددددام 
 تلدك. 1995تم تنظيم العمل بين الطرفين بشكل رسمي من خالل اتفاقية مرحلية عام كما االتصاالت والبريد، 

 االتفاقية ألحقت ضررا كبيرا بقطاع االتصاالت والبريد، فمن أهم مساوئها ما يأتي : 
تدرددات فدي قطداع غدزة والضدفة منحت االتفاقية االحتالل اإلسرائيلي الحق بالهيمنة الكاملة على طيدف ال -1

وتحديدد المددع الرقمدي  االصدطناعيةوبدث األقمدار  والتلفازشمل ترددات الهواتف واإلذاعة  حيثالغربية، 
 لخدمات الهواتف. 

اإلسدددرائيلي الدددتحكم بالمنافدددذ الدوليدددة لالتصددداالت، وفرضدددت علدددى الشدددركات  الحدددتاللمنحدددت االتفاقيدددة ا -2
 ركات اإلسرائيلية، مثلها مثل التحكم باإلفراد. الفلسطينية الوصول للخارج عبر الش

ممددا أعدداق  (ج)فرضددت قيددودا علددى بندداء الشددبكات الفلسددطينية ومحطددات التقويددة فددي المندداطق المصددنفة  -3
التكامدددل بدددين الشدددبكات الفلسدددطينية وفدددرض عليهدددا التواصدددل فيمدددا بينهدددا بواسدددطة اسدددتئجار سدددعات مدددن 

ممددا أعدداق التواصددل بددين المحافظددات وخاصددة بددين  ؛عقولددةالمشددغلين اإلسددرائيليين بأسددعار وشددروط غيددر م
 الضفة وقطاع غزة. 
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تددددم إعطدددداء الحددددق للشددددركات اإلسددددرائيلية ببندددداء شددددبكاتها فددددي شددددرق القدددددس وتشددددغيلها ومنعددددت الشددددركات  -4
 الفلسطينية من ذلك. 

 ؛الغربيدةتم إعطاء الحق للشركات اإلسرائيلية ببنداء خددماتها كافدة وتشدغيلها وتقدديمها فدي منداطق الضدفة  -5
بدعوع الوصول إلى تجمعات المستوطنات وخدمتها، مما أعطاهدا الحدق فدي الوصدول إلدى تغطيدة جميدع 

 مناطق الضفة الغربية وغزة. وحرم الشركات الفلسطينية من ذلك. 
ال يخضدع للمحاسدبة البينيدة وال الحدق حيدث تعتبر االتفاقية البريد الفلسطيني وكالة محلية لبريدد إسدرائيل،  -6

 اإلرساليات، وجميع إصدارات الطوابع البريدية تخضع للموافقة اإلسرائيلية. بتتبع
 
 –( إجابات أسئلة التقويم البعدي :2
 تحدث عن إنجازات البحث والتطوير في مجال االتصاالت.  -1

بدراءات اختددراع.  9للكتدب و اً معياريد اً دوليد اً رقمد 149إلدى تسدجيل  2013أشدارت البياندات فدي العدام 
% من إجمالي أنشدطة البحدث والتطدوير، وشدكلت البحدوث األساسدية 26.7الدراسات واالستشارات فيما شكلت 

% مددن إجمددالي أنشددطة 8.3%، وشددكلت البحددوث التجريبيددة 30.6%، فيمددا شددكلت البحددوث التطبيقيددة 34.4
 . البحث والتطوير

 
 –أمام العبارة التالية :)×( ( أو خطأ ضع عالمة صح ) -2
االتصدددداالت وتكنولوجيددددا المعلومددددات إلددددى أن عدددددد شددددركات االنترنددددت العاملددددة  ( تشددددير بيانددددات وزارة×) -

 شركة.  58قد بل   2015والمسجلة في الوزارة للعام 
- ( بلغت نسبة األسر التي تمتلك هاتف ذكي )2014% في العام 51.0  . 
ه فدي العدام مقارنة بما كاندت عليد 2014(ارتفعت نسبة مستخدمي االنترنت من كال الجنسين في العام ×) -

 وانحسرت الفجوة بين الجنسين. 2000
 

 : عزيزي الطالب
تـم وضـع عـدد مـن األسـئلة للبـاب الثـاني  ؛حرصا  على أن تكون ملما  بهـذا المقـرر

اجتهــد فــي حــل هــذه  ،متحانــات ســابقةاالمخصــص للجانــب البشــري لفلســطين مجمعــة مــن 
ذا وجدت صعوبة  راجع مدرس المقرر. ؛األسئلة وا 
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 در الفصل الرابعمراجع ومصا
  

، لمؤسسات التعليم 2014/2015الدليل االحصائي السنوي (، 2015وزارة التربية والتعليم العالي) -1
 العالي الفلسطيني، رام هللا، فلسطين.

مركز  – طريق قاطع اسرائيل قراءة في مشروع قطري ذو دالالت سياسية(، 2001راسم خمايسة ) -2
 فلسطين. –ة، رام هللا مدار الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلي

التقرير الصحي السنوي (، 2011وزارة الصحة الفلسطينية، مركز المعلومات الصحية الفلسطينية ) -3
 ، فلسطين.2010لفلسطين 

 فلسطين. –، رام هللا 2014فلسطين في أرقام، (، 2015) 2014.ف الرقم المرجعي إج.م. -4
الموسوعة الفلسطينية،  (1984ة تحرير" ) المرعشلي، أحمد وهاشم، عبد الهادي وصاي ، أنيس" هيئ -5

 ، دمشق.4، مج 1أربعة مجلدات، مج 
 ، موقع إلكترونيالتعليم في فلسطينمنصور، مي،  -6

http://site.iugaza.edu.ps/mymansour/files/CompEdu08_1.ppt فح تاريخ التص
7/7/2015 

تاريخ  http://site.iugaza.edu.ps/ssayma/files/2010/09صايمة، سمية، موقع إلكتروني   -7
   7/7/2015التصفح 

 غزة. -، مكتبة األمل مدينة غزة دراسة في جغرافية المدن، 1997صالحة، رائد أحمد،  -8
 ، رام هللا، فلسطين.2013(، فلسطين في أرقام 2014)2039.ف، الرقم المرجعيإج.م. -9
 (2015وزارة التربية والتعليم العالي)  -10
 فلسطين. –، رام هللا 2014فلسطين في ارقام (، 2015) 2114.ف. الرقم المرجعي إج.م. -11
عليم العالي الدليل االحصائي السنوي لمؤسسات الت(، 2015وزارة التربية والتعليم العالي )  -12

 الفلسطينية.
 (.9/2015.ف. بيان صحفي إ)ج.م. -13
حاجات االنسان األساسية في (، ترجمة عبد السالم رضوان، 1990برنامج األمم المتحدة للبيئة )  -14

تاريخ   t.comhttp://baheeet.blogspo، عالم المعرفة، الكويت، موقع إلكتروني الوطن العربي
 24/11/2015التصفح 

(، 2010فلسطين)  -التقرير الصحي السنوي مركز المعلومات الصحية الفلسطيني،  -وزارة الصحة -15
 (.2011نيسان 

http://site.iugaza.edu.ps/mymansour/files/CompEdu08_1.ppt
http://site.iugaza.edu.ps/ssayma/files/2010/09
http://baheeet.blogspot.com/
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موقع إلكتروني (، االحصاءات الصحية العالمية، 2009منظمة الصحة العالمية) -16
http://www.who.int/mediacentre/ar 21/10/2015/ تاريخ التصفح 

 http://www.palestinapedia.netعبد الرحمن، أسعد، الموسوعة الفلسطينية موقع إلكتروني،    -17
 18/9/2015تاريخ التصفح 

 (.2015)ج. م. ح. ف،  -18
 فلسطين. –، رام هللا 2010إحصاءات النقل واالتصاالت، (، 2011)1773.ف. رقم المرجعي إج.م. -19
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الجانب البشري( التي وردت األسئلة التي تخص الباب الثاني ): هذه بعض  عزيزي الدارس
 .متحانات سابقةافي 

 -: الصحيحة اختر رمز االجابة
 – :من أهم أسباب الزيادة السكانية في فلسطين في ظل االحتالل البريطاني -1

  ليس مما سبق -د  التهجير القسري  -ج الهجرة   -ب الزيادة الطبيعية -أ
 –:يوجد أكبر تجمع للفلسطينيين في  -2

  األردن -د   لبنان -ج قطاع غزة -ب الضفة الغربية -أ
  :– قيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطينساهمت األنظمة العربية في  -3

    إخالء المدن والقرع في خطوط المواجهة -ب   تهجير اليهود العرب  -أ
  جميع ما سبق -د منع السالح وجمعه من الفلسطينيين -ج

 – :م والتي كانت حليفة مع النظام العربي1948أكثر الدول التي ساهمت في زيادة أعداد اليهود بعد عام  -4
  االتحاد السوفييتي -د  المانيا الشرقية -ج بولنده -ب  رومانيا -أ

 :– يوجد أكبر تجمع لليهود في العالم في -5
  الواليات المتحدة -د   فرنسا -ج روسيا -ب الكيان الصهيوني -أ

  :– من أهم العقبات التي يضعها الكيان الصهيوني لتدمير االقتصاد الفلسطيني  -6
    مصادرة األراضي الزراعية -ب  ويقالتحكم في عمليات التس -أ
  ليس مما سبق -د  التحكم في مستلزمات اإلنتاج -ج

 :– يبل  عدد المخيمات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية -7
  مخيماً  32 -د  مخيماً  23 -ج مخيماً  28 -ب  مخيماً  20 -أ

  :– يصنف الهرم السكاني في قطاع غزة بأنه في مرحلة  -8
    مرحلة الشيخوخة -د  مرحلة النضج -ج مرحلة الشباب -ب لطفولةمرحلة ا -أ

  :– يعتبر أكثر اقضية فلسطين ازدحامًا بالسكان، وتفوقت نسبة اليهود على السكان العرب فيه -9
 قضاء طبريا -د قضاء يافا -ج قضاء بئر السبع -ب قضاء الرملة -أ

 – :م1948ين العرب في فلسطين المحتلة عام يتركز في المنطقة الشمالية أكبر تجمع سكاني للمواطن  -10
 %25 -د    % من السكان العرب80 -ج ثلث السكان العرب -ب العرب السكان نصف -أ

  :– م1948من العوامل التي أثرت على الزيادة السكانية لليهود قبل عام   -11
   الحروب -د  كثرة المواليد -ج الهجرة -ب الزيادة الطبيعية -أ

  :– كانوا من 1948اليهود إلى فلسطين قبل عام أغلب المهاجرين  -12
  المانيا -د   بولندا -ج العراق -ب  رومانيا -أ

  :–  م1948من أكثر أقضية فلسطين كثافة للسكان قبل عام   -13
 قضاء بئر السبع  -د قضاء حيفا -ج  قضاء القدس -ب  قضاء يافا -أ
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  :– م1922شكل نسبة الحضر في تعداد  -14
  % يهود80 من أكثر -د )اليهود( %50 -ج )مسيحيين( أرباع ثالثة -ب )مسلمين( ثلث -أ

  :– من األقضية التي ارتفعت فيها نسبة اليهود  -15
 قضاء طبريا -د قضاء القدس   -ج  قضاء يافا -ب  قضاء غزة -أ

  :– يصنف الهرم السكاني للفلسطينيين بأنه في مرحلة الشباب بسبب  -16
 تفاع نسبة كبار السن  ار  -ب   ارتفاع نسبة المواليد -أ
  ارتفاع نسبة صغار السن  -د  ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية -ج

  :– يالحظ وجود اختالف )في شكل الهرم السكاني( لسكان قطاع غزة بسبب  -17
 م1994قدوم آالف الفلسطينيين لقطاع غزة عام  -ب    م  للضفة الغربية1967هجرة السكان بعد عام  -أ
  تردي األوضاع الصحية لكبار السن  -د     م1948اب حرب الهجرة في أعق -ج

  :–  م1948من العوامل المؤثرة في البناء الديموغرافي للشعب الفلسطيني بعد عام  -18
 الحروب والتهجير القسري  -ب  الهجرة اليهودية -أ
  الظروف االقتصادية -د  الظروف االجتماعية -ج

  :– م حتى اآلن1968ادة لصالح الهجرة الوافدة )+( من سجل صافي الهجرة في الضفة وقطاع غزة زي -19
 اتفاق أوسلو -ب  فتح الجامعات الفلسطينية -أ
   االستيطان -د  االنتفاضة )األولى والثانية(  -ج

  :– م في فترة1948زاد معدل الهجرة اليهودية إلى فلسطين بعد عام  -20
 م  1967بعد حرب ما  -ب بعد قيام دولة الكيان الصهيوني  ما  -أ
 انتفاضة األقصىما بعد  -د عملية السالم )مدريد وأوسلو( ما بعد  -ج

  :– يزيد عدد الفلسطينيين في هذه التجمعات عن مليون نسمة  -21
  في لبنان  -د في األردن -ج في الضفة الغربية -ب في قطاع غزة -أ

 :– من المشكالت التي واجهت الكيان الصهيوني على أرض فلسطين -22
 ر مقاومة الفلسطينيين للتواجد اليهودياستمرا -أ
  صعوبة استيعاب المهاجرين وتوفير المسكن والعمل بعد قيام دولتهم-ب
 منع دول االشتراكية لمواطنيها اليهود من الهجرة -ج
  م من كبار السن1948أغلب المهاجرين في فترة ما قبل عام  -د

 – : م1948ام من األقضية التي بقيت خالية تماما من اليهود قبل ع  -23
  جنين -د  رام هللا -ج  نابلس -ب  يافا  -أ

  :– ، حيثم1947م إلى عام 1922حدثت زيادة في سكان فلسطين من عام  -24
 . مرة2.86بلغت الزيادة الكلية في السكان إلى  -ب مرة 10.1تضاعف عدد المسيحيين   -أ
 رةم 2.1تضاعف العرب حوالي  -ج مرة 11.1تضاعف عدد اليهود إلى  -ج
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  :– من خصائص هجرة اليهود إلى فلسطين -25
 كانت هجرة اليهود إلى فلسطين ذات طابع انتقائي -أ
  كانت نسبة كبيرة من اليهود المهاجرين من العمال المدربين -ب
 أللمان  اأغلب المهاجرين من اليهود البولنديين والروس ثم  -ج
   من الدول العربية 48كان اغلب المهاجرين قبل عام  -د

  :– م1948ازداد عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين  بعد عام  -26
  م )قيام الدولة( 1954 –م 1949في فترة  -أ
      فترة توقيع اتفاق أوسلو 1996 – 1990فترة  -ب
 م1973م  وفترة حرب 1967فترة حرب   -ج
  انهيار االتحاد السوفيتي والمعسكر االشتراكي  -د

  :– كانوا من 1948ى فلسطين قبل عام أغلب المهاجرين اليهود إل -27
  جميع ما سبق  -د  بولندا -ج روسيا -ب  رومانيا -أ

  :–  م1948من أكثر أقضية فلسطين كثافة للسكان قبل عام  -28
 قضاء بئر السبع  -د قضاء حيفا -ج قضاء القدس -ب  قضاء يافا -أ

  :– م1922نسبة الحضر في تعداد  تشكل -29
  % يهود80 من أكثر -د % )اليهود(50 -ج مسيحيين(نصف ) -ب ثلث )مسلمين( -أ

  :– % من مجموع السكان70من األقضية التي ارتفعت فيها نسبة اليهود إلى أكثر من   -30
 قضاء طبريا -د  قضاء القدس  -ج قضاء يافا -ب  قضاء غزة -أ

م حتى 1968سجل صافي الهجرة في الضفة والقطاع زيادة واضحة لصالح الهجرة الوافدة )+( من   -31
 – :اآلن بسبب

 اتفاق أوسل -ب  فتح الجامعات الفلسطينية  -أ
   االستيطان -د  االنتفاضة )األولى والثانية( -ج

 :– من المشكالت التي واجهت الكيان الصهيوني على أرض فلسطين  -32
 استمرار مقاومة الفلسطينيين للتواجد اليهودي   -أ
  والعمل بعد قيام دولتهم صعوبة استيعاب المهاجرين وتوفير المسكن -ب
 منع دول االشتراكية لمواطنيها اليهود من الهجرة -ج
  م من كبار السن1948أغلب المهاجرين في فترة ما قبل عام  -د

 –: م1948من األقضية التي بقيت خالية تماما من اليهود قبل عام  -33
  جنين -د رام هللا -ج نابلس -ب  يافا -أ

 – :، حيثم1947م إلى عام 1922من عام حدثت زيادة في سكان فلسطين  -34
 مرة2.86بلغت الزيادة الكلية في السكان إلى  -ب مرة 10.1تضاعف عدد المسيحيين   -أ
  . مرة 2.1تضاعف العرب حوالي  -د مرة 11.1تضاعف عدد اليهود إلى  -ج
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 –، حيث:ساهمت الهجرة في زيادة عدد السكان -35
  %29ساهمت في زيادة نسبة المسيحيين بحوالي  -ب %74ساهمت بزيادة عدد اليهود بنسبة  -أ
 % من زيادة سكان فلسطين94ساهمت بحوالي  -د  %4لم تتجاوز عند المسلمين   -ج

  :– من خصائص هجرة اليهود إلى فلسطين  -36
 كانت هجرة اليهود إلى فلسطين ذات طابع انتقائي -أ
  ينكانت نسبة كبيرة من اليهود المهاجرين من العمال المدرب -ب
 أغلب المهاجرين من اليهود البولنديين والروس ثم األلمان  -ج
   من الدول العربية 48كان اغلب المهاجرين قبل عام  -د

 

 :–  أمام العبارات التالية)×( ( أو ضع إشارة  )
% في العهد العثماني إلى حوالي 8تزايدت نسبة اليهود في فلسطين في ظل االحتالل البريطاني من  -1

  . سكان في أواخر االحتالل البريطانيثلث ال
% من الزيادة السكانية لليهود في فلسطين في ظل االحتالل 74ساهمت الهجرة اليهودية بحوالي  -2

  . البريطاني
حدثت أكبر هجرة لليهود في فترة قيام دولة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين وفي فترة عملية  -3

 . السالم أوسلو
مليون نسمة، يعيش أكثر من نصفهم خارج  8.5عن  2000حسب تقديرات عام يزيد عدد الفلسطينيين  -4

 .حدود فلسطين
كانت هجرة اليهود لفلسطين ذات طابع انتقائي، حيث زادت نسبة اليهود المهاجرين كبار السن أصحاب  -5

 .الخبرات المهنية
 .م1948أغلب المهاجرين من اليهود الشرقيين )يهود الوطن العربي( قبل عام  -6
 .ل سكان الريف غالبية السكان من المسلمين، إذا يشكلون أكثر من ثالثة أرباع السكان المسلمينيشك -7
ساهمت الزيادة الطبيعية في زيادة السكان العرب مساهمة فعالة، بينما ساهمت الهجرة في زيادة نسبة  -8

 .اليهود
المناطق الحضرية  شكل الالجئون في قطاع غزة أكثر من ثلثي سكان قطاع غزة، تمركز أغلبهم في -9

 .حول المدن
 .%50-%45في مرحلة الشباب حيث تتراوح نسبة صغار السن من  بأنه الفلسطيني السكاني الهرم يتميز -10

 

  :– فسر العبارات التالية
 . تباين التوزيع الجغرافي لسكان فلسطين -1
 . زيادة أعداد الالجئين في قطاع غزة عن الضفة الغربية -2
 .إلى فلسطين على الطابع االنتقائياعتمدت الهجرة اليهودية  -3
 .م1922تركز اليهود في مناطق محدودة من فلسطين حسب تعداد  -4


