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يتنـــاول البحـــث بالدراســـة الخـــصائص الطبوغرافيـــة لموقـــع المراكـــز العمرانيـــة فـــي محافظـــة   

كمــا تــم دراســة . جنــين الفلــسطينية، ومقارنتهــا بالمــستعمرات االســتيطانية اإلســرائيلية فــي المحافظــة
.  الواقعــة بينهــاوتحليــل طبوغرافيــة المراكــز العمرانيــة الفلــسطينية، بالنــسبة للمــستعمرات االســتيطانية

، كمــا اعتمــد )الخــرائط الكنتوريــة، وخــرائط االســتيطان(وقــد اعتمــد الباحــث علــى الخــرائط المتــوفرة 
ينقـــسم البحـــث إلـــى عـــدة موضـــوعات، تنـــاول األول . علـــى اإلحـــصاءات الفلـــسطينية ذات العالقـــة

ة الفلــسطينية فــي ّأهــداف البحــث ووســائله، وقــدم الثــاني للمــستعمرات االســتيطانية والمراكــز العمرانيــ
المحافظة، أما الثالث فتناول الخصائص الطبوغرافية لكل من مواقع المراكز العمرانية الفلسطينية، 

  . والمستعمرات االستيطانية في المحافظة
وتوصــل البحــث إلــى عــدة نتــائج، أبرزهــا، وقــوع المــستعمرات االســتيطانية اإلســرائيلية فــي   

عمرانية الفلسطينية، وتتميز بانحـدار شـديد ممـا جعلهـا تـتحكم مناطق مرتفعة عن مناطق المراكز ال
ًفي المراكـز العمرانيـة الفلـسطينية، ومحـاور الطـرق الواصـلة بينهـا، كمـا ظهـر جليـا خـالل انتفاضـة 

كذلك تبين قصر المسافة بينها وبين المراكز العمرانية الفلسطينية، ووقوعها علـى سـطح . األقصى
  . المراكز العمرانية الفلسطينية فوق مستوى سطح البحرأرض منسوبه أعلى من منسوب 

Abstract 
This research paper deals with the Topographic characteristics of the 

location of the residential areas in the Palestinian governorate of Jenin in 

comparison on the Israeli settlements in the same goverorate. It also studies and 

analyses the Topographic characteristics of the residential areas in the 

Palestinian governorate of Jenin in coparision of Israeli settlements situated 

among those areas. The research relied for the purpose of the study on available 

maps. (contour maps and Settlement maps) as well as on relevant Palestinian 

statistics.  

 The paper is divided into a number of topics. The first tackles the 

objectives and instruments of the present research; the second introduces the 

Palestinian residential areas in the Palestinian governorate of Jenin and the 

Israeli settlements in the area; while the third deals with the Topographic 

characteristics of both the Palestinian residential areas and the Israeli 

settlements in the governorate.  

 The research reached a number of conclusions, most salient of which are 

the finding that the Israeli settlements are situated upon elevated areas that are 

much higher than the Palestinian ones which lie on sloping areas and 

accordingly the Israeli settlement are in full control of those Palestinian areas 

and of the vital road junctures leading to and from those areas, as became clear 

during Al-Aqsa Intifada. It also found that a short distance separates the Israeli 

settlement, which are situated on elevations far above the sea-level, compared 

to the Palestinian areas.  
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يعتبـــر االســـتعمار االســـتيطاني اإلســـرائيلي فـــي كـــل محافظـــات فلـــسطين مـــشكلة سياســـية،   

ٕتــنعكس نتائجهــا ســلبا علــى الفلــسطينيين، وتنــاقش مــن نــواحي دوليــة واقليميــة واقتــصادية، وأمنيــة،  ً
ًومحليـــة، إال أن وجـــود االســـتعمار االســـتيطاني اليهـــودي داخـــل محافظـــات فلـــسطين يعتبـــر أيـــضا 
ًمــشكلة طبوغرافيــة، لهــا أهــدافها الخاصــة فــي ذلــك، وقــد تــم اختيــار مواقعهــا متطابقــا مــع الظــاهرات 

يــــز بزيــــادة تــــضرس ســــطح األرض، واالنحــــدارات الــــشديدة لتحقيــــق أهــــداف الطبوغرافيــــة التــــي تتم
  . صهيونية توسعية

وتعتبــــــر محافظــــــة جنــــــين إحــــــدى المحافظــــــات الفلــــــسطينية التــــــي أخــــــذ فيهــــــا االســــــتعمار   
  . االستيطاني اإلسرائيلي هذه الصفة

جنـين وألهمية هذا الموضوع سوف يتم دراسة وتحليل الخرائط الكنتورية المتاحة لمحافظـة   
ثـم . للوقوف علـى مـدى عالقـة الظـاهرات الطبوغرافيـة بمواقـع المـستعمرات االسـتيطانية اإلسـرائيلية

دراسة الوضع الطبوغرافي للمراكز العمرانية الفلسطينية بالنسبة للمستعمرات االسـتيطانية الموجـودة 
  . بينها

اف البحــث ومــن أجــل ذلــك تــم تقــسيم هــذا البحــث إلــى عــدة موضــوعات، يــدرس األول أهــد  
ووسائله، ويتناول الثاني التوزيع الجغرافي للمستعمرات االستيطانية في محافظة جنين، أمـا الثالـث 
فيتنــاول خــصائص المواقــع الطبوغرافيــة للمــستعمرات االســتيطانية اإلســرائيلية، مقارنــة بخــصائص 

 التـي توصـل إليهـا ويخـتم هـذا البحـث بخاتمـة تتـضمن النتـائج. مواقع المراكز العمرانيـة الفلـسطينية
  . الباحث، واالقتراحات التي تركز عليها
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 القـاطنين فـي محافظـات الـوطن علـى ينتكرر اعتداء المستعمرين االستيطانيين اإلسـرائيلي  

 السكان الفلسطينيين، وقد أنشئت المستعمرات االستيطانية اإلسرائيلية منذ بدء االحتالل اإلسرائيلي
ًوأخـــذت المـــستعمرات االســـتيطانية أبعـــادا مختلفـــة منـــذ . م١٩٦٧للـــضفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة عـــام 

إنشائها، منها سياسية عبر المفاوضات واالتفاقات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، ومنها اقتصادية 
صاد ًانعكــست ســـلبا علــى المـــواطنين الفلــسطينيين ســـواء باالســتيالء علـــى األرض أو بتــدمير االقتـــ

إذ ال تلبث في أن تتحـول إلـى بـؤر لتجمـع جـيش االحـتالل . الفلسطيني بكل الوسائل، ومنها أمنية
اإلســـــرائيلي، والهجـــــوم منهـــــا علـــــى المـــــواطنين الفلـــــسطينيين ســـــواء علـــــى منـــــازلهم أو مـــــزارعهم أو 

  . مصانعهم أو حتى عند مرورهم على الطرق بين المدن والقرى الفلسطينية
 أم لــه ،، هــل أخــذ االســتعمار االســتيطاني اإلســرائيلي األبعــاد الــسابقةًويبقــى الــسؤال قائمــا

قعهــا اتوافــق موتأبعــاد أخــرى ؟ ولمــاذا أنــشئت المــستعمرات اإلســرائيلية فــي أماكنهــا الحاليــة؟ وهــل 
   المراكز العمرانية الفلسطينية ؟الطبوغرافية مع مواقع

ـــــتم التركيـــــز علـــــى الخـــــصائص الطب ـــــي إطـــــار هـــــذا البحـــــث ســـــوف ي وغرافيـــــة لمواقـــــع وف
المـــستعمرات االســـتيطانية اليهوديـــة المقامـــة فـــي محافظـــة جنـــين، إحـــدى المحافظـــات الفلـــسطينية 
الشمالية، وذلك مـن أجـل التعـرف علـى انعكـاس هـذه الخـصائص علـى األمـر الواقـع والـسيئ الـذي 

  . يعيشه الفلسطينيون لتخفيف الضرر الناتج عن خصائصها سابقة الذكر 
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تقــــع محافظــــة جنــــين فــــي أقــــصى شــــمال الــــضفة الغربيــــة، وبالتــــالي تعتبــــر أول محافظــــة   
ضــمن دائــرة  ًشــرقا) 35ْ 25َو  35ْ 5َ (35ْ الطــول فلــسطينية جهــة الــشمال، وتقــع ضــمن خــط

 ٢٧.٥ويبلغ أقصى اتساع لهـا بـين الـشرق والغـرب . )١(ًشماال 32ْ 33َو  32ْ 17َ (32ْعرض 
 ٥٤٩.٥هــذا وتبلــغ مــساحة المحافظــة ) ٣( كــم٣٣.٤ اتــساع لهــا بــين الــشمال والجنــوب كـم، وأقــصى

  .)٢( ٢كم
وتتــصل هـــذه المحافظـــة مـــن جهــة الـــشمال بـــسهل مـــرج بــن عـــامر، وتتـــصل مـــن الجنـــوب   

بالنطـــاق الجبلـــي المتمثـــل فـــي جبـــال نـــابلس، فـــي حـــين تـــشرف مـــن الغـــرب علـــى بـــدايات الـــسهل 
  . ق إلى أطراف منطقة األغوار الفلسطينيةالساحلي الفلسطيني، وتصل من الشر

                                                           

  : مت احتساا من ) ١(
- Physical map of Palestine (Israeli): Scale, 1: 250.000 survey of Israel, Tel Aviv 1990   

  .١٩٩٠، تل أبيب ، دائرة املساحة اإلسرائيلية١٠٠٠٠٠ :١مت قياسها من اخلريطة الكنتورية ، مقياس رقم  ) ٢(
  .١٢،١٩٩٧ الفلسطينية، غزة، صاجلزء األول، حمافظات غزة، وزارة التخطيط والتعاون الدويل، السلطة الوطنية: األطلس الفين ) ٣(
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وقد أنـشأت إسـرائيل علـى أرض هـذه المحافظـة تـسع مـستعمرات إسـتيطانية تبلـغ مـساحتها   
 وتوضـح خريطـة )١(مـن مـساحة المحافظـة% ٠.٣٦، وبنسبة ) ٢ كم١.٩٦٧(ً دونما ١٩٦٧الكلية 

  . موقع محافظة جنين بالنسبة للضفة الغربية وفلسطين) ١(رقم 
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يــــدور البحــــث حــــول مــــشكلة المــــستعمرات االســــتيطانية اإلســــرائيلية فــــي محافظــــة جنـــــين   

الفلـــسطينية مـــن واقـــع دراســـة الخـــصائص الطبوغرافيـــة لمواقعهـــا، ومقارنتهـــا بتلـــك التـــي تتميـــز بهـــا 
سئولين في تفادي األخطـار والمـشاكل وما هو دور الم. المراكز العمرانية الفلسطينية في المحافظة

الناتجة عن خصائص هذه المواقع، السيما وأن وجودها مـن المـشاكل المستعـصية ضـمن اتفاقـات 
  . السالم اإلسرائيلية الفلسطينية

ـــرتبط بخـــصائص مواقـــع المـــستعمرات    وتكمـــن المـــشكلة فـــي جـــانبين األول موضـــوعي، وي
ار المنهج واألسلوب المناسب ليتوافق مع طبيعة المشكلة االستيطانية اإلسرائيلية، والثاني في اختي
  . للوصول بهذا البحث إلى الهدف المنشود

�:��%$دא"�א�����−, �
  :يهدف البحث إلى   

التعــرف علــى الخــصائص الطبوغرافيــة لمواقــع المــستعمرات االســتيطانية اإلســرائيلية، مــن أجــل  -١
  .الوصول إلى الهدف الحقيقي من وراء اختيارها 

ف على كيفية استفادة االحتالل االستعماري االستيطاني اإلسرائيلي من ميزة هذه المواقع التعر -٢
  . في حصار المراكز العمرانية الفلسطينية

توضـــيح الفـــرق فـــي المميـــزات الطبوغرافيـــة لكـــل مـــن مواقـــع المـــستعمرات االســـتيطانية ومواقـــع  -٣
  . المراكز العمرانية الفلسطينية 

  . عيةل اإلسرائيلي التوسيا االحتالالتعرف على نوا -٤
  
� �

                                                           

  . من احتساب الباحثنسبةال ) ١(
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  : ًتم تحديد الفرضين التاليين ليكونا أساسا لهذا البحث  

انتـــشار التوزيـــع الجغرافـــي للمـــستعمرات االســـتيطانية اليهوديـــة فـــي محافظـــة جنـــين مـــن خـــالل  -١
  . مواقع منتقاه في خصائصها الطبوغرافية

 عــن تلــك التــي ةائص الطبوغرافيــة لمواقــع المــستعمرات االســتيطانية اإلســرائيلياخــتالف الخــص -٢
  . تتميز بها المراكز العمرانية الفلسطينية

,−
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يفرض موضوع البحـث، ومـا تـوفر لـدي الباحـث مـن خـرائط وبيانـات إحـصائية، أن يعتمـد   

 من بيانات الخرائط، فمنها تـم قىالمست الذي يعتمد على القياس والتحليل ياالستنتاجعلى المنهج 
التعـــرف علـــى طبوغرافيـــة ســـطح األرض للمواقـــع المـــذكورة، وتـــم احتـــساب مناســـيب ســـطح األرض 
بالنــسبة لمــستوى ســطح البحــر، واحتــساب انحــراف المواقــع مــن بعــضها باالســتعانة باتجــاه الــشمال 

عانة ببعض األساليب الرياضـية والستكمال جوانب القياس والتحليل كان ال بد من االست. الجغرافي
ـــة، والمتوســـطا ـــاري تواإلحـــصائية البـــسيطة كاحتـــساب النـــسب المئوي  الحـــسابية، واالنحـــراف المعي

  . لبيانات وردت في السياق
ولتحقيــق مــا ســبق تــم االعتمــاد علــى العديــد مــن الخــرائط الــصادرة عــن المركــز الجغرافــي   

عـــــن دائـــــرة المـــــساحة اإلســـــرائيلية، ، و١:١٥٠٠٠٠، وبمقيـــــاس رســـــم (PALGRIC)الفلـــــسطيني 
 كمــــا تــــم ١٠٠٠٠:١ ، وبمقيــــاس رســــم ١:٢٥٠٠٠٠وأهمهــــا الخــــرائط الطبوغرافيــــة بمقيــــاس رســــم 

  . االعتماد على البيانات اإلحصائية الصادرة عن دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية
�&)�)�:
(��:�א�د�א���א�� �

المـــــــستوطنات (تيطاني اإلســـــــرائيلي ّتعـــــــددت الدراســـــــات التـــــــي تناولـــــــت االســـــــتعمار االســـــــ  
وقــد تناولتهــا مــن . م١٩٦٧فــي األراضــي الفلــسطينية التــي احتلتهــا إســرائيل منــذ عــام ) اإلســرائيلية

جوانـــب مختلفـــة، منهـــا مـــا كـــان لـــه عالقـــة بالميـــاه، ومنهـــا مـــا كـــان لـــه عالقـــة بـــالنواحي الـــسياسية 
  : ومن هذه الدراسات. واألمنية، ومنها ما ارتبط بالتوزيع والحصر الجغرافيين لها

ّ، حيث ركزت على السياسة االستعمارية االستيطانية بـشقيها )م١٩٩١: اليشع افرات: (دراسة  -
الجغرافي والسياسي، وذلك مـن خـالل خريطـة االسـتيطان الجديـدة، إال أنهـا لـم تنـاقش مميـزات 

  .المواقع الطبوغرافية للمستعمرات االستيطانية اليهودية
، حيث تناولت المستعمرات (Palestinian Center of Human Rights 1994): دراسة  -

  . االستيطانية اإلسرائيلية من جانب المسح الجغرافي لها، دون التعرض لخصائص مواقعها



  ٨

، ركـــــزت علـــــى حـــــصر المـــــستعمرات االســـــتيطانية )م١٩٩٣: ، عمـــــرانأبـــــو صـــــبيح: (دراســــة  -
، مــع ذكــر بعــض )لغربيــة وقطــاع غــزةالــضفة ا(اإلســرائيلية فــي األراضــي الفلــسطينية المحتلــة 

البيانات عن اسم المناطق الفلسطينية التـي أنـشئت عليهـا، وسـنوات تأسيـسها وبعـض البيانـات 
إال أنهــا لــم . ًالمرتبطــة بعــدد العــائالت أو الــسكان فيهــا، مــع تحديــد نــوع االســتخدام فيهــا أحيانــا

  . تشر إلى خصائص المواقع الطبوغرافية لها
، ركـزت علـى المـستعمرات االسـتيطانية فـي )م١٩٩٥: الجغرافـي الفلـسطيني المركز : (دراسة  -

المحافظــات الفلــسطينية الــشمالية والجنوبيــة مــن حيــث أســمائها وأعــدادها، وســنوات تأسيــسها، 
وتعتبر هذه الدراسة إحصائية أكثر منها جغرافية، حيث لم تناقش خصائص المكان الجغرافيـة 

  . لها
، تناولــــــت الــــــسياسات المائيــــــة اإلســــــرائيلية ودور المــــــستعمرات )م١٩٩٦: الــــــدويك : (دراســــــة  -

االسـتيطانية اإلسـرائيلية فيهــا، مـع ربــط هـذه الــسياسات بموقـف القــانون الـدولي فيهــا، ولـم تــشر 
  . إلى طبوغرافية مواقعها، وعالقتها بطبوغرافية المراكز العمرانية الفلسطينية

وضــوع الميــاه واألمــن القــومي العربــي مــع ، درس فيهــا م)م١٩٩٩: ، صــبحياألســتاذ: (دراســة  -
التركيــز علــى فلــسطين، ونــوقش دور المــستعمرات االســتيطانية فــي جــزء منهــا وعالقتهــا بــسرقة 
الميـــاه مـــن األراضـــي الفلـــسطينية، إال أنهـــا لـــم تنـــاقش الوضـــع الطبـــوغرافي لهـــا وعالقتـــه بهـــذا 

  . الموضوع
مرات االسـتيطانية اليهوديـة نجـد من العرض السابق لبعض الدراسات التي تناولـت المـستع

أنهــا لــم تتناولهــا مــن حيــث طبوغرافيــة المكــان وخصائــصه، وقــد تكمــل هــذه الدراســة بعــض جوانــب 
  . النقص فيها، أو يستفاد منها في إكمال الجوانب العلمية المتعلقة بها
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م فــــي محافظـــــات جنــــين الفلــــسطينية تـــــسع ١٩٦٧منـــــذ عــــام أنــــشأ االحــــتالل اإلســــرائيلي   
تـــم . ًمـــستعمرات اســـتيطانية، تتـــوزع جغرافيـــا بحيـــث تغطـــي فـــي نفوذهـــا منـــاطق المحافظـــة بأكملهـــا

ًتقــسيمها تبعــا لتواجــدها الجغرافــي داخــل المحافظــة إلــى ثــالث مجموعــات، األولــى شــمالية شــرقية، 
، جينـات، وكـاديم، والثانيـة شـمالية غربيـة وتـضم وتضم المـستعمرات االسـتيطانية االحتالليـة جـانيم

والثالثــة جنوبيــة، ويقــع فيهــا مــستعمرة . ًكــال مــن حــارميش، ميفودوتــان، حينانيــت، شــاكيد، وريحــان
  ). ١(جدول رقم . استيطانية واحدة هي صانور

فعلــى أراضــي قــرى . مــن جانــب آخــر ارتــبط إنــشاؤها بتواجــد المراكــز العمرانيــة الفلــسطينية  
ـــون ، وبمـــساحة )١٩٧٧( وجبـــع وصـــانور أقيمـــت مـــستعمرة صـــانور االســـتيطانية الـــصناعية، ميثل
أقيمـــت مـــستعمرة ريحـــان االســـتيطانية الزراعيـــة علـــى ) ١٩٧٩(وفـــي عـــام . ً دونمـــا١٣٠٠نفوذهـــا 

أقيمـــت مـــستعمرتان اســـتيطانيتان، همـــا ) ١٩٨١(وفـــي عـــام . أراضـــي قريتـــي اليـــامون وأم الريحـــان
 مــــساحات مــــن أراضــــي قــــرى أم الريحــــان واليــــامون ويعبــــد، وشــــاكيد حينانيــــت الزراعيــــة، لتقطتــــع

ـــة ـــد وعرقـــة وطـــورة الغربي ) ١٩٨٢(وأنـــشئت فـــي عـــام . الزراعيـــة، لتقطتـــع مـــساحات مـــن قـــرى يعب
مستعمرتان استيطانيتان، هما ميفودوتـان علـى أراضـي مـدينتي يعبـد وعرابـة، وكـاديم علـى أراضـي 

فأنــشئت ثــالث مــستعمرات اســتيطانية، هــم جــانيم ) ١٩٨٣(أمــا فــي عــام . مــدينتي جنــين وقباطيــة
ٍعلــى أراض مــن جنــين وقريــة ديــر أبــو ضــعيف، وجينــات العــسكرية علــى أراضــي قريــة بــرقين، ثــم 
حــرميش التعاونيــة علــى أراضــي قريــة فراســين الواقعــة بجــوار حــدود محافظــة قلقيليــة مــع محافظــة 

  )١(. جنين
مـــن مـــساحة محافظـــة % ٠.٣٦ رائيليةاإلســـهـــذا، وتبلـــغ نـــسبة المـــستعمرات االســـتيطانية   

وتقـــع جميعهـــا . المـــستعمرات االســـتيطانية فـــي محافظـــة جنـــين) ٢( وتوضـــح خريطـــة رقـــم )٢(جنـــين
ة التــي انيين الغربــي واألوســط ، مــن النطاقــات اإلســتعماريضــمن النطــاقين اإلســتعماريين اإلســتيط

  .جنوبتمتد في الضفة الغربية من الشمال إلى ال

                                                           

  :مت اعتماد هذه البيانات عن  )١(
دليل املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي العربية احملتلة، دار اجلليل للنشر والدراسات واألحباث الفلسطينية، عمان، :  عمران أبو صبيح ـ 

  . م١٩٩٣ - ١٠٨، ٨٨، ٧٨، ٧٧، ٦٥، ٦٤، ص ١ط
  . م١٩٩٧التعداد العام للسكان واملساكن، املفكرة ، :  املركز اجلغرايف اإلحصائي الفلسطيين-
  . النسبة من احتساب الباحث ) ٢(
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  مدينة جنبين   ١٩٨٣  ١٨٥  )ب(غنيم / Ganimجانيم    -١
  قرية برقين   ١٩٨٣  ٢٥   Ginnatجينات    -٢
  مدينتي جنين وقباطية   ١٩٨٢  ١٦٦  غنيم / Kaddimكاديم    -٣
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  قرية فراسين   ١٩٨٣  ١٠٨  Harmeeshحارميش    -١
  قرية عرابة ويعبد   ١٩٨٢  ٢٥٨   Mevo Dotanميفودوتان    -٢
يعبـــــــد وعرقـــــــة وطـــــــورة :قـــــــرى  ١٩٨١  ٣٦٠  )هـ(ريحان / Shaqedشاكيد    -٣

  .الغربية
أم الريحـــــــان واليـــــــامون :قـــــــرى  ١٩٨١  ٤٩٦  )ب(ان ريح/Henaneetحينانيت    -٤

  .ويعبد
  قريتي أم الريحان واليامون  ١٩٧٩  ٢٩٤  )ب(مي عامي / Rehanريحان    -٥

�א/!����א2)���0 �

  جبع وميثلون وصانور:قرى  ١٩٧٧  ٧٥  Sanur صانور    -١
��$��4!�ع�א#" �١٩٦٧    

  : ًبيانات الجدول اعتمادا على : المصدر
1- Palestinian Geographic Center (PALGRIC) : Survey of Israeli Settlements . P. 18, 

1995.  

  .٦٥،٧٧،٧٨،٨٨،١٠٨، ٦٤، مرجع سابق، ص )١٩٩٣: (عمران أبو صبيح -٢
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  : ما يلي) ٢(، ومن خريطة رقم )١(يتضح من الجدول رقم 
ً تنقـــــــسم المـــــــستعمرات االســـــــتيطانية اإلســـــــرائيلية فـــــــي محافظـــــــة جنـــــــين جغرافيـــــــا إلـــــــى ثـــــــالث -١
  : )١(جموعاتم
شـــاكيد، حينانيـــت، : تـــضم خمـــس مـــستعمرات اســـتيطانية، هـــي : المجموعـــة الـــشمالية الغربيـــة  -أ 

ميفودوتـــان، وحـــارميش، وهـــي ســـكنية، ثـــم ريحـــان وهـــي زراعيـــة ، تقـــع جميعهـــا ضـــمن نطـــاق 
المستعمرات االستيطانية الغربية في الضفة الغربية، وتعمل على التحكم في المراكز العمرانيـة 

مــا تــتحكم فــي كيعبــد، عرابــة، زبــده، كفــر راعــي وعنــين، : ية فــي هــذه المنطقــة وأهمهــاالفلــسطين
باقــة الــشرقية، : المراكــز العمرانيــة الفلــسطينية الواقعــة شــمال محافظــة طــولكرم المجــاورة وأهمهــا

  . وباقة الغربية، وكافين
عاصــمة  (وهــي المجموعــة االســتيطانية المحيطــة بمدينــة جنــين: المجموعــة الــشمالية الــشرقية  -ب 

مـــستعمرتي كـــاديم، و، جينـــات العـــسكرية: تـــضم المـــستعمرات االســـتيطانية التاليـــة). المحافظـــة
وتقــع جميعهــا ضــمن النطــاق االســتيطاني اإلســرائيلي األوســط للــضفة . انيم، وهمــا ســكنيتانجــو

جنـــين، قباطيــة، بــورقين، اليـــامون، : تــتحكم فــي المراكـــز العمرانيــة الفلــسطينية التاليــة. الغربيــة
كمــا تــتحكم فــي شــبكات الطــرق الرئيــسية فــي . يلة الحارثيــة، بيــت كــاد، وديــر أبــو ضــعيفســ

عــن بــاقي ) جنــين(محافظــة جنــين، وعنــد األزمــات الــسياسية واألمنيــة تقــوم بفــصل العاصــمة 
  . أجزاء المحافظة كما حدث في انتفاضة األقصى المباركة

لية واحدة، وهـي صـانور، وتقـع ضـمن يقع فيها مستعمرة استيطانية إسرائي: المجموعة الجنوبية  - ج 
النطـاق االســتيطاني االحتاللـي األوســط للــضفة الغربيـة، وعلــى الـرغم مــن قلــة عـددها فــي هــذه 
المجموعـــة، إال أنهـــا تأخـــذ الـــدعم مـــن تلـــك الموجـــودة شـــمال محافظـــة نـــابلس المجـــاورة، وهـــي 

 ٢ال مـــسافة وال تبعـــد مـــستعمرة حـــومش االســـتيطانية عنهـــا إ. ٕحـــومش، وشـــيفا شـــرون، وايفـــاف
ًكيلـو متـرا، تعمـل هــذه المـستعمرات االسـتيطانية االحتالليـة علــى الـتحكم فـي المراكـز العمرانيــة 

ّسـيلة الظهـر، جبـع، عجـة، : الفلسطينية الموجودة جنوب وجنوب شـرق محافظـة جنـين وأهمهـا
كمــا تعمــل علــى فــصل محافظــة جنــين عــن محافظــة نــابلس فــي األزمــات الــسياسية . صــانور
  . واألمنية

ً يالحظ بذلك أن المستعمرات االستيطانية اإلسرائيلية في محافظـة جنـين تتـوزع توزيعـا جغرافيـا -٢ ً
وبعــض المراكــز العمرانيــة الفلــسطينية فــي . يغطــي كــل المراكــز العمرانيــة الفلــسطينية فــي المحافظــة

  . المحافظات المجاورة، وبخاصة محافظتي طولكرم ونابلس

                                                           

 : ًمن تقسيم الباحث اعتمادا على ) ١(

-  Palestinian Geographic Center (PALGRIC): Jewish Colonial Settlements in the West Bank and 

Gaza Strip " 1967 -  1995", Scale : 1:150000 . 1997. 
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مــن أجــل التعــرف علــى هــذه الخــصائص تــم دراســة الخــرائط الكنتوريــة المتــوفرة لمحافظــة   

ً مترا، وتركزت هذه الخصائص على بيان ٢٥جنين، وبخاصة تلك المرسومة بفاصل رأسي مقداره 
طبوغرافية األرض في مواقع المراكـز العمرانيـة الفلـسطينية، والمـستعمرات االسـتيطانية اإلسـرائيلية، 

  . ًتساب نسبة االنحدار فيها، أيضا تم احتساب التباعد واالتجاه بين المواقع المختلفةواح
�:�א��6�ص�א�ط�و��א��
���	�א ز�א��	�א��
�א����ط���
:�%و�&� �

  : يتواجد في المحافظة مجموعة من المدن والقرى الفلسطينية، وأهمها 
الجنوبيـة، الـذي يعتبـر مـن  عاصمة المحافظة، تقع على أطرف سهل مرج بن عـامر :6)��5 -

أخصب األراضي في فلـسطين، وتتميـز منطقتهـا بكثـرة الينـابيع المائيـة، كمـا أنهـا مركـز التقـاء 
صـادرت قـوات . لطرق المواصالت بين المدن الفلسطينية فـي الـضفة الغربيـة وشـمال فلـسطين

عمرات م مـــساحات واســـعة مـــن أراضـــيها إلقامـــة المـــست١٩٦٧االحـــتالل اإلســـرائيلي بعـــد عـــام 
، وكــاديم )أراضــي تابعــة لجنــين وقريــة ديــر أبوضــعيف(االســتيطانية اإلســرائيلية، وهــي جــانيم 

  ). أراضي تابعة لجنين ومدينة قباطية(
 كــم فــي منطقــة ســهل داخلــي تحيطــه ١٢.٥ تقــع جنــوب غــرب مدينــة جنــين بمــسافة :��א��770 -

 قـــــوات االحـــــتالل صـــــادرت. المرتفعـــــات، حيـــــث تتـــــوافر الميـــــاه، وتـــــزاول فيهـــــا مهنـــــة الزراعـــــة
" موفودوتــان"اإلســرائيلي مــساحات واســعة مــن أراضــيها وأقامــت عليهــا المــستعمرة االســتيطانية 

  . م١٩٨٢عام 
 كــم، تقــع علــى مرتفــع متوســط االرتفــاع ١٧.٥ تقــع جنــوب غــرب مدينــة جنــين بمــسافة :��77��8 -

واألوديـــة ًوبانحـــدار بـــسيط، ال يمنـــع الـــسكان مـــن زراعـــة األرض اعتمـــادا علـــى ميـــاه األمطـــار 
  . المنحدرة منها

- ��9� كم، أراضيها سهلية داخلية تتميز ٨ً تقع أيضا إلى الجنوب الغربي من جنين بمسافة :��
ًبخصوبتها، يعتمد سـكانها علـى الزراعـة اعتمـادا علـى الميـاه الجوفيـة واألمطـار، أقامـت قـوات 

االسـتيطانية " كـاديم"ة االحتالل اإلسرائيلي على أراضيها وأرض مدينة جنـين المجـاورة مـستعمر
  . م١٩٨٢عام 

 تقع إلى الجنوب الغربي من جنين، بجوار حدود المحافظـة مـع محافظـة نـابلس :��+��א��	���� -
 كــم مــن جنــين، تقــع فــي منطقــة ســهل داخلــي، بجــوار مرتفــع ٢٢.٥الجنوبيــة منهــا، وعلــى بعــد 

  . يها الخضرواتصغير، أراضيها زراعية تنتشر فيها أشجار الزيتون واللوزيات، و تزرع ف



  ١٤

 كــم، تقــع أراضــيها فــي منطقــة أوديــة ٢١.٥ تقــع جنــوب غــرب مدينــة جنــوب بمــسافة :77�6:� -
تختــرق منطقــة جبليــة، لــذلك يمــارس الــسكان رعــي األغنــام، وصــناعة الحجــر، يعتمــد ســكانها 

  . على ينابيع المياه لقضاء حوائجهم
لية تتبــع ســهل مــرج بــن  كــم، أراضــيها ســه٩ تقــع شــمال غــرب مدينــة جنــين بمــسافة :א��77���ن� -

ًعامر، يعتمد سكانها أساسا على الزراعة وبخاصـة أشـجار الزيتـون، وتـزود بالميـاه مـن اآلبـار 
  . الجوفية وينابيع المياه

- ���� كــم، تقــع علــى أطــراف ســهل داخلــي، ٢٦.٥ تقــع جنــوب غــرب مدينــة جنــين بمــسافة :>77
ورعـي المواشـي فـي األراضـي يعتمد سكانها على زراعة األشجار بخاصـة كاللوزيـات والعنـب، 

  )١(. المنحدرة، المحيطة بها
ًالمراكــز العمرانيــة الفلــسطينية الــسابقة أنهــا قامــت تلقائيــا علــى أراضــي تتــوفر علــى يالحــظ 

ًفيهــا ظــروف الحيــاة اآلمنــة، المعتمــدة علــى الحــرف التقليديــة كالزراعــة والرعــي، اعتمــادا علــى ميــاه 
ُة، كمــا يالحــظ أنهــا تقــع ضــمن أراضــي منخفــضة تالئــم أحــوال األمطــار، والينــابيع، والميــاه الجوفيــ

أهـــــم الخـــــصائص الطبوغرافيـــــة لمراكـــــز العمـــــران ) ٢(ويوضـــــح الجـــــدول رقـــــم . معيـــــشتهم اليوميـــــة
  : الفلسطيني الرئيسية في محافظة جنين 

�?���6))�٢(�6ول�����@�A���"�Bא�����(����EBא�����Dא?���#�א�:���א��Cא��!�אن�א�,+"FGא��HI5� �

متوسط نسبة   الخاصية الجيمورفولوجية للموقع  اسم المدينة  الرقم
  االنحدار

متوسط المنسوب 
  بالمتر

  ٢٦٢.٥   %٥.٠  بداية سهل داخلي من جهة المرتفعات  جنين    -١
جــزء منهــا علــى جانــب أحــد األوديــة، والجــزء اآلخــر   عرابة    -٢

  . على السهل الفيضي له
٣٥٠.٠   %٦.٢٥  

دة االرتفــــاع تنحــــدر منهــــا روافــــد كتلــــة جبليــــة محــــدو  يعبد    -٣
  . نهرية من المرتبة األولى

٣٨٧.٥   %٦.٧  

  ٣٦٢.٥   %٢.٥  سهل فيضي داخلي   قباطية    -٤
  ٣٧٥   %٦.٧  سهل فيضي داخلي   سيلة الظهر   -٥
  ٤٠٠.٠  %١٠.٠   قاع وجوانب لروافد نهري من المرتبة األولى   جبع   -٦
  ١٧٥   %٥.٠  )سهل مرج بن عامر(جانب أحد األودية   اليامون    -٧
  ٤١٢.٥   %٥.٠  أطراف سهل داخلي   صانور   -٨

                                                           

  : ًاملسافات من احتساب الباحث، وباقي البيانات اعتمادا على  ) ١(
  . م١٩٩٨، املفكرة، )م١٩٩٧(التعداد العام للسكان واملساكن : دائرة اإلحصاء املركزية الفلسطينية  -

- Palestine Topographic map : Scale 1 :100000 ,  Op. Cit. 1990. 
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  ٣٤٠.٦   %٥.٩  المتــوسط العـــام

  : ًمن تحليل الباحث اعتمادا على: المصدر
  . ، مرجع سابق٢٥٠٠٠٠:١الخريطة الكنتورية لمحافظة جنين، مقياس رسم 

  :اآلتي ) ٢(يتضح من بيانات الجدول رقم 
نية فـي محافظـة جنـين علـى سـهول داخليـة أو من المـدن والقـرى الفلـسطي% ٥٠يقع ما نسبته  -١

  . فيضية مثل مدينة جنين وقباطية وسيلة الظهر وصانور
الفلـسطينية الـسابقة علـى جوانـب وقيعـان األوديـة مثـل والقـرى مـن المـدن % ٢٥يقع ما نـسبته  -٢

  . مدينتي جبعة واليامون
  .عبديقع الجزء المتبقي منها على قمم جبلية محدودة االرتفاع مثل مدينة ي -٣
يبلغ المتوسـط العـام لنـسبة انحـدار سـطح األرض الـذي نـشأت عليـه المـدن والقـرى الفلـسطينية  -٤

  . وهو ما يدل على أنها مناطق قليلة التضرس% ٥.٩في محافظة جنين 
ً متـــرا فــوق مـــستوى ســـطح البحـــر ٣٤٠.٦يبلــغ المتوســـط العـــام لمنــسوب األرض فـــي مواقعهـــا  -٥

دول، ويعكـس هـذا المنـسوب طبيعـة األرض الجبليـة فـي للمراكز العمرانية التي ذكـرت فـي الجـ
معظـــم منـــاطق جنــــين، فـــي حـــين يبلــــغ المتوســـط العــــام لمنـــسوب كـــل المراكــــز العمرانيـــة فــــي 

   )١(.ً مترا فوق مستوى سطح البحر٣١٦.٦المحافظة 
�&��)�:
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الخـــــصائص علـــــى طبوغرافيـــــة األراضـــــي المقامـــــة عليهـــــا يـــــتم التعـــــرف مـــــن خـــــالل هـــــذه   

المـــستعمرات االســـتيطانية اإلســـرائيلية فـــي محافظـــة جنـــين، ومقارنتهـــا بتلـــك الموجـــودة فـــي المراكـــز 
. العمرانيــــة الفلــــسطينية، ثــــم التعــــرف علــــى عالقتهــــا بــــالمراكز العمرانيــــة الفلــــسطينية المحيطــــة بهــــا

افية المكان للمستعمرات االستيطانية فـي المحافظـة، طبوغر) ٥(، )٤(، )٣(وتوضح الخرائط أرقام 
  ). ٣(وللتعرف على هذه الخصائص يمكن دراسة بيانات الجدول رقم 

                                                           

  ). ٥(أنظر جدول رقم  ) ١(
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اسم المستعمرة االستيطانية   الرقم

  اإلسرائيلية

متوسط   ة الجيمورفولوجية للموقعالخاصي

نسبة 

  االنحدار

مستوسط 

المنسوب 

  بالمتر

  المجموعة الشمالية الشرقية   -أ
  ٣١٢.٥  %٦.٢٥  قمة أراضي ما بين األودية    Ganimجانيم    -١
  ٣١٢.٥  %١٥.٢٠  قمة أراضي ما بين األودية    Ginnatجنات    -٢
 ١.٥٠  قمة مسطحة ألراضي ما بين األودية    Kaddimكاديم    -٣

%  
٢٨٧.٥  

  المجموعة الشمالية الغربية   -ب
  ٢٦٢.٥  %٢.٠٠  قمة مسطحة ألراضي ما بين األودية  Harmeeshحارميش    -١
  ٣٨٧.٥   %٢٠.٠٠  قمة مسطحة ألراضي ما بين األودية  Mevo Dotanميقودوتان    -٢
 ٢٠.٠٠  منطقة تقسيم مياه ثانوية    Shaqedشاكيد    -٣

%  
٤٠٠.٠  

  ٣٥٠.٠  %٢.٥٠  ٍ واد من المرتبة األولىقاع وجوانب  Hinaneetحينانيب    -٤
  ٣٦٢.٥  %١٢.٥٠  قمة أراضي ما بين األودية    Rehanريحان    -٥
  المجموعة الجنوبية  -ج
  ٣٢٥.٠  %٥٠.٠٠  قمة تقع على أراضي ما بين األودية   Sanurصانور    -١

  %٣٣٣.٣  %١٢.٢٠  المتوســــط 

  : ًمن تحلي الباحث اعتمادا على: المصدر
  . ً مترا٢٥، الفاصل الرأسي ٢٥٠٠٠٠:١نتورية لمحافظة جنين، مقياس رسم الخريطة الكـ 

  ً مترا٢٠، الفاصل الرأسي ١٠٠٠٠٠: ١ـ الخريطة الكنتورية لمحافظة جنين، مقياس رسم 



  ١٧



  ١٨



  ١٩

  : ما يلي) ٣(يتبين من تحليل بيانات الجدول رقم 
علـى قمـم ) منهـا% ٧٥.٠(تقع معظم المستعمرات االستيطانية اإلسرائيلية في محافظة جنـين  -١

  . تمثل معظمها أراضي ما بين األودية
، كما تقع باقي )منها% ١١.١(تقع مستعمرة استيطانية واحدة على قاع وجوانب أحد األودية  -٢

  . المستعمرات االستيطانية على أراضي أخرى مرتفعة
ية يبلــــغ المتوســــط العــــام لنــــسبة انحــــدار األرض التــــي أنــــشئت عليهــــا المــــستعمرات االســــتيطان -٣

  . ، وهي نسبة مرتفعة تدل على تضرس سطح األرض الواضح%١٢.٢اإلسرائيلية 
ً متــرا فــوق منــسوب مــستوى ٣٣٣.٣يبلــغ المتوســط العــام لمنــسوب ســطح األرض فــي مواقعهــا  -٤

  . سطح البحر
يتــضح ممــا ســبق أن معظــم المــستعمرات االســتيطانية اإلســرائيلية فــي محافظــة جنــين تقــع 

تتوفر فيها سبل الحياة من مياه أو أراضـي زراعيـة، إال أن االحـتالل ضمن أراضي مرتفعة، قد ال 
اإلسرائيلي اختارها بدقة، لتكون نقاط مراقبة وتحكم في المراكز العمرانية الفلسطينية الواقعـة حولهـا 

  : نجد اآلتي ) ٣(، )٢(في المحافظة، وعند مقارنة بيانات الجدولين 
% ٧٥، لتقابـــــــل %٥٠العمرانيـــــــة الفلـــــــسطينية تبلـــــــغ نـــــــسبة األراضـــــــي المنخفـــــــضة للمراكـــــــز  -١

  . للمستعمرات االستيطانية اإلسرائيلية ضمن أراض مرتفعة
للمستعمرات % ١١.١، لتقابل %٢٥تبلغ نسبة األودية وجوانبها للمراكز العمرانية الفلسطينية  -٢

  . اإلسرائيلية لها
، ليقابل %٥.٩فلسطينية يبلغ المتوسط العام، لنسبة انحدار سطح األرض للمراكز العمرانية ال -٣

  . للمستعمرات االستيطانية اإلسرائيلية% ١٢.٢
ً متـرا فـوق مـستوى ٣١٦.٦يبلغ المتوسط العام لمنـسوب أراضـي المراكـز العمرانيـة الفلـسطينية  -٤

وتعكـس هـذه المناسـيب . ً مترا للمـستعمرات االسـتيطانية اليهوديـة٣٣٣.٢سطح البحر، ليقابل 
 المـصطنع والمفـروض علـى األرض الفلـسطينية، المرتكـز علـى حقيقة االسـتعمار االسـتيطاني

وهــم تحققــه قــوة الــسالح، دون النظــر إلــى مالءمــة الظــروف الطبيعيــة لــألرض ومــا تــوفره مــن 
  .)١(سبل للحياة الكريمة
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ُيهـــدف هـــذا الجـــزء إلـــى التعـــرف علـــى بعـــض الخـــصائص الطبوغرافيـــة فيمـــا يخـــص بعـــد المراكـــز 
العمرانيـــة الفلـــسطينية عـــن المـــستعمرات االســـتيطانية اإلســـرائيلية الموجـــودة بينهـــا، واتجاههـــا منهـــا، 

                                                           

  .  النسب واألعداد من احتساب الباحث-  ) ١(



  ٢٠

ســــم واحتــــساب منــــسوبها، وقــــد تــــم احتــــساب بياناتهــــا مــــن الخــــرائط الكنتوريــــة المتــــوفرة بمقــــاييس ر
١٥٠٠٠٠:١، ٢٥٠٠٠٠:١.   

١−��

�א���777א������6777�ص�א�	و�87771א�ط�777و��א�����	777���	�א��א����777ط��


��	د��
����ن������:� �
يمكـن دراسـة بيانـات ) عاصـمة المحافظـة(لمعرفة موقع المستعمرات االسـتيطانية مـن مدينـة جنـين 

  . ًوالمحتسبة من واقع الخرائط التي ذكرت سابقا) ٤(الجدول رقم 
أهـــم الخـــصائص الطبوغرافيـــة لمواقـــع المـــستعمرات االســـتيطانية اإلســـرائيلية مـــن ) ١٢( رقـــم جـــدول

  .مدينة جنين
اسم المستعمرة االستيطانية   الرقم

  )١(ونوعها 

  البعد عن جنين
  )كم(

  )٢(االتجاه منها
  )انحراف ربع دائري(

متوسط 

  المنسوب بالمتر

  المجموعة الشمالية الشرقية  -أ
  ٣١٢.٥  ْ  ق٤٣جـ   ٤,٤  )سكنية (جانيم    -١
  ٣١٢.٥  ْ  غـ٥٨ش   ٢.٧  )عسكرية(جنات    -٢
  ٢٨٧.٥   ق61ْجـ   ٢,٢  )سكنية(كاديم    -٣
  المجموعة الشمالية الغربية   -ب
  ٢٦٢.٥  ْ  غـ٧٦جـ   ١٦.٦  ) سكنية(حارميش    -١
  ٣٨٧.٥   غـ70ْجـ   ١٢.٦  )سكنية(ميقودوتان    -٢
  ٤٠٠.٠   غـ84ْش   ١٢.٥  ) سكنية (شاكيد    -٣
  ٣٥٠.٠   غـ79ْش   ١٢.٢  ) ةسكني(حينانيب    -٤
  ٣٦٢.٥   غـ87ْش   ١٥.٤  )زراعية(ريحان    -٥
  المجموعة الجنوبية  -ج
  ٣٢٥.٠  ْ  غـ٣٤جـ   ١٦.٥  ) سكنية (صانور     -١

  ٣٣٣.٣    ١٠,٦  المتوسط الحسابي 
      ٥.٩  االنحراف المعياري 

  .صدر سابقً البيانات من احتساب الباحث اعتمادا على خرائط الدولة الفلسطينية،م:المصدر
  

                                                           

)١ ( Palestinian Geographic Center: Israeli Settlements Classification map, scale, 1:150000, 1997. 
  :للتعرف على االحنرافات ربع الدائرية واستخداماا، ارجع إىل  ) ٢(

  . ١٩٨٢، ١٦٠ - ١٣١املساحة الطبوغرافية ، املنشأة املعارف، اإلسكندرية، ص : على شكري وآخرون 



  ٢١

  : ما يلي) ٤(يتضح من تحليل بيانات الجدول رقم 
) عاصــمة المحافظــة(يبلــغ متوســط بعــد المــستعمرات االســتيطانية اليهوديــة عــن مدينــة جنــين  -١

 ٣٥٣ كم، بمعنـي أن المـساحة التـي تقـع داخـل هـذا المتوسـط وحـول مدينـة جنـين تبلـغ ١٠.٦
وعنــد احتــساب االنحــراف المعيــاري  ، )١(مــن مــساحة المحافظــة % ٦٤.٢ أي مــا يعــادل ٢كــم

 ويـدل ذلـك ،مـن مـساحتها% ١٥٥.٦ كم، أي بنـسبة ٨٥٥.٢الموجب فإن هذه المساحة تبلغ 
 إلــى محافظــات ويتعــدى حــدودها. علــى أن هــذا المتوســط يغطــي معظــم أجــزاء محافظــة جنــين

  .بهاها، ونابلس الواقعة جنومجاورة لها، وبخاصة محافظتي طولكرم الواقعة غربفلسطينية 
ً متــرا فــوق مــستوى ٣٣٣.٣يبلــغ متوســط منــسوب أراضــي المــستعمرات االســتيطانية فــي جنــين  -٢

سطح البحر، وهو أكبر مـن المتوسـط العـام لمناسـيب مواقـع المراكـز العمرانيـة الفلـسطينية فـي 
ويـدل ذلـك علـى أنـه روعـي فـي اختيـار . ً مترا فوق مستوى سطح البحـر٣١٦.٦جنين والبالغ 

ن أعلــى مــن المراكــز العمرانيــة الفلــسطينية حيــث يمكــن اتخاذهــا كنقــاط مراقبــة مواقعهــا أن تكــو
  . وتحكم فيها

يدل اتجاه المستعمرات االستيطانية من مدينة جنين على أنها تتوزع في ثالثة اتجاهـات وهـي  -٣
شــمال غــرب، وجنــوب شــرق، وجنــوب غــرب، فــي حــين ال توجــد مــستعمرات اســتيطانية داخــل 

. الــشمال الــشرقي، ويرجــع ذلــك لقــرب الخــط األخــضر مــن مدينــة جنــينالمحافظــة فــي االتجــاه 
وتتبــع االتجاهــات الثالثــة نطاقــات توزيــع المــستعمرات االســتيطانية فــي الــضفة الغربيــة وهــي 

  .)٢(النطاق الشرقي، والنطاق األوسط، والنطاق الغربي 
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ُتم في هذا الجزء احتساب بعد المراكز العمرانية الفلـسطينية عـن المـستعمرات االسـتيطانية 
هـذه ) ٥(، هـذا ويوضـح جـدول رقـم ) ٢(الموجودة بينها، وانحرافها عنها، ومتوسط منـسوب أراضـيها

  . الخصائص

                                                           

  : األرقام من احتساب الباحث ) ١(
(1) Palestinian Geographic Center: Jewish Existed Colonial Settlements Blocks in the West Bank and 

Gaza Strip map, (1967 - 1995), scale, 1:15000 , 1997. 
  : مت االستعانة باخلرائط التالية ) ٢(

1. Palestinian Geographic Center (Palgric): Palestinian state map, scale: 1:150000, Contour 

line map.  

2. Palestinian Geographic Center (Palgric): Palestinian state map, scale: 1:150000, city, 

Towns, settlements, 1997.  

3. Palestinian Geographic Center (Palgric): First phase of Redeployment in West Bank - Wye 

Agreement map, scale, 1:150000 , 1997. 

  . م١٩٩٧، ١٥٠٠٠٠:١دولة فلسطني، خريطة التجمعات السكنية، مقياس رسم : املركز اجلغرايف الفلسطيين .٤



  ٢٢

  :فية للمراكز العمرانية الفلسطينية بالنسبة للمستعمرات االستيطانية اإلسرائيليةأهم الخصائص الطبوغرا): ٥(جدول رقم 
البعد عن المستعمرة االستيطانية   اسم المدينة أو القرية  الرقم

  )كم(اإلسرائيلية 

  االتجاه منها

  )إنحراف ربع دائي(

مستوسط 

  المنسوب بالمتر

   االستعماريةالمراكز العمرانية الفلسطينية حول مستعمرة صانور  -أ
  ٤٠٠.٠   ق59ْجـ   ٢.٤  جبعة    -١
  ٤٧٥.٠   ق11ْجـ   ٢.٠  الفندقوميا    -٢
  ٣٧٥.٠   غـ36ْجـ   ٢.٥  سيلة الظهر    -٣
  ٣٦٢.٥   غـ12ْش   ٢.٧  عجة    -٤
  ٤٠٠.٠   غـ12ْش   ٦.٠  كفر راعي    -٥
  ٣٦٢.٥   غـ10ْش   ٣.٥  الرامه    -٦
  ٤٠٠   ق34ْش   ٣.٠  عنزه    -٧
  ٤١٢.٥   ق62ْش   ٤.٩  صانور    -٨
  ٣٦٢.٥   ق80ْش   ٦.٧  ن ميت حالو   -٩

  ٤٢٥,٠   ق82ْجـ   ٨.٥  سريس  - ١٠
  ٤٣٧.٥   ق87ْجـ   ٩.٤  الجديد  - ١١

  ٤١٠.٢    ٤.٧  المتوسط الحسابي
  المراكز العمرانية الفلسطينية حول مستعمرة جنات االستيطانية

  ٢٦٢.٥   ق65ْجـ   ٢.٧  جنين    -١
  ٢٦٢.٥   غـ27ْجـ   ٢.٤  بورقين    -٢
  ٣١٢.٥   غـ77ْجـ   ٤.٧  كفر كود    -٣
  ١٥٠,٠   غـ66ْش   ١.٩  كفر دان    -٤
  ١٧٥.٠   غـ74ْش   ٤,٤  اليامون    -٥
  ١٦٢.٥   غـ48ْش   ٥.٧  سيلة الحارثية   -٦

  ٢٢٠.٨    ٣.٦  المتوسط الحسابي 
  المراكز العمرانية الفلسطينية حول مستعمرة ميقودتان االستيطانية

  ٣٥٠.٠   غـ57ْجـ   ٣.٥  ّعرابة    -١
  ٣٨٧.٥   غـ26ْش   ٢.٩  يعبد    -٢
  ٤١٢.٥   غـ4ْ جـ  ٤.٢  فحمة    -٣
  ٤٠٠.٠   غـ18ْجـ   ٥.٣  كفر راعي    -٤

  ٣٨٧.٥    ٤.٠  المتوسط الحسابي



  ٢٣

  المراكز العمرانية الفلسطينية حول مستعمرة ريحان االستيطانية
  ٢٦٢.٥   غـ12ْجـ   ١.٩  زبدة    -١
  ١٧٥.٠   غـ80ْش   ٣.٩  برطعة    -٢
  ٣٨٧.٥   ق54ْجـ   ٤.٠  يعبد    -٣
  ٣٧٥.٠   ق13ْش   ١.٧  قرية أم الريحان    -٤

  ٣٠٠.٠    ٢.٩  متوسط الحسابي ال
  المراكز العمرانية الفلسطينية حول مستعمرة شاكيد االستيطانية 

  ٣١٢.٥   ق85ْجـ   ٣.٠  عركة    -١
  ٣١٢.٥   ق43ْجـ   ٤.٥  كفرييت    -٢
  ٣٧٥.٠   ق48ْجـ   ٢.٣  كفر التورم    -٣
  ٤٨٧.٥   غـ 6ْش   ٣.٠  عنين    -٤

  ٣٧١.٩    ٣.٢  المتوسط الحسابي 
  طينية حول مستعمرة جانيم االستيطانية المراكز العمرانية الفلس

  ٣٦٢.٥   غـ 62ْجـ   ٨.٠  قباطية    -١
  ٤٠٠.٠   غـ 33ْجـ   ٩.٠  ميسيلي    -٢
  ٣٣٧.٥   غـ 15ْجـ   ٧.٦  الزبابدة    -٣
  ٣٨٧.٥   ق80ْش   ٣.٣  جلقمون   -٤
  ٢٧٥.٠   غـ 10ْجـ   ٢.٤  أم التوت    -٥
  ٢٦٢.٥   غـ 77ْش   ٤.٠  جنين    -٦

  ٣٣٧.٥    ٥.٧  المتوسط الحسابي 
  ز العمرانية الفلسطينية حول مستعمرة كاديم االستيطانية المراك

  ٢٦٢.٥   غـ 59ْش   ٢.٢  جنين    -١
  ٢٠٠.٠   ق 82ْش   ٤.٢  دير أبو ضعيف    -٢
  ١٧٥.٠   ق 58ْش   ٣.٩  بيت كاد    -٣
  ٣١٢.٥   ق84ْش   ٨.٨  جلبون    -٤
  ٤٣٧.٥   ق 59ْش   ٨.٩  فقوع    -٥
  ٢٠٠,٠   ق 31ْش   ٥.٧  بير غزالة    -٦
  ١٢٥.٠   ق 3ْش   ٥.١  ّعرابة    -٧
  ١١٢.٥   غـ 5ْش   ٦.٥  ّعلمه    -٨



  ٢٤

  ٢٢٨.١    ٥.٧  المتوسط الحسابي 
  المراكز العمرانية الفلسطينية حول مستعمرة حارميش االستيطانية 

  ٢١٢.٥  ًغربا   ١.٩  فرسين    -١
  ٣١٢.٥   غـ 52ْجـ   ٢.٢  النزلة الشرقية    -٢
  ١٥٠.٠   غـ 78ْش   ٤.٢  كافين    -٣
  ١٠٠.٠   غـ 74ْجـ   ٥.٦  باقة الشرقية    -٤
  ٧٥.٠   غـ 83ْجـ   ٧.٥  باقة الغربية    -٥
  ٣٨٧.٥   غـ 58ْش   ٤.٧  يعبد    -٦

  ٢٦٠.٣    ٤.٣٥  المتوسط الحسابي
  ٣١٦.٦    ٤.٢  المتوسط الحسابي العام

لمـستعمرة شـاكيد لم تدرج مستعمرة جنانيت االسـتيطانية فـي الجـدول بـسبب مجاورتهـا : مالحظة* 
  . لفلسطينية المحيطة بها واحدةاكز العمرانية ااالستيطانية، وبالتالي فإن المر

  .م١٩٩٧، ١٥٠٠٠٠:١ًالبيانات من احتساب الباحث اعتمادا على خرائط الدولة الفلسطينية،مقياس رسم : المصدر 
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  ٢٦



  ٢٧

   -:ما يلي ) ٥(يتضح من تحليل بيانات الجدول رقم 
١�(�
��6�9�و��א����ط�	���	��
�����:−� �

كـم، وهـي ٤.٧سطينية عن مستعمرة صانور االسـتيطانية عد المراكز العمرانية الفلُأن متوسط ب -١
مـــسافة صـــغيرة يـــستطيع الجـــيش اإلســـرائيلي اإلحتاللـــي المتمركـــز فيهـــا الوصـــول بـــسرعة إلـــى 

  . وقطع الطرق بينهاحولها المراكز العمرانية الفلسطينية 
ً مترا فوق مستوى سـطح البحـر، ويعـود ذلـك ٤١٠.٢يبلغ متوسط منسوب سطح األرض فيها  -٢

  .  وقوع هذه المدن والقرى في بداية النطاق الجبلي لجبال نابلسإلى
ًال يوجــد مراكــز عمرانيــة فلــسطينية فــي االتجــاه الغربــي مــن هــذه المــستعمرة االســتيطانية نظــرا  -٣

  . لوقوعها بالقرب من حدود محافظة نابلس
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 ٣.٦ّعمرانيـة الفلـسطينية مـن مـستعمرة جنـات االسـتيطانية يبلغ متوسط المسافة بين المراكـز ال -١
 وجــيش اإلســرائيليينكــم، وهــي مــسافة صــغيرة تجعلهــا تحــت رحمــة المــستعمرين المــستوطنين 

  . االحتالل المتواجد فيها
ً متــرا فــوق مــستوى ســطح ٢٢٠.٨يبلــغ متوســط منــسوب المراكــز العمرانيــة الفلــسطينية حولهــا  -٢

  . ًظرا لوقوعها على مشارف سهل مرج ابن عامرًالبحر، وهو منخفض نسبيا ن
الحـــظ أن معظـــم المراكـــز العمرانيـــة الفلـــسطينية فـــي هـــذه المنطقـــة تقـــع فـــي االتجـــاه الـــشمالي ُي -٣

الغربــــي، وذلــــك لوقوعهــــا بجــــوار الطريــــق المــــؤدي إلــــى حيفــــا، وبالتــــالي فــــإن هــــذه المــــستعمرة 
  . م١٩٤٨الفلسطينية المحتلة عام االستيطانية تعتبر نقطة مراقبة بين العاصمة جنين والمدن 
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صــغر متوســط بعــد المراكــز العمرانيــة الفلــسطينية عــن المــستعمرة االســتيطانية المــذكورة حيــث  -١
  .  كم، وهي صفة اشتركت فيها المستعمرات االستيطانية٤يبلغ 

 البحـر، وذلـك لوقوعهـا ضـمن النطـاق ً مترا فوق مستوى سـطح٣٨٧.٥يبلغ متوسط المنسوب  -٢
  . الجبلي

تقـــع معظـــم المراكـــز العمرانيـــة الفلـــسطينية فـــي االتجـــاه الجنـــوبي الغربـــي مـــن هـــذه المـــستعمرة  -٣
االستيطانية النطاق الواقع إلى الشرق من محافظة طولكرم، بمعني أنها تتحكم باإلضـافة إلـى 

  . المدن التي ذكرت بالقطاع الشرقي من محافظة طولكرم
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يبلـــغ متوســـط المـــسافة بـــين المراكـــز العمرانيـــة الفلـــسطينية مـــن مـــستعمرة ريحـــان االســـتيطانية  -١
  .  كم، وهي مسافة قصيرة، ويعني ذلك أنها تتحكم فيها بصورة كبيرة٢.٩اإلسرائيلية 



  ٢٨

ذلك على أنها تقع على ً مترا فوق مستوى سطح البحر، ويدل ٣٠٠أن متوسط المنسوب يبلغ  -٢
  . أطراف النطاق الجبلي المشرف على السهل الساحلي

ــــع  -٣ ــــسطينية تق ــــة الفل ــــع االتجاهــــات مــــن المــــستعمرة االســــتيطانية أن المراكــــز العمراني فــــي جمي
  . المذكورة، األمر الذي يؤكد السبب الذي وجدت من أجله، وهو المراقبة والتحكم
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صـــغر متوســـط المـــسافة بـــين المراكـــز العمرانيـــة الفلـــسطينية مـــن مـــستعمرة شـــاكيد االســـتيطانية  -١
 كـــم، وهـــو األمـــر الـــذي حـــدث بالنـــسبة للمـــستعمرات اإلســـرائيلية ٣.٢اإلســـرائيلية، حيـــث تبلـــغ 

  . السابقة
ً متــرا، ٣٧١.٩يبلــغ متوســط منــسوب أراضــي المراكــز العمرانيــة الفلــسطينية فــي هــذه المنطقــة  -٢

ًفوق مستوى سطح البحر ويعني أنها تتحكم فـي منطقـة جبليـة، وتعتبـر امتـدادا لجبـال الكرمـل 
  . نحو حيفا

تقع معظم المراكـز العمرانيـة الفلـسطينية فـي االتجـاه الجنـوبي الـشرقي والمواجـه لمدينـة جنـين،  -٣
  . ويعني ذلك أنها تتحكم في الطرق المؤدية منها إلى العاصمة جنين
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تقــارب متوســط البعــد عــن المــستعمرة االســتيطانية اإلســرائيلية المــذكورة مــع المتوســطات التــي  -١
كــم، وهــذا يؤكــد األســباب ٥.٧حــسبت بالنــسبة للمــستعمرات االســتيطانية الــسابقة، حيــث يبلــغ 

  . السابقة لوجودها
نية حــــول مــــستعمرة جــــانيم  للمراكــــز العمرانيــــة الفلــــسطياألرضيبلــــغ متوســــط منــــسوب ســــطح  -٢

ً مترا فوق مستوى سطح البحر، وهو بدايـة النطـاق الجبلـي لجبـال نـابلس ٣٣٧.٥االستيطانية 
  . جهة الشمال

يتركز معظم المراكز العمرانية الفلسطينية حولها فـي االتجاهـات الثالثـة الظـاهرة فـي الجـدول،  -٣
لمنــــاطق مــــن المــــستعمرات وتنعــــدم فــــي االتجــــاه الجنــــوبي الــــشرقي، ويعــــود ذلــــك لقــــرب هــــذه ا

  . االستيطانية الموجودة في محافظة طوباس المجاورة
٧�(
��د�מ�א����ط �9�	���	��
������:� �

بعــد المراكــز العمرانيــة الفلــسطينية عــن مــستعمرة كــاديم االســتيطانية ُيبلــغ المتوســط الحــسابي ل -١
طق التــي تــتحكم فيهــا ً كــم، وهــو أكبــر قلــيال مــن ســابقاتها، ويعنــي ذلــك كبــر مــساحة المنــا٥.٧

  . بالنسبة للمستعمرات االستيطانية اإلسرائيلية السابقة
ً متـــرا، ٢٢٨.١يبلــغ متوســط منـــسوب أراضــي منـــاطق المراكــز العمرانيــة الفلـــسطينية المــذكورة  -٢

  .  المشرف على منطقة األغوار الفلسطينيةيفوق منسوب سطح البحر وهو أول النطاق الجبل
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 االســتيطانية فــي االتجــاهين الــشمالي الــشرقي والجنــوبي الغربــي، ةيتركــز نفــوذ هــذه المــستعمر -٣
  . ًوذلك نظرا لتركز المراكز العمرانية الفلسطينية في هذين االتجاهين
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  .  كم٤.٣٥تقارب المتوسط الحسابي مع المتوسطات السابقة حيث يبلغ  -١
ً متـرا فـوق ٢٦٠.٣مراكـز العمرانيـة الفلـسطينية المـذكورة يبلغ متوسط منسوب سـطح األرض لل -٢

مــستوى ســطح البحــر، حيــث تقــع هــذه المراكــز العمرانيــة علــى أطــراف الجبــال المــشرفة علــى 
  . السهل الساحلي

ًيتركـــز نـــشاط هـــذه المـــستعمرة االســـتيطانية نحـــو الجهـــات الغربيـــة نظـــرا لوقوعهـــا علـــى حـــدود  -٣
  . محافظة طولكرم

ُبعد المستعمرات االستيطانية اإلسرائيلية ات الحسابية لطستو، الم)٦(طة هذا وتوضح خري
  . اكز العمران الفلسطيني الموجودة حولها في محافظة جنينعن مر

  

  : ما يلي ) ٦(، ومن خريطة رقم )٥(يتضح من دراسة الجدول رقم 

طانية اإلسـرائيلية أن المتوسط العام لبعـد المراكـز العمرانيـة الفلـسطينية عـن المـستعمرات االسـتي) ١
  :  كم، ويدل هذا البعد على ٤.٢يبلغ 

تقـــــع المراكـــــز العمرانيـــــة الفلـــــسطينية علـــــى مـــــسافات صـــــغيرة مـــــن المـــــستعمرات االســـــتيطانية   -أ 
اإلســرائيلية، األمــر الــذي يــؤدي إلــى قــصر الــزمن الــذي تغلــق فيــه قــوات االحــتالل اإلســرائيلي 

  . الطرق المؤدية إليها وقت األزمات
ً األفقي للمحالت العمرانية الفلسطينية صعبا أو مستحيال، إذ سوف يصطدم هذا يكون التوسع  -ب  ً

  .التوسع بالمستعمرات االستيطانية اإلسرائيلية التي تعترض ذلك بكل الوسائل
ــــع حــــول المــــستعمرات االســــتيطانية   - ج  ــــي تق ــــك أن أراضــــي المــــواطنين الفلــــسطينيين الت ــــي ذل يعن

  . ًاقتصاديا تحت رحمة االحتالل اإلسرائيلياإلسرائيلية ضمن المتوسط الحسابي تقع 
ًمتـرا  ٣١٦.٦يبلغ المتوسط العام لمنسوب األراضي الواقعة عليه المراكز العمرانيـة الفلـسطينية ) ٢

فوق مستوى سطح البحر، وعلى الرغم من أن هذا المنسوب يدخل ضمن المناطق الجبلية إال أنه 
  .ًيمثل سهوال داخلية أو فيضية أو أودية



  ٣٠



  ٣١

   
أن المتوسطات الحسابية لبعد المراكز العمرانية الفلسطينية تتركز ) ٦(ويتضح من خريطة رقم ) ٣

في الشمال الغربي والشمال الشرقي والجنوبي الغربي للمحافظة، وتقـل فـي الجـزء الجنـوبي الـشرقي 
  : ويعود ذلك إلى 

مة جنــين والمــدن تركــز المتوســطات الحــسابية فــي الجــزء الــشمالي الغربــي للــتحكم فــي العاصــ  -أ 
  .والقرى الفلسطينية الواقعة إلى الشرق والشمال والجنوب منها

أمــا تركزهــا فــي الجــزء الــشمالي الغربــي فيــدل علــى تحكــم المــستعمرات االســتيطانية فــي المــدن   -ب 
  . والقرى الفلسطينية الواقعة في هذا الجزء، باإلضافة إلى تلك الموجودة في محافظة طولكرم

االســـتيطانية اإلســـرائيلية فـــي الجـــزء الجنـــوبي الغربـــي مـــن المحافظـــة فـــي تحكم المـــستعمرات تـــ  - ج 
المراكـــز العمرانيـــة الفلـــسطينية الواقعـــة جنـــوب وجنـــوب غـــرب المحافظـــة، باإلضـــافة إلـــى تلـــك 

  . الموجودة في شمال محافظة نابلس
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اإلســـرائيلية فـــي محافظـــة يتبـــين مـــن خـــالل العـــرض الـــسابق أن المـــستعمرات االســـتيطانية   

ألنهـا تقتطـع . جنين الفلسطينية تعطي صورة مظلمـة للوضـع القـائم بـين الفلـسطينيين واإلسـرائيليين
مـساحة مـن مـساحة المحافظـة، إال أن المـساحة الفعليـة للمـستوطنات هـي مـساحة الـسيطرة والنفــوذ 

اضــي المحافظــة، ال ســيما علــى مــا يحــيط بهــا مــن مراكــز عمرانيــة فلــسطينية، بمــا فيهــا اســتغالل أر
كما تعكس هـذه المـشكلة عـدم التجـانس بـين الـسكان الفلـسطينيين . وقت األزمات، وخاصة األمنية

  . ًواإلسرائيليين، وتبقى مصدرا لعدم االستقرار في المحافظة
ورغم مرور نحو سبع سنوات على اتفاقات الـسالم بـين اإلسـرائيليين والفلـسطينيين، إال أن   

ًي لهــا تجــاه الــسكان الفلــسطينيين يزيــد يومــا بعــد آخــر، وحتــى يحــدث اســتقرار سياســي الــدور الــسلب
واقتــصادي وأمنــي فــي المنطقــة ال بــد مــن إزالــة هــذه المــستوطنات، بــصفتها أحــد أشــكال االحــتالل 

  . اإلسرائيلي المعاصر
ينية ويتبين من الدراسة أن المستعمرات االستيطانية اإلسرائيلية فـي محافظـة جنـين الفلـسط  

ًتأخــذ موقعــا طبوغرافيــا مميــزا عــن تلــك التــي تأخــذه المــدن والقــرى الفلــسطينية فــي المحافظــة، وقــد  ً ً
 ،)١(  وقلة عدد سكانهاأعطاها هذا الموقع هيمنة أكثر على الرغم من قلة عددها وصغر مساحتها

  . بالنسبة لمدن وقرى المحافظة
ايـاه الكثيـر مـن الـضرر االقتـصادي كما يتبـين أنهـا تتميـز بموقـع طبـوغرافي يجلـب فـي خب  

إذ تهـــيمن كـــل منهــــا علـــى مجموعـــة مـــن المراكــــز . واألمنـــي علـــى ســـكان المحافظــــة الفلـــسطينيين
ًالعمرانيـة الفلـسطينية، ومـن خــالل المتوسـطات الحـسابية المحـسوبة بينهــا فإنهـا تـسيطر فعليـا علــى 

  . كل مدن وقرى المحافظة
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  : تائج البحث في نقاط محدودة كما يلييمكن تلخيص ن  
ًتتــوزع المــستعمرات االســتيطانية اإلســرائيلية فــي محافظــة جنــين توزيعــا جغرافيــا يغطــي جميــع  -١ ً

أرجـــاء المحافظـــة، وعلـــى الـــرغم مـــن عـــدم تواجـــدها فـــي أقـــصى الجـــزء الـــشمالي الـــشرقي مـــن 
قبـل عــام (لخــط األخـضر المحافظـة، فـإن المـستعمرات االســتيطانية اإلسـرائيلية الواقعـة داخـل ا

  . تقوم بدور تلك الموجودة داخل المحافظة) م١٩٤٨

                                                           

غرافيـة إحـصائية، حبـث حتـت النـشر، لية يف احملافظـات الـشمالية الفلـسطينية، دراسـة جاإلسـرائياملـستوطنات : ىعبد العظيم قـدورة مـشته)  ١(
  .م٢٠٠١
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تأخـــذ المواقـــع الطبوغرافيـــة للمـــستعمرات االســـتيطانية اإلســـرائيلية أهميـــة خاصـــة عـــن المواقـــع  -٢
  : الطبوغرافية للمراكز العمرانية الفلسطينية الموجودة داخل المحافظة ويعود ذلك إلى 

تمثل في معظمهـا أراضـي مـا بـين  ظاهرات طبوغرافية بارزة، تحتل المستعمرات االستيطانية  - أ
األوديـــة، أو منـــاطق لتقـــسيم الميـــاه، ويعنـــي ذلـــك أنهـــا وجـــدت لتكـــون نقـــط مراقبـــة وتحكـــم فـــي 

  . المراكز العمرانية الفلسطينية
تدل شدة انحدار سطح األرض للمناطق الموجودة فيهـا المـستعمرات االسـتيطانية اإلسـرائيلية   - ب

علــى أنهـا ليــست أفـضل المنــاطق مـن حيــث االسـتغالل االقتــصادي، إال أن % ١٢.٢والبالغـة 
ــــألرض  ــــار مواقعهــــا تعــــدى أنمــــاط االســــتغالل االقتــــصادي ل ً وان كــــان شــــكليا -اختي  إلــــى -ٕ

  . األغراض السياسية واألمنية
  :  تدل المواقع الطبوغرافية للمستعمرات االستيطانية اإلسرائيلية في جنين على -٣
ًعــد كثيــرا عــن المراكــز العمرانيــة الفلــسطينية، إذ يبلــغ المتوســط العــام لبعــد المراكــز أنهــا ال تب  - أ

كم، وهو رقم صغير يؤدي إلى سرعة وصول أو قصف  ٤.٢العمرانية الفلسطينية عنها سوى 
  . اإلسرائيليين للمراكز العمرانية الفلسطينية المجاورة لها

ي وســط التجمعــات الــسكنية الفلــسطينية فــي  فــعقــت  اإلســرائيلية أن المــستعمرات االســتيطانية  - ب
المحافظــة، وأن تباعــدها عــن بعــضها يكفــل لهــا أن تغطــي جميــع مــساحة المحافظــة فــي أقــرب 

  . وقت
 تــدل المناســيب المحــسوبة ألراضــي المــستعمرات االســتيطانية اإلســرائيلية علــى أنهــا أكبــر مــن -٤

ًمتـرا، وللثانيـة  ٣٣٣,٣ تبلـغ لألولـى المناسيب المحسوبة ألراضي المـدن والقـرى الفلـسطينية، حيـث
ً مترا فوق مستوى سطح البحر، ويفسر هذا أن اختيار مواقعها كـان محـسوبا بدقـة بـصورة ٣١٦.٦ ً

  . مصطنعة ودخيلة، لتكون نقاط مراقبة وتحكم على ما يحيك بها من مراكز عمرانية فلسطينية
مــــن حيــــث تميــــز ، بحــــثة فرضــــي المــــن العــــرض الــــسابق لنتــــائج البحــــث نجــــد أنهــــا حققــــت صــــح

انيـــــة ة فـــــي موقعهـــــا الطبـــــوغرافي عـــــن مواقـــــع المراكـــــز العمرالمـــــستعمرات اإلســـــتيطانية اإلســـــرائيلي
  .ي الواسع في المحافظةالفلسطينية، ذلك من خالل انتشارها الجغراف
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إلسـرائيلية مـن األراضـي قد يكون من السهل القول بإزالة جميع المـستعمرات االسـتيطانية ا  

الفلــسطينية التــي تحتلهــا إســرائيل، ولكــن بــالنظر إلــى الواقــع الموجــود علــى األراضــي الفلــسطينية، 
ــــك فــــي الوقــــت  ــــسطيني يــــصعب ذل ــــشعب الفل والمواقــــف اإلقليميــــة والدوليــــة الــــضعيفة المناصــــرة لل

ـــذلك فـــإن التوصـــيات تتركـــز علـــى وضـــع سياســـيات فلـــسطينية، أو تخطـــيط مـــ ستقبلي الحاضـــر، ل
ًيحاصر هذه المستوطنات تدريجيا، ويقلل أخطارها إلى تزال نهائيا ً .  

  : ًوانطالقا من النتائج السابقة للدراسات نورد التوصيات التالية  
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العمل على وضع مخططات لمشاريع سكنية أو اقتصادية، تتبع المراكـز العمرانيـة الفلـسطينية   -أ 

ات االســتيطانية اإلســرائيلية، والــشروع فــي تنفيــذها، وذلــك للحــد مــن التوســع المجــاورة للمــستعمر
األفقي للمستعمرات االستيطانية اإلسرائيلية فـي محافظـة جنـين وغيرهـا علـى حـساب األراضـي 
الفلـــسطينية المجـــاورة، ويفـــضل أن تتميـــز هـــذه المـــشاريع بالتوســـع األفقـــي ال بالتوســـع الرأســـي، 

  .  مساحة أرضية ممكنة حولهاوذلك من أجل استغالل أكبر
ـــسكان الشـــغال المـــشاريع   -ب  ـــسكان فـــي المـــدن الرئيـــسية والمكتظـــة بال ـــى توجيـــه ال المقترحـــة، وعل

ّالسلطة الوطنية الفلسطينية وضع التسهيالت الممكنة أمامهم إما عن طريق القـروض الميـسرة 
ٍطويلة األجل، أو عن طريق المنح لألسر التي ال تملك بيوتا أو أراض   . تغلونها يسً

إنشاء مشاريع اقتصادية ال سيما الزراعية منها، ويفضل أن تتميز هذه المـشاريع باالنتـشار ال   - ج 
  . ًبالتركيز في بؤر محددة وصوال إلى استغالل أكبر مساحة ممكنة حولها

توجيه اإلعالم الفلـسطيني إلبـراز دور المـستعمرات االسـتيطانية اإلسـرائيلية، وفـضح نـشاطاتها   -د 
  . ة سواء عن طريق البرامج الموجهة أو عقد الندوات والمؤتمرات المستمرةاإلحتاللي
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إمكانيــة الحــصول علــى الــدعم المــادي مــن الــدول العربيــة والمجــاورة لتنفيــذ المــشاريع المقتــرح   -أ 

  . ًإنشاؤها للحد من توسع المستعمرات االستيطانية اإلسرائيلية أفقيا
لعربيــة واإلســالمية المجــاورة علــى مــضاعفة جهودهــا مــن أجــل إظهــار الــدور حــث الحكومــات ا  -ب 

الـــــسلبي واالحتاللـــــي التـــــي تقـــــوم بـــــه المـــــستعمرات االســـــتيطانية اإلســـــرائيلية داخـــــل األراضـــــي 
  . الفلسطينية المحتلة
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مــساندة اإلعــالم العربــي واإلســالمي الموجــه عبــر الفــضائيات والــصحف لإلعــالم الفلــسطيني،   - ج 
  التوسـيعية، وزيادة عـددها، لفـضح سياسـة المـستعمرات االسـتيطانية اإلسـرائيليةوتركيز برامجه

  . داخل األراضي التي تحتلها إسرائيل
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تنـشيط الـدور الـذي تقـوم بـه المؤسـسات الدوليـة كـاألمم المتحـدة وغيرهـا عـن طريـق المـؤتمرات   -أ 

   .الدولية والندوات العلمية المتعلقة بالموضوع
عقــد مــؤتمرات دوليــة فــي دول غيــر عربيــة بهــدف إبــراز الــدور الــسلبي اإلحتاللــي لمــا تقــوم بــه   -ب 

  . المستعمرات االستيطانية اإلسرائيلية ضد السكان الفلسطينيين وأراضيهم
تنظـــيم رحـــالت مـــستمرة للهيئـــات الدوليـــة والـــشعبية لألراضـــي الفلـــسطينية المحتلـــة، وبالتحديـــد   - ج 

مرات االســتيطانية اإلســرائيلية، للوقــوف عــن كثــب عمــا تقــوم بــه مــن للمنــاطق المجــاورة للمــستع
  . أعمال ضد الشعب الفلسطيني

ًزيــادة الجهــد الدبلوماســي عربيــا واســالميا ودوليــا مــن أجــل تطبيــق قــرارات األمــم المتحــدة التــي   -د  ً ًٕ
  . ٕتخص الموضوع، وازالة االحتالل اإلسرائيلي
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الجــــزء األول، محافظــــات غــــزة، وزارة التخطــــيط والتعــــاون الــــدولي، الــــسلطة : الفنــــي األطلــــس  -١

  . م١٩٧٧، ١٢الوطنية الفلسطينية، غزة، ص 
، المفكـــرة، )١٩٩٧(عـــام للـــسكان والمـــساكن التعـــداد ال: دائـــرة اإلحـــصاء المركزيـــة الفلـــسطينية -٢

  .م١٩٩٨
ظـــات الـــشمالية الفلـــسطينية، ة فـــي المحافالمـــستوطنات اإلســـرائيلي: عبـــد العظـــيم قـــدورة مـــشتهي -٣

  .م٢٠٠١إحصائية، بحث تحت النشر، افية دراسة جغر
المساحة الطبوغرافية، وتطبيقاتها في الهندسة المدنية، منشأة المعارف، : على شكري وآخرون -٤

  . م١٩٨٢، ١٦٤ - ١٢١اإلسكندرية، ص 
لـة، دار الجليـل دليل المستوطنات اإلسـرائيلية، فـي األراضـي العربيـة المحت: عمران أبو صبيح -٥
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