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  ملخص البحث

يدرس البحث خ=صائص المك=ان للمراك=ز العمراني=ة ف=ي محافظ=ة الخلي=ل وذل=ك م=ن حي=ث 
، و منسوبھا بالن=سبة لم=ستوى س=طح البح=ر المتوس=ط، ث=م )اTرتفاع أو اTنخفاض(طبيعة ا�رض 

اعتمد البحث على الخرائط .  كذلك يتم التعرف على بعدھا بالنسبة لمدينة الخليل.عمل مقارنة بينھا
ت==م تق==سيم البح==ث إل==ى ع==دة . الت==ي ت==وفرت ل==دى الباح==ث، و اkح==صاءات الفل==سطينية ذات العhق==ة

موضوعات، تناول ا�ول منھا أھداف البحث ووسائله، وتناول الثاني المستوطنات اkسرائيلية في 
واخت=تم البح=ث . اقش الثال=ث الخ=صائص المكاني=ة للمراك=ز العمراني=ة ف=ي المحافظ=ةالمحافظة ، ون=

ھ==ذا، وم=ن نت==ائج البح==ث تمي=ز الم==ستوطنات اkس==رائيلية . بالنت=ائج والتوص==يات الت==ي ترتك=ز عليھ==ا
ًبا�راضي ا�كثر ارتفاعاعن مراك=ز العم=ران الفل=سطينية، وا�كث=ر نف=وذا  ح=ول مدين=ة ) م=ساحة (ً

  ). مة المحافظةعاص(الخليل 

Abstract 

This research paper deals with the location characteristics of urban 
areas (Palestinian urban areas and Israeli settlements) in the governorate 
of (El-Khalil)- Hebron. These characteristics include levels of urban areas 
location with the sea level and distance as regards Hebron city .The 



 - ٢ -

research depends upon available maps as well as relevant Palestinian 
statistics for the purpose of the study.  

The research is divided into three topics, the first tackles objectives 
and methods, the second introduces the Israeli Settlements in the 
governorate, while the third deals with the location characteristics of both 
the Palestinian urban areas and the Israeli Settlements.  

The main conclusions of this research paper are : The Israeli 
Settlements were built upon areas that are higher than the Palestinian 
urban areas, and their (Israeli Settlements) authority around El-Khalil city 
is larger than them.   

   الخصائص المكانية للمراكز العمرانية الفلسطينية والمستوطنات اGسرائيلية 

  في محافظة الخليل

  : ةمقدم

 تعمل المستوطنات اkسرائيلية التي أنشئت على مساحات من أراضي الضفة الغربية على          
وأص==بح اTح==تhل . خل==ق م==شاكل مختلف==ة لل==سكان الفل==سطينيين بأرض==ھم وخصائ==صھم واقت==صادھم

ّي=ة، اTستيطاني اkسرائيلي يتصدر السياسات الفلسطينية في كل المحافل الدولية واkقليمي=ة والمحل
ُإذ عمل المستوطنون الصھاينة على تدمير البنى التحتية للفلسطينيين وتقطيع أوصال الوطن بغل=ق 
المح==اور الرئي==سية للط==رق الرابط==ة ب==ين المراك==ز العمراني==ة الفل==سطينية، ونھ==ب مق==درات ال==شعب 

  . الفلسطيني

 م==ن المراك==ز  ھ==ذا، وق==د ت==م اختي==ار مواض==ع ممي==زة لم==ستوطناتھم، تمي==زت ع==ن غيرھ==ا         
العمراني===ة الفل===سطينية، إذ عم===ل اTح===تhل اkس===رائيلي عل===ى اختي===ار المواض===ع ذات الخ===صائص 

  .المكانية المميزة، حيث أنشئت لتحقيق أھدافه اTحتhلية التوسعية

 تعتب==ر محافظ==ة الخلي==ل ، إح==دى المحافظ==ات الفل==سطينية الت==ي تق==ع جن==وب ال==ضفة الغربي==ة          
ن تواجد المستوطنات اkسرائيلية فيھا، وھي محافظة فل=سطينية ت=ربط ب=ين جن=وب ًوتعاني كثيرا م

وبين ال=سھل ال=ساحلي م=ن الغ=رب، والمحافظ=ات ال=شمالية Tس=يما بي=ت لح=م ) إقليم النقب(فلسطين 
، إضافة لذلك فإنھا تشرف على البحر المي=ت )حيث ا�ماكن الدينية المسيحية واkسhمية(والقدس 

المتوس=ط ( ي تتميز بنطاق ھضبي، ينحدر على جوانبه أودية كثيرة نحو البح=رين،من الشرق، وھ
، مما أدي إلى زيادة أطوال الطرق بين المراكز العمرانية الفل=سطينية، المتباع=دة ف=ي ھ=ذا )والميت

  . النطاق، حيث تتوفر سبل الحياة في مواضعھا

المت==وفرة لمحافظ==ة الخلي==ل  البيان==ات  وkتم==ام ھ==ذا الموض==وع ت==م اTس==تعانة ب==الخرائط و         
  . للوقوف على خصائص المكان للمراكز العمرانية الفلسطينية واTستيطانية اkسرائيلية

يتن==اول ا�ول منھ==ا أھ==داف البح==ث ووس==ائله، :  ت==م تق==سيم البح==ث إل==ى ثhث==ة موض==وعات         
ث فيتن=اول دراس=ة أھ=م خ=صائص المستوطنات اkسرائيلية ف=ي محافظ=ة الخلي=ل، أم=ا الثال=: والثاني
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المكان للمراكز العمراني=ة الفل=سطينية واkس=رائيلية ف=ي المحافظ=ة ، باkض=افة إل=ى خاتم=ة تت=ضمن 
  . نتائج البحث والتوصيات

  أھداف البحث ووسائله

 تتف==اوت خ==صائص المك==ان م==ن منطق==ة �خ==رى ف==ي محافظ==ة الخلي==ل، فف==ي منطق==ة قطعتھ==ا          
م ف=وق م=ستوي ١٠٠٠سطحھا الھضبي قمم جبلية عدي=دة، يزي=د ارتفاعھ=ا ع=ن ا�ودية، ويقع على 

سطح البحر المتوسط، تواجدت من=اطق العم=ران الفل=سطيني ف=ي من=اطق ت=وفرت فيھ=ا س=بل الحي=اة 
ا�من=ة والكريم=ة ض=من أح=واض ا�ودي=ة عل==ى س=طح الھ=ضبة ب=صورة تلقائي=ة من=ذ آTف ال==سنين، 

ثم أقيمت مستوطنات إسرائيلية دخيلة ومصطنعة بينھ=ا، من=ذ . حيث التربة الخصبة، وموارد المياه
 م، تمي=زت مناطقھ=ا بت=ضاريس ١٩٦٧بدء اTحتhل اkسرائيلي للضفة الغربية وقط=اع غ=زة ع=ام 

مرتفعة، وقد T يت=وفر فيھ=ا الح=د ا�دن=ى المطل=وب م=ن م=وارد البيئ=ة ال=صالحة للع=يش فيھ=ا، وإنم=ا 
  . hل اkسرائيليأقيمت لتحقيق أھداف توسعية لhحت

Xمنطقة الدراسة: ًأو :  

 تقع محافظة الخليل على منطقة ھضبية تعرف باسم جبال الخليل، وتمث=ل الج=زء الجن=وبي          
المتسع من السلسلة الجبلي=ة الوس=طى ف=ي فل=سطين، وبالت=الي فإنھ=ا ت=شرف م=ن أراض=يھا المرتفع=ة 

لسطيني الجن=وبي الغرب=ي م=ن الغرب،وعل=ى على أراضي النقب من الجنوب، والسھل الساحلي الف
كم=ا تعتب=ر حلق=ة رب=ط للط=رق الواص=لة بينھ=ا وب=ين المحافظ=ات ال=شمالية . البحر الميت من الشرق

. الفلسطينية، وبخاصة بيت لحم والقدس، وبذلك فھي أول محافظة فلسطينية جنوب الضفة الغربية
  ).١(خريطة رقم 

 ٣١ ْ  ٤٢ َ  ٣١ ً-  ٣١ ْ  ٢٠ َ  ٣١ ًً( ْ ش=ما٣١Tالع=رض ًتقع محافظة الخليل فلكيا ض=من دائ=رة 
 X٢ كم٧٦٠.٩وتبلغ مساحتھا .)]1[( ً شرقا ) ٣٥ ْ ١٩ َ -  ٣٤ ْ ٥٢ َ( كما تقع بين خطي طول )ًش_ما 

 ويعن=ي ھ=ذا الموق=ع أنھ=ا تق=ع      .من م=ساحة ال=ضفة الغربي=ة الفل=سطينية% ١٣.١،أي بنسبة ) ]2[(
ًالدافئ والماطر شتاء ، والحار جاف صيفا( ضمن مناخ البحر المتوسط المعتدل  ، مما يؤدي إل=ى )ً

  . ًتاءجريان المياه في ا�ودية العديدة المنحدرة من سطح الھضبة ش

يتمي==ز س==طح ا�رض ف==ي المحافظ==ة ب==المظھر الھ==ضبي ف==ي وس==طه، ترتف==ع مناس==يبه ع==ن 
ً مترا فوق مستوى سطح البحر المتوسط، تعلوه ع=دد م=ن القم=م الجبلي=ة منھ=ا قم=ة جب=ل خل=ة  ٩٠٠

أم=ا ). ً مت=را١٠١٨(، و قم=ة جب=ل س=عير ً) مت=را١٠١٣(، وقمة جبل حلحول ً) مترا١٠٢٠(بطرخ 
ب فيتمي===ز س===طح ا�رض باTنح===دار الواض===ح، حي===ث تنتھ===ي الكتل===ة الجبلي===ة ف===ي الغ===رب والجن===و

ًويك=ون اTنح=دار ش=ديدا ف=ي ال=شرق حي=ث حاف=ة . للمحافظة نح=و النق=ب ال=شمالي وال=سھل ال=ساحلي
انھدام البحر الميت، ھذا، وينحدر من كتلة الخليل الجبلية روافد نھرية فصلية الجريان، تتبع أودية 

ًلبح==ر المتوس==ط غرب==ا أھمھ==ا وادي غ==زة، ووادي الح==سي، ووادي ص==فرير، منھ==ا م==ا ينتھ==ي ف==ي ا
  . ًوأخرى تنتھي في البحر الميت شرقا مثل وادي غار

ف==ي % ٣٠.٢ف==ي الم==دن، و% ٦٧ ن==سمة، يع==يش م==نھم ٥٣٣٥٥٢ يبل==غ ع==دد س==كان المحافظ==ة      
فل==سطينيين ف==ي فتمث==ل س==كان مخيم==ات الhجئ==ين ال%) ٢.٨(الق==رى وا�ري==اف، أم==ا الن==سبة الباقي==ة 

م==ن مجم==وع س==كان المحافظ==ات )]4[(% ٢٢.٢ ھ==ذا، وتبل==غ ن==سبة س==كان المحافظ==ة)]3[(المحافظ==ة 
  .  نسمة٢٤٠٨٣٠٠ھم الفلسطينية الشمالية البالغ عدد
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 موقع منطقة الدراسة ): ١( خريطة رقم 

  

ــــسطيني: المــــصدر ــــسكان والمــــساكن  )١٩٩٩(الجهــــاز المركــــزي لإلحــــصاء الفل ، التعــــداد العــــام لل
  والمنشآت

م==ن م==ساحة % ٠.١ بلغ==ت ن==سبة م==ساحتھا )]5[( م==ستوطنة إس==رائيلية ٣١ يتواج==د ف==ي المحافظ==ة    
 تتركز ح=ول مدين=ة الخلي=ل، وف=ي الج=زء الجن=وبي والغرب=ي وال=شمالي م=ن المحافظ=ة،  المحافظة،

متفقة في ذلك مع توزيع المراكز العمرانية الفلسطينية، ويعتبر الحي اليھودي منھا والمتواج=د ف=ي 
  ). ١٩٦٧(ًقلب مدينة الخليل أقدمھا إنشاء 

  : مشكلة البحث وأھدافه : ًثانيا

تتمحور مشكلة البح=ث ف=ي ن=احيتين، ا�ول=ى موض=وعية، وت=رتبط بخ=صائص  : مشكلة البحث    -أ 
المك==ان للمراك==ز العمراني==ة الفل==سطينية ، والم==ستوطنات اkس==رائيلية، وت==رتبط الثاني==ة ب==المنھج ، 
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وھما عن=صران يتطلب=ان الدق=ة وا�ساليب اkحصائية والكرتوجرافية التي تتفق مع طبيعة البحث، 
  . والموضوعية من أجل الوصول إلى الحقائق المناسبة

ًونظ==را �ن م==شكلة البح==ث ت==رتبط بخ==صائص المك==ان، ل==ذا يج==ب الوق==وف عن==د بع==ض الحق==ائق     
الجغرافي=ة والتاريخي==ة، وھ=ي وج==ود مراك=ز عمراني==ة فل=سطينية طبيعي==ة الن=شأة، ض==من خ==صائص 

لhزمة للحياة، وبين مستوطنات إسرائيلية دخيلة ليس لھا عمق تاريخي سطح توفر لھا اkمكانات ا
م=ن ھ=ذا المنطل=ق ك=ان T ب=د م=ن . أو جغرافية تاريخية، وT ترتبط بخصائص س=طح مhئ=م للع=يش

التعرف على خصائص المكان للمراكز العمرانية من خhل الخرائط والبيان=ات الت=ي ت=وفرت ل=دى 
  . جدھا في أماكنھا التي أقيمت عليھاالباحث، للوصول إلى مغزى توا

  :يھدف ھذا البحث إلى : أھداف البحث  -ب

التعرف على مدي استفادة اTحتhل اkسرائيلي من الخصائص الجغرافي=ة للمك=ان ف=ي اختي=ار    -١
  .مواضع مستوطناته، من أجل خدمة أھدافه اTحتhلية اTستعمارية

مواض=ع الت=ي أن=شئت عليھ=ا ا المراك=ز العمراني=ة الفل=سطينية التعرف على الفروق المكاني=ة لل      -٢
  . واTحتhلية اkسرائيلية

تحلي===ل ا�س===باب الحقيقي===ة الكامن===ة م===ن وراء اختي===ار مواض===ع الم===ستوطنات اkس===رائيلية ،       -٣
  . والمخاطر الناتجة عنھا

  : منھج البحث وأسلوبه: ًثالثا 

 وما توفر من بيانات إحصائية وخ=رائط، إل=ى أن يتب=ع  أدت طبيعة مشكلة البحث،: منھج البحث-أ
الباحث المنھجين اkقليم=ي واTس=تنتاجي ، م=ن أج=ل الوص=ول إل=ى البيان=ات المطلوب=ة الت=ي تغط=ي 
جوانب المشكلة، و تحديد خصائص المكان في مواضع مراكز العمران ،وحتى يمكن تحقي=ق ذل=ك 

ت=صدر ع=ن ) ، وخ=رائط اTس=تيطان، وغيرھ=اخ=رائط طبوغرافي=ة (تم اTعتماد عل=ى ع=دة خ=رائط 
، وع===ن دائ===رة ١٥٠٠٠٠:١ وبمقي===اس رس===م (PALEGRIC)المرك===ز الجغراف===ي الفل===سطيني 

كم==ا ت==م اTعتم==اد عل==ى بع==ض . ٢٥٠٠٠٠:١ و ١٠٠٠٠٠:١الم==ساحة اkس==رائيلية بمقي==اس رس==م 
  .ذات العhقة           اkحصاءات والبيانات الفلسطينية

  : يد الفروض التاليةتم تحد:  فروض البحث-ب

تتواجد المستوطنات اkسرائيلية في محافظة الخليل في مجموعات لھا مدلوTت جغرافية تؤثر    -١
  . ًسلبا على مراكز العمران الفلسطينية 

تتباين خصائص المكان لكل من المراكز العمرانية الفلسطينية والمستوطنات اkسرائيلية ف=ي       -٢
  . المحافظة

  .وصول نفوذ المستوطنات اkسرائيلية إلى كل المراكز العمرانية داخل المحافظة وخارجھا      -٣

  .  ھذا، وضمن نطاق ھذه الفروض سوف يتم التأكد من صحتھا   
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  : دراسات سابقة: ًرابعا 

 تنوع=ت الدراس=ات الت==ي تناول=ت الم==ستوطنات اkس=رائيلية، المتواج=دة ف==ي ال=ضفة الغربي==ة          
، )م١٩٦٧ا�راضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام (غزة قبل اTنسحاب منه وقطاع 

 Tقتصادية والديموغرافية، وغير ذل=ك، إTمنية، وا�وتعددت جوانب مناقشتھا، فمنھا السياسية، وا
الي_شع، اف_رات،  ( دراس_ة: من ھ=ذه الدراس=ات . أن ھذه الدراسات لم تركز على خصائص المكان

م=ن خ=hل الخريط=ة الجدي=دة لhس=تعمار  مركزة عل=ى الج=انبين الجغراف=ي وال=سياسي، ،) م١٩٩١
 ;Palestinian Center of Human Rights)  ودراس__ة. اTس==تيطاني اkس==رائيلي

،حيث تم الم=سح الجغراف=ي للم=ستوطنات اkس=رائيلية بأس=مائھا وأع=دادھا، وتوزيعھ=ا عل=ى (1994
 حي==ث ت==م ح==صر ):١٩٩٣: أب__و ص__بيح، عم__ران (  دراس__ةتك==ذلك س==لك. المن==اطق الفل==سطينية

المستوطنات اkسرائيلية، مع ذكر سنوات التأسيس، وا�راضي الفلسطينية التي أنشئت عليھا، مع 
المرك___ز الجغراف___ي ( دراس___ة وعل===ى نف===س الم===نھج عمل===ت . ذك===ر بع===ض البيان===ات ال===سكانية لھ===ا

الع=ددي للم=ستوطنات اkس=رائيلية ف=ي ّ التي ركزت على الم=سح اkح=صائي ):١٩٩٥: الفلسطيني
، )T توجد مستوطنات إس=رائيلية ف=ي قط=اع غ=زة ف=ي الوق=ت الحاض=ر(الضفة الغربية وقطاع غزة

 ):١٩٩٩: اzس__تاذ، ص__بحي(دراس__ة أم==ا . ش==املة أس==ماءھا، وع==ددھا، ونوعھ==ا، وس==نة تأسي==سھا
دور الم==ستوطنات فرك==زت عل==ى المي==اه وا�م==ن الق==ومي العرب==ي، م==ع التركي==ز عل==ى فل==سطين، و 

: ال__دويك( دراس_ة وس==لكت. اkس=رائيلية ف=ي س==رقه المي=اه الفل=سطينية ل==صالح اTح=تhل اkس=رائيلي
ً أي=ضا نف==س الم=سلك ف==ي تركيزھ=ا عل==ى ال=سياسات المائي==ة اkس=رائيلية ف==ي فل=سطين وم==ا ):١٩٩٦

. ل=دولي منھ=احولھا، ودور المستوطنات اkسرائيلية في ذلك، مع ربط الموضوع بموقف الق=انون ا
فق=د تناول=ت طبوغرافي=ة الم=ستوطنات اkس=رائيلية   ):٢٠٠١: م_شتھي، عب_د العظ_يم(دراس_ة أما 

أب_و (بالنسبة لطبوغرافية المراكز العمرانية الفلسطينية في محافظة جن=ين الفل=سطينية، أم=ا دراس=ة 
  ). نة القدس فركزت على التحليل المكاني للمستوطنات اليھودية في مدي )٢٠٠٥:طويلة، جھاد 

 يتب=ين، أنھ=ا ل=م تن=اقش خ=صائص المك=ان، وج=اءت ھ=ذه  ومن خ=hل تقي=يم تل=ك الدراس=ات
  . الدراسة لتكمل بعض جوانب القصور المتعلقة بدراسة المستوطنات اkسرائيلية للضفة الغربية

  المجموعات اXستيطانية اGسرائيلية في محافظة الخليل وع�قتھا بالعمران الفلسطيني

  :تقديم

 مدين=ة وقري==ة فل=سطينية باkض==افة إل=ى العدي==د م==ن ٢٩ يتواج=د عل==ى أرض المحافظ=ة نح==و          
 ٢ ك==م١٤.٩٥الخ==رب والتجمع==ات المتنقل==ة، أكبرھ==ا مدين==ة الخلي==ل، حي==ث تبل==غ م==ساحتھا المبني==ة 

  .ٍ المستوطنات اkسرائيلية على أراض تابعة لھاھذا، وقد أقيمت.)]6[(

 مستوطنة ٣١ فقد أنشئت في مدينة الخليل وما حولھا مجموعة مستوطنات إسرائيلية بلغ عددھا    
من م=ساحة مدين=ة الخلي=ل % ١٢.٦، بنسبة ٢ كم١.٩تبلغ مساحاتھا اkجمالية ، ))١(انظر جدول رقم (

كما أنشيء )]7[(.تيطاني اkسرائيلي ا�وسط للضفة الغربيةوتقع جميعھا ضمن النطاق اTس. المبنية
ج=دول رق=م ( على أرض مدينة يطا الواقعة جنوب مدينة الخليل عدد م=ن الم=ستوطنات اkس=رائيلية

ة المدين==ة المبين==ة، وتق==ع جميعھ==ا م==ن م==ساح% ٢٢.٥٢، وبن==سبة ٢ ك==م١.٠٧٩، تبل==غ م==ساحتھا  ) ١
وعل==ى أرض مدين==ة الظاھري==ة . ض==من النط==اق اTس==تيطاني اkس==رائيلي ا�وس==ط لل==ضفة الغربي==ة

 بن==سبة ٢ك==م٠.٣٣٧جن==وب محافظ==ة الخلي==ل أن==شئت ث==hث م==ستوطنات إس==رائيلية، بلغ==ت م==ساحتھا 
وتق=ع جميعھ=ا ض=من النط=اق اTس=تيطاني اkس=رائيلي . )]8[(من م=ساحة المدين=ة المبين=ة % ١٠.٣٦

كما أنشئت على أرض مدينة السموع الواقعة جن=وب غ=رب مدين=ة الخلي=ل . ا�وسط للضفة الغربية
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م==ن م==ساحة المدين==ة % ١٧.٩، أي بن==سبة ٢ك==م٠.٣٣٩م==ستوطنتان إس==رائيليتان بلغ==ت م==ساحتھما 
وعل=ى أرض مدين=ة . ان ضمن النطاق اTستيطاني اkسرائيلي ا�وس=ط لل=ضفة الغربي=ةتقع. المبينة

ًدورا الواقعة جنوب غرب مدينة الخليل أي=ضا أن=شئت م=ستوطنتان إس=رائيليتان، بم=ساحة مق=دارھا 
تقع==ان ض==من النط==اق اTس==تيطاني . م==ن م==ساحة المدين==ة المبني==ة% ٦.٥، أي بن==سبة ٢ ك==م٠.١٤١

  . لضفة الغربيةاkسرائيلي الغربي ل

 كذلك أنشئت على أرض مدينة حلحول الواقعة ش=مال مدين=ة الخلي=ل م=ستوطنة إس=رائيلية واح=دة   
تقع ضمن النطاق اTستيطاني . من المساحة المبينة% ٣.٢٦، أي بنسبة ٢كم٠.١٥بمساحة قدرھا  

ي=ل م=ستوطنة ًوأنشئت أيضا على أراضي بن=ي نع=يم الواقع=ة ش=رق مدين=ة الخل. اkسرائيلي ا�وسط
تق=ع . م=ن الم=ساحة المبني=ة للمدين=ة% ٣.٠٦، وبن=سبة ٢ك=م٠.٧٥بم=ساحة ق=درھا  إسرائيلية واحدة، 

ك=ذلك أن=شئت م=ستوطنة إس=رائيلية . ضمن النطاق اTستيطاني اkسرائيلي ا�وس=ط لل=ضفة الغربي=ة
، ٢ك=م٠.٥واحدة على أرض مدينة ص=وريف الواقع=ة ش=مال غ=رب مدين=ة الخلي=ل، بم=ساحة ق=درھا 

تق=ع ض=من النط=اق اTس=تيطاني اkس=رائيلي الغرب=ي . من المساحة المبنية للمدين=ة% ٣٣.٢وبنسبة 
أما على أراضي مدينة ترقوميا الواقعة شمال غ=رب الخلي=ل فق=د أن=شئت م=ستوطنة . للضفة الغربية

تق=ع ض=من . من المساحة المبنية% ١٦.١٥، وبنسبة ٢كم٠.١٠٥إسرائيلية واحدة ، بمساحة قدرھا 
وعلى أراضي مدين=ة ال=شيوخ الواقع=ة ش=مال غ=رب مدين=ة . لنطاق اTستيطاني اkسرائيلي الغربيا

من المساحة % ٤١.٤، وبنسبة ٢ كم٠.٣٧٤الخليل أنشئت مستوطنتان إسرائيليتان، بمساحة قدرھا 
  . تقعان ضمن النطاق اTستيطاني اkسرائيلي ا�وسط للضفة الغربية. المبنية لھا

  : طنات اGسرائيلية في محافظة الخليلمجموعات المستو

 م=ستوطنة إس=رائيلية، أن=شئت م=ن قب=ل اTح=تhل ٣١يتواجد على أراضي محافظة الخلي=ل 
ًوتتوزع ھذه المستوطنات توزيعا مكانيا◌ يتفق م=ع توزي=ع المراك=ز . م١٩٦٧اkسرائيلي بعد عام  ً ً

ً دونم=ا، ٥٩٠٤.٩٦٧لغ مساحتھا تب. العمرانية الفلسطينية داخل المحافظة، وبجوار الخط ا�خضر
م=ن م=ساحة المحافظ=ة، ھ=ذا ، ويمك=ن ت=صنيف الم=ستوطنات اkس=رائيلية ف=ي  % ٠.١   أي بنسبة 

  -:على النحو ا�تي. ) ]9[(المحافظة إلى أربع مجموعات 

س==بع م==ستوطنات إس==رائيلية، تبل==غ ن==سبة ع==ددھا ) اليةال==شم(يق==ع ف==ي المجموع==ة ا�ول==ى 
ع=شر ) الوس=طى(من عدد المستوطنات اkسرائيلية في محافظة الخليل، ويقع في الثاني=ة % ٢٢.٥

فت=ضم أرب==ع ) الغربي=ة(م==ن ع=ددھا، أم=ا المجموع=ة الثالث==ة % ٣٢.٣م=ستوطنات إس=رائيلية، بن=سبة 
 ح==ين يق==ع ض==من المجموع==ة الرابع==ة م==ن ع==ددھا، ف==ي% ١٢.٩م==ستوطنات إس==رائيلية وبن==سبة 

ھ=ذا،  ). ١انظ=ر ج=دول رق=م (م=ن ع=ددھا% ٣٢.٣عشر مستوطنات إس=رائيلية وبن=سبة ) الجنوبية(
اTس=تيطانية الثhث=ة الت=ي تمت=د بط=ول ) المح=اور(ويكاد يتفق توزيعھا ف=ي المحافظ=ة م=ع النطاق=ات 

لنط===اقين ا�وس===ط و ال===ضفة الغربي===ة م===ن ال===شمال إل===ى الجن===وب ، و أن معظمھ===ا يق===ع ض===من ا
  ) ]10[(.الغربي

  :  المجموعة الشمالية -١

َّ تقع على أرض مدن الشيوخ، وسعير، وحلحول ، وصوريف وبيت أمر، يبلغ عددھا سبع           ُ

ع===سكرية وزراعي===ة % ٣٣.٣خدام،و م===ن ع===ددھا مدني===ة اTس===ت% ٦٧.٧م===ستوطنات إس===رائيلية، 
م=ن مجم==وع م=ساحة الم==ستوطنات اkس=رائيلية ف==ي % ٣٠.٣، تبل==غ ن=سبة م==ساحتھا )]11[(اTس=تخدام
،  )٢( رق=م تقع في النطاقين اTستيطانيين ا�وسط والغربي من الضفة الغربية، خريطة. المحافظة

ترجع أھميتھا إل=ى أنھ=ا ت=تحكم ف=ي المراك=ز العمراني=ة الفل=سطينية الواقع=ة ش=مال المحافظ=ة ب=صفة 
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عامة، وفي محاور الطرق التي تربط محافظة الخليل بالمحافظ=ات الواقع=ة ش=مالھا وبخاص=ة بي=ت 
  .لحم والقدس

  

 

  :  المجموعة الوسطى-٢

يبلغ ع=ددھا ع=شر . حيطة بمدينة الخليل والموجودة داخلھا وھي المجموعة اTستيطانية الم         
م=ن مجم=وع م=ساحات % ٣٢.٠مستوطنات إسرائيلية، كلھا مدنية اTستخدام، تبلغ ن=سبة م=ساحتھا 

وتقع ھذه المجموعة ضمن النطاق اTستيطاني اkسرائيلي . المستوطنات اkسرائيلية في المحافظة
ت==تحكم ف==ي مدين==ة الخلي==ل وأحيائھ==ا وقراھ==ا، ومح==اور )  ٣(ا�وس=ط لل==ضفة الغربي==ة، خريط==ة رق==م 

  . الطرق التي تربطھا بباقي أجزاء المحافظة

  )]12[(التوزيع الجغرافي للمستوطنات اGسرائيلية في محافظة الخليل): ١(جدول رقم 

  المساحة Gسرائيليةاسم المستوطنة ا الرقم

 )دونم(

سنة 
 التأسيس

نوع  اzراضي المقامة عليھا
 اXستخدام

 المجموعة الشمالية 
 مدني  بيت أمر  ١٩٦٧ ٣٥٨ ميسؤات يتسحاق    .١       
 زراعي  بيت أمر  ١٩٧٧ ٣٠٠ مجدال عوز    .٢       
 عسكري  صوريف  ١٩٨٢ ٥٠٠ )متسبيه عادولم(تسوريت    .٣       

قري____________ة (ال____________شيوخ  ١٩٨٣ ١١٦ أسفر / متساو    .٤       
 )الزعفران

 مدني 

 مدني   حلحول -بيت أمر  ١٩٨٤ ١٥٠ كرمي تسور    .٥       
 مدني  الجبعه  ١٩٨٩ ٢٥٨ بيت عين تسوريت    .٦       
 مدني  سعير/ الشيوخ  ١٩٩١ ١٠٨ شيمعون / متساد    .٧       

       ١٧٩٠ المجموع
 ) المركزية(عة الوسطى المجمو

 مدني  الخليل  ١٩٦٧ ٤.١٨٧ الحي اليھودي    .١       
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 مدني   الخليل -بني نعيم  ١٩٦٨ ١٣٠٠ كريات أربع    .٢       
 مدني  الخليل  ١٩٨٠ ٢.٦٣ الدبويا / ھداسا    .٣       
 مدني  الخليل  ١٩٨٠ ١.٢٤ الحرم اGبراھيمي    .٤       
 مدني  الخليل  ١٩٨٢ ٢٥ )رامات عنر(ھارمنوح    .٥       
 مدني  الخليل  ١٩٨٣ ٧٥ )بني سيفر(معاليه ھفار    .٦       
 مدني  دورا ١٩٨٤ ٢٠٨ )حاجاي(ھاجاي    .٧       
مدرسة أسامة ب_ن  (بيت رومانو   .٨       

 ) المتفذ
 مدني  الخليل  ١٩٨٧ ٥.٣٩

 مدني الخليل ١٩٨٧ ٠.٥٢ تل الرميدة  
غير  ٢٦٧ )خارسينا(رامات مامريه    .٩       

 متوفر
 مدني  الخليل 

       ١٨٨٨،٩٦٧ المجموع
 المجموعة الغربية 

 عسكري دورا  ١٩٧٩ ٧٥ ناحل أدوريم    .١       
 مدني  ترقوميا  ١٩٨٢ ٢١٧ تيلم    .٢       
 مدني   ترقوميا -دورا  ١٩٨٢ ١٠٥ أدورا    .٣       
 عسكري دورا  ١٩٨٤ ٦٦ نيجوھوت    .٤       

       ٤٦٣ المجموع
 المجموعة الجنوبية 

خرب__________ة أم -الدعاجن__________ة ١٩٧٧ ٣٠٠ بيت يائير    .١       
 الزيتون 

 مدني 

 مدني   خربة ماعون -يطا  ١٩٨٠ ١٦٦ ماعون    .٢       
 مدني  الظاھرية+ دور  ١٩٨٠ ٢٠٠ )دوريت(يتنائيل    .٣       
 مدني   أم الخير -يطا  ١٩٨١ ١٤٥ )كرمئيل(كرمل    .٤       
 مدني  الظاھرية  ١٩٨٢ ٢٢١ ) عوفريم(تينه    .٥       
 مدني  الظاھرية  ١٩٨٢ ٥٠ )متسبيه لھف(أشكلوت    .٦       
 مدني  )خربة سوسه(يطا  ١٩٨٣ ٢٨٢ )ماعون ب(سوسيا    .٧       
 مدني   السموع ١٩٨٩ ١٨٣ شميعه    .٨       
 مدني  السموع  ١٩٩٠ ٢١٦ شاني ليفنه    .٩       

     

١٠
.      

      

غير  غير متوفر مسودات يھودا 
 متوفر

 مدني  الظاھرية 

       ١٧٦٣ المجموع
 ٥٩٠٤.٩٦٧ المجموع الكلي للسماحة

  : ًمن تجميع الباحث اعتمادا على مصادر متعددة: المصدر

، م_سح الم_ستعمرات اGس_رائيلية ف_ي ال_ضفة الغربي_ة وقط_اع غ_زة، م_صدر )١٩٩٥: (ا الفلسطينيالمركز الجغرافي       -١
   .٣، ٣٠سابق، ص ص 

دلي__ل الم__ستوطنات اGس__رائيلية ف__ي اzراض__ي العربي__ة المحتل__ة، دار الجلي__ل للن__شر ) ١٩٩٣( : عم__ران أب__و ص__بيح     -٢
  .١١٧ - ٢٣ ص ص –والدراسات واzبحاث الفلسطينية، عمان 

  . خريطة التجمعات السكنية، مصدر سابق)م ١٩٧٧: (المركز الجغرافي الفلسطيني       -٣

4-       Palestinian Geographic Centre (PALGRIC):( 1997) :OP.Cit, Scale 1:150000.  
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 :  المجموعة الغربية -٣

 إس==رائيلية، تق==ع  تق==ع عل==ى أراض==ي م==دينتي دورا و ترقومي==ا ، وت==ضم أرب==ع م==ستوطنات         
، وتبل=غ  )٣(جميعھا ضمن النطاق اTستيطاني اkس=رائيلي الغرب=ي لل=ضفة الغربي=ة، خريط=ة رق=م 

ت==تحكم ف==ي المراك==ز . م==ن م==ساحة الم==ستوطنات اkس==رائيلية ف==ي المحافظ==ة% ٧.٨ن==سبة م==ساحتھا 
اص=لة ب=ين ًالعمرانية الفلسطينية التي تقع وسط غرب المحافظة، فضh عن تحكمھا ف=ي الط=رق الو

المحافظ==ة وال==سھل ال==ساحلي الفل==سطيني، و المراك==ز العمراني==ة الفل==سطينية ف==ي المنطق==ة ومدين==ة 
  . الخليل

  :  المجموعة الجنوبية -٤

يطا ، والسموع والظاھرية ، وتضم ع=شر م=ستوطنات إس=رائيلية،   تقع على أراضي مدن          
تق==ع . نات اkس==رائيلية ف==ي المحافظ==ةم==ن مجم==وع م==ساحة الم==ستوط% ٢٩.٩تبل==غ ن==سبة م==ساحتھا 

، وترج=ع أھمي=ة  )٤(خريط=ة رق=م .ضمن النطاقين اTستيطانيين ا�وسط والغربي لل=ضفة الغربي=ة
ھ==ذه المجموع==ة اTس==تيطانية إل==ى أنھ==ا ت==تحكم ف==ي المراك==ز العمراني==ة الفل==سطينية الواقع==ة جن==وب 

 العمراني==ة الفل==سطينية جن==وب كم==ا ت==تحكم ف==ي مح==اور الط==رق الواص==لة ب==ين المراك==ز. المحافظ==ة 
ُث=م تحكمھ=ا ف=ي مح=اور الط=رق الت=ي . المحافظة وبين باقي أجزاء المحافظة T س=يما مدين=ة الخلي=ل

تربط محافظة الخليل والنقب الشمالي، من جھة، وبينھا وبين السھل الساحلي الفل=سطيني الجن=وبي 
  .متدة بمحاذاة الخط ا�خضر كما أنھا تشكل نقاط مراقبة ورصد للمناطق الم. من جھة أخرى

   



 - ١١ -

 

  -:الخصائص المكانية

، تن=وع ت=ضاريس )٥( يتبين من دراسة س=طح ا�رض ف=ي محافظ=ة الخلي=ل، خريط=ة رق=م          
ًسطح الھضبة، م=ع جوان=ب ش=ديدة اTنح=دار، ل=ذلك ف=إن أكث=ر أش=كال ال=سطح انت=شارا ھ=ي ا�ودي=ة 

ٍ غرب=ا والمي=ت ش=رقا، وظھ=ور أراض م=ا ب=ين المنحدرة من سطح الھضبة نحو البح=رين المتوس=ط ً ً
كذلك يمتد خط تقسيم المياه الرئيسي في فلسطين على . ا�ودية، حيث اTنحدارات الشديدة لجوانبھا

سطح الھضبة بين الشمال والجنوب، كم تتواجد عليھا التhل الجبلية التي يزيد ارتفاع بعضھا ع=ن 
ٍ، تارك=ة بنيھ=ا أراض ت=صلح لل=سكن والزراع=ة، ً مترا ف=وق م=ستوى س=طح البح=ر المتوس=ط١٠٠٠

  . حيث قامت المراكز العمرانية الفلسطينية

 وتترك==ز الدراس==ة ھن==ا ح==ول تحلي==ل خ==صائص الموض==ع للمراك==ز العمراني==ة الفل==سطينية،          
ھذا، وقد وردت ض=من التحلي=ل .. والمستوطنات اkسرائيلية في المحافظة، مع إجراء مقارنة بينھا

 وھ==و منطق==ة منخف==ضة، طولي==ة اTمت==داد، تت==داخل فيھ==ا ،Streamال__وادي  متع==ددة منھ==ا م==سميات
ًخطوط الكنت=ور ا�ق=ل من=سوبا ف=ي ا�كث=ر من=سوبا  Inter - fluve أراض_ي م_ا ب_ين اzودي_ة ث=م. ً

Lands، كث=ر من=سوبا ف=ي�ودية، تت=داخل فيھ=ا خط=وط الكنت=ور ا�وھي أراض مرتفعة تقع بين ا ً ٍ
 Water خ_ط تق_سيم المي_اه ًكم=ا ورد أي=ضا.  وتقع عليھا خطوط تقسيم مياه ثانوي=ةًا�قل منسوبا،

Divide Line ، وھو الخط الواصل بين أعلى القمم الجبلية على سطح الھضبة، وھو خط يصل 
ب==ين رؤوس انحن==اءات النت==وءات لخط==وط الكنت==ور الممثل==ة للقم==م، وتنح==در من==ه مي==اه ا�مط==ار ف==ي 

ن أودية، وفي محافظة الخليل يقع على جانبيه ا�ودية المنحدرة من سطح اتجاھين متضادين، لتكو
فھ=و أعل=ى   Plateau Surface س_طح الھ_ضبة أم=ا . الھ=ضبة نح=و البح=رين المتوس=ط والمي=ت

المناطق فيھا، ويحددھا خط كنت=ور مت=سع، يتواج=د داخل=ه ت=hل جبلي=ة ، تظھ=ر ف=ي ص=ورة حلق=ات 
القم_ة الكاذب_ة ًوورد أي=ضا م=صطلح . ن=سوب س=طح الھ=ضبةكنتورية صغيرة منسوبھا أعلى م=ن م

Knoll،   رض، يب=دو ف=ي ص=ورة حلق=ات أو حلق=ة�التي تعني مرتف=ع يق=ع ض=من انح=دار س=طح ا
فيظھ=ر ف=ي ص=ورة خط=وط  Side of Plateauجان_ب الھ_ضبة أم=ا . كنتورية تعترض اTنح=دار

  .)]13[(بة الھض   كنتورية متقاربة، تدل على شدة اTنحدار، تحيط بسطح 
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  : خصائص المكان للمراكز العمرانية في المحافظة

ً يمكن التع=رف عل=ى أھ=م مhم=ح المك=ان للمراك=ز العمراني=ة الفل=سطينية المتأص=لة تاريخي=ا          
ًوجغرافيا، والتي قامت تلقائي=ا حي=ث تت=وف ر س=بل الحي=اة الكريم=ة، وللم=ستوطنات اkس=رائيلية الت=ي ً

  . أنشئت على ا�راضي الفلسطينية 

 Xالمراكز العمرانية الفلسطينية: ًأو :  

  : ا�تي ) ٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢( يتبين من دراسة بيانات الجداول          

 والمرتفع=ة للمجموع=ة تتساوى نسبة عدد المراكز العمرانية في كل م=ن ا�راض=ي المنخف=ضة       -أ 
  . الشمالية

تبلغ نسبة عدد المراكز العمرانية الفلسطينية في ا�راضي المنخفضة ضعف نسبتھا ل¾راضي  -ب 
  . المرتفعة في المجموعتين الوسطى والجنوبية

تقع كل المراكز العمرانية الفلسطينية في المجموعة الغربية ضمن ا�راضي المنخفضة حيث     -ج 
   %.١٠٠.٠ھا تبلغ نسبت

مم==ا س==بق نج==د أن معظ==م المراك==ز العمراني==ة الفل==سطينية ف==ي محافظ==ة الخلي==ل تق==ع ض==من 
   انظر شكل رقم.(، أو أحواض أودية)سھول داخلية(ٍأراض منخفضة، وھي إما أن تكون حوضية 

١ .(   

  :ًيحكم على المكان بأنه مرتفع أو منخفض بناء على اXعتبارات ا¬تية -:م�حظة

ًلظاھرة التضاريسية التي يتواجد عليھا، فم_ث� أراض_ي م_ا ب_ين اzودي_ة تع_رف بأنھ_ا مرتفع_ة، أم_ا ق_اع  نوع ا–أ 
  .ًالوادي أو السھل الداخلي مث� يعرف بأنه منطقة منخفضة

المن__سوب ھ__و اXرتف__اع أو اXنخف__اض الرأس__ي ع__ن م__ستوى ثاب__ت وھ__و م__ستوى س__طح :  من__سوب المك__ان–ب 
ً مت_را، وق_د تع_رف منخف_ضة ف_ي ٢٠٠قد تعرف الظاھرة مرتفع_ة ف_ي قم_ة من_سوبھا المقارنة، وھو أمر نسبي، ف

ً مترا مث�٥٠٠سھل داخلي ينحصر بين قمم عند  ً .   

فيقال ل²رض منخفضة إذا كانت تقع تح_ت م_ستوى س_طح :  اXرتفاع أو اXنخفاض عن مستوى سطح البحر–ج 
طح البحر، إX أنه عند البحث ف_ي تفاص_يل الت_ضاريس البحر، وتعرف بأنھا مرتفعة إذا كانت تقع فوق مستوى س
  .لھما نجد في كل منھما أراضي مرتفعة، وأخرى منخفضة

م___ن اXعتب___ارات ال___سابقة نج___د أن متوس___ط المن___سوب X يؤخ___ذ للحك___م عل___ى ك___ل ظ___اھرة منف___ردة باXرتف___اع أو 
  .باXنخفاض، وإنما يؤخذ للحكم على منطقة ما بصفة عامة

   سطح اzرض للمراكز العمرانية في المجموعة الشمالية من محافظة الخليلخصائص):٢(جدول رقم 

المراكز  الرقم
 العمرانية 

متوسط منسوب  نوع اzرض خصائص السطح
فوق ) م(سطح المكان

 مستوى البحر المتوسط
  )٥( خريطة رقم – المراكز العمرانية الفلسطينية -أ

 ١٠٠٠ مرتفعة  ) م المياهمنطقة تقسي(سطح الھضبة  حلحول    .١       
 ٩٥٠ مرتفعة  )بجوار خط تقسيم المياه(سطح الھضبة  بيت أمر    .٢       
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ضمن أراضي م_ا ب_ين ) ممر(منطقة منخفضة  صوريف    .٣       
 اzودية لروافد تابعة لوادي صفرير

 ٥٦٠ منخفضة 

جان__ب أح__د رواف__د وادي س__مت الت__ابع ل__وادي  خاراس    .٤       
صفرير،الذي يصب في البح_ر المتوس_ط ق_رب 

 . مدينة أسدود

 ٥٥٠ منخفضة 

       ٥.    Xودي_ة لرواف__د  بيت أوzراض_ي م__ا ب_ين اz قم_ة مت_سعة
 تابعة لوادي صفرير 

 ٥٤٠ مرتفعة 

جان_ب أح_د الرواف_د العلي_ا المنح_در م_ن س_طح  الشيوخ    .٦       
بة،والتابع ل___وادي غ___ار المتج___ه نح___و الھ___ض

 . البحر الميت

 ٨٢٠ منخفضة

  ) ٥( خريطة رقم - المستوطنات اGسرائيلية - ب
١-

 
 
 
 
 
 

  

قم__ة ض__يقة zراض__ي م__ا ب__ين اzودي__ة لرواف__د  ميسؤات يتسحاق
 .عليا ضمن وادي سمت التابع لوادي صفرير

 ٨٧٠ مرتفعة 

٢-
 
 
 
 
 
 

  

تتبع سطح الھضبة، ) ممرات(منطقة حوضية  مجدال عوز
 .بداية روافد تابعة لوادي غار

 ٩٤٠ منخفضة 

٣-
 
 
 
 
 
 

  

قم__ة ض__يقة zراض__ي م__ا ب__ين اzودي__ة لرواف__د  تسوريت 
 .عليا تتبع وادي سمت

 ٧٢٠ مرتفعة 

٤-
 
 
 
 
 
 

  

وس__ط قم__ة مت__سعة zراض__ي م__ا ب__ين اzودي__ة  أسفر/ متساد
 لروافد تابعة لوادي غار

 ٩٢٠ مرتفعة 

٥-
 
 
 
 
 
 

  

 ٩٤٠ منخفضة  . تتبع سطح الھضبة) ممرات(منطقة حوضية   تسور كرمي

٦-
 
 
 
 
 
 

  

بداية قاع zحد روافد سطح الھ_ضبة وجانب_ه،  بيت عين تسوريت
 ). أحد روافد وادي غار(

 ٩٣٠ منخفضة 

٧-
 
 
 
 
 
 

  

أطراف قمة متسعة zراضي م_ا ب_ين اzودي_ة،  متساد شيمعون
 . تتبع سطح الھضبة

 ٩٢٠ مرتفعة 

  : ًمن تحليل الباحث اعتمادا على : درالمص
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1-                  Palestinian Geographic Center (PALGRIC):( 1997) Palestine state map, (50 M. 
Contour map), Scale: 1:150000.  

2-                  Survey of Israel :( (1990) Topographic Sheets of Israel (Palestine), (20 M. 
Contour Lines), Scale: 1:100 000, sheets Nos. 10, 11, 15, 16. 

 خصائص سطح اzرض للمراكز العمرانية في المجموعة الوسطى من محافظة الخليل): ٣(جدول رقم 

متوسط منسوب  نوع اzرض خصائص السطح المراكز العمرانية  الرقم
) م(سطح المكان

فوق مستوى البحر 
 المتوسط

 ) ٦( خريطة رقم -كز العمرانية الفلسطينية  المرا-أ
 ٩٥٠ مرتفعة  سطح الھضبة  الخليل    .١       
قاع__ة وجان__ب أح__د الرواف__د العلي__ا ل__وادي  تفوح    .٢       

 زيتا، أحد روافد وادي صفرير 
 ٧٤٠ منخفضة 

قاع وجانب أحد الروافد العلي_ا ل_وادي ن_ار  بني نعيم    .٣       
 . ي غزةأحد روافد واد

 ٩٠٠ منخفضة 

  ) ٦( خريطة رقم -  المستوطنات اGسرائيلية -ب
 ٩٧٠ مرتفعة  قمة جبلية مسطحة تنبع سطح الھضبة  الحي اليھودي    .١        
        

٢.  
        

      

تتب___ع س___طح ) مم___رات(منطق___ة حوض___ية  كريات أربع
 . الھضبة

 ٩٤٠ منخفضة 

        

٣.  
        

      

 ٩٨٠ منخفضة  قاع لبداية الرافد الرئيسي لوادي نار دبوياال/ ھداسا 

        

٤.  
        

      

 ٩٨٠ منخفضة  قاع وجانب أحد روافد وادي نار العليا  الحرم اGبراھيمي 

        

٥.  
        

      

 ٩٤٠ مرتفعة  قمة جبلية تتبع سطح الھضبة  ھار منوح 

        

٦.  
        

      

مة zراضي ما ب_ين اzودي_ة لرواف_د علي_ا ق معاليه ھفار 
ْتتب___ع وادي الخب___رة المتج___ه نح___و البح___ر  َ

 .الميت

 ٧٤٠ مرتفعة 

        

٧.  
        

      

قمة zراضي ما ب_ين اzودي_ة لرواف_د علي_ا  ّحجاي /ھاجاي 
 . تتبع وادي نار

 ٨٨٠ مرتفعة 

        

٨.  
        

      

 ٩٧٠ مرتفعة  ة قمة جبلية تتبع سطح الھضب بيت رومانو 

        

٩.  
        

      

 ٩٧٠ مرتفعة  سطح الھضبة  تل الرميدة 

      

١٠
.      

        

 ٩٨٠ مرتفعة  قمة مسطحة لبروز يتبع سطح الھضبة  رامات مامريه

  ) .٢(أنظر المصدر في جدول رقم : المصدر
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  ربية من محافظة الخليلخصائص سطح اzرض للمراكز العمرانية في المجموعة الغ): ٤(جدول رقم 

نوع  خصائص السطح المراكز العمرانية  الرقم
 اzرض

متوسط منسوب 
) م(سطح المكان

فوق مستوى البحر 
 المتوسط

  )٦( خريطة رقم - المراكز العمرانية الفلسطينية -أ
، تتب__ع أراض__ي م__ا )مم__ر(منطق__ة حوض__ية  ترقوميا    .١       

  زيتا بين اzودية لروافد عليا ضمن وادي
 ٤٩٠ منخفضة 

تقع بين روافد تتبع ) ممر(منطقة حوضية  إذنا    .٢       
 وادي زيتا والقبيبة

 ٤٥٠ منخفضة 

ق___اع وجان___ب أح___د الرواف___د العلي___ا ل___وادي  دورا   .٣       
 )أحد روافد لوادي صفرير(القبيبة 

 ٨٩٠ منخفضة 

 ل__وادي ق__اع وجوان__ب أح__د الرواف__د العلي__ا َّبيت عوا    .٤       
س___ويلم، أح___د رواف___د وادي الح___سي ال___ذي 
ي__صب ف__ي البح__ر المتوس__ط ش__مال قط__اع 

 . غزة

 ٤٤٠ منخفضة 

  ) ٦( خريطة رقم -  المستوطنات اGسرائيلية -ب
قمة وجانب أراضي ما بين اzودية لرواف_د  ناحل أدوريم    .١       

 عليا تنبع وادي القبيبة 
 ٦٥٠ مرتفعة 

        

٢.
      
      

    

قم__ة أراض__ي م__ا ب__ين اzودي__ة لرواف__د علي__ا  تيلم 
 تنبع وادي زيتا

 ٦٢٠ مرتفعة 

        

٣.
      
      

    

قم__ة أراض__ي م__ا ب__ين اzودي__ة لرواف__د علي__ا  أدورا 
 تتبع وادي زيتا 

  ٦٢٠ مرتفعة 

        

٤.
      
      

    

ق___اع وجان___ب أح___د الرواف___د العلي___ا ل___وادي  نيجو ھوت 
 سويلم

 ٥٢٠ منخفضة 

  ) .٢(أنظر المصدر في جدول رقم : المصدر

  خصائص سطح اzرض للمراكز العمرانية في المجموعة الجنوبية من محافظة الخليل):٥(جدول رقم 

نوع  خصائص السطح المراكز العمرانية  الرقم
 اzرض

متوسط منسوب 
) م(سطح المكان

فوق مستوى البحر 
 المتوسط

 )  ٧(خريطة رقم  - المراكز العمرانية الفلسطينية -أ
قم___ة مت___سعة zراض___ي م___ا ب___ين اzودي___ة  يطا    .١       

لرافدين يتبعان وادي عطي_رة، أح_د رواف_د 
 . وادي الخليل التابع لوادي غزة

 ٨٤٠ مرتفعة 

ّالسموع   .٢        ق___اع وجان___ب أح___د الرواف___د العلي___ا ل___وادي  ًّ
 عطيرة

 ٧١٠ منخفضة 

 تبدأ منھا روافد عليا تابعة منطقة حوضية الظاھرية    .٣       
 لوادي نار 

 ٦٤٠ منخفضة 

 )   4( خريطة رقم -  المستوطنات اGسرائيلية -ب
قمة zراضي ما ب_ين اzودي_ة لرواف_د علي_ا  بيت ياتير    .١       

 . تابعة لوادي عطيرة
 ٨٢٠ مرتفعة 



 - ١٦ -

        

٢.   
       

       

علي_ا قمة zراضي ما ب_ين اzودي_ة لرواف_د  ما عون 
ْتتبع وادي الخبره َ . 

 ٧٨٠ مرتفعة 

        

٣.   
       

       

قمة zراضي ما ب_ين اzودي_ة لرواف_د علي_ا  يتنائيل 
 تتبع وادي نار

 ٦٢٠ مرتفعة 

        

٤.   
       

       

قمة متسعة zراضي مابين اzودية لروافد  كرمئيل 
ْعليا تتبع وادي الخبره َ . 

 ٧٢٠ مرتفعة 

        

٥.   
       

       

 ٥٢٠ منخفضة  .جانب أحد الروافد، العليا لوادي الخليل تينه 

        

٦.   
       

       

قمة zراضي ما ب_ين اzودي_ة لرواف_د علي_ا  أشكلوت 
 ) .وادي الحسي(تتبع وادي أم كلخه 

 ٦١٠ مرتفعة 

        

٧.   
       

       

قم__ة جبلي__ة كاذب__ة ض__من أراض__ي م__ا ب__ين  سوسيا 
 . روافد تتبع وادي عطيرةاzودية ل

 ٧٩٠  مرتفعة

        

٨.   
       

       

جان___ب وق___اع أح___د الرواف___د العلي___ا ل___وادي  شيمعه 
 .الخليل

 ٥٨٠ منخفضة 

        

٩.   
       

       

قمة zراضي ما ب_ين اzودي_ة لرواف_د علي_ا  شاني ليفنه 
أح____د رواف____د وادي (تتب____ع وادي غوين____ه 

 ).غزة

 ٧١٠ مرتفعة 

      

١٠
.      

        

 ٩٢٠ مرتفعة  ). خط تقسيم المياه(قمة جبلية  مسودات يھودا 

  ) .٢(أنظر المصدر في جدول رقم : المصدر

  : المستوطنات اGسرائيلية : ًثانيا 

  : ا�تي)٦ ، ٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢(  يتبين من تحليل الجداول          

اقع==ة ض==من من==اطق مرتفع==ة يبل==غ أن المتوس==ط الع==ام لن==سبة ع==دد الم==ستوطنات اkس==رائيلية الو-
ويhح==ظ أن ھ==ذه %. ٢٩.٥ٍ، ف==ي ح==ين تبل==غ ن==سبة تل==ك الت==ي تق==ع ض==من أراض منخف==ضة %٧٠.٥

  . النسب معكوسة عن وضع المراكز العمرانية الطبوغرافية

لتل=ك % ٤٢.٩، لتقاب=ل %٥٧.١ تبلغ نسبة المستوطنات اkس=رائيلية ض=من ا�راض=ي المرتفع=ة  -
م==ن الم==ستوطنات % ٧٠.٠ويق==ع . المنخف==ضة ف==ي المجموع==ة ال==شمالية الواقع==ة ض==من ا�راض==ي 

ٍمنھ==ا ض==من أراض % ٣٠.٠ٍاkس==رائيلية ف==ي المجموع==ة الوس==طى ض==من أراض مرتفع==ة، لتقاب==ل 
  كذلك. منخفضة
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ل¾راض==ي % ٢٥.٠ف==ي المجموع==ة الغربي==ة، مقاب==ل % ٧٥.٠تبل==غ ن==سبة المواض==ع المرتفع==ة لھ==ا 
ك==رر ال==صور ال==سابقة ف==ي المجموع==ة الجنوبي==ة، ليك==ون ن==صيب المواض==ع ھ==ذا، وتت. المنخف==ضة

  %.٢٠.٠، ونصيب المواضع المنخفضة %٨٠.٨المرتفعة لھا 

ٍمن التحليل السابق نجد أن العدد ا�كبر من المستوطنات اkسرائيلية يقع ضمن أراض مرتفع=ة     
ة م=ن س=طح الھ=ضبة ،انظ=ر تشمل أراضي ما ب=ين ا�ودي=ة، أو قم=م جبلي=ة، أو ف=ي مواض=ع مرتفع=

حال=ة (وT تقتصر الميزة ال=سابقة عل=ى محافظ=ة الخلي=ل، فف=ي محافظ=ة جن=ين  ). ٢ (      شكل رقم
الواقعة ش=مال ال=ضفة الغربي=ة كان=ت الم=ستوطنات اkس=رائيلية ) مشابھة من اTستيطان اkسرائيلي

   )]14[(.تحتل مواضع مرتفعة كتلك التي موجودة في محافظة الخليل

يت==ضح م==ن الع==رض ال==سابق لخ==صائص المك==ان لك==ل م==ن المراك==ز العمراني==ة الفل==سطينية، 
  :المستوطنات اkسرائيلية في محافظة الخليل ا�تي 

ل باTرتف==اع يتمي==ز س==طح ا�رض ف==ي مواض==ع الم==ستوطنات اkس==رائيلية ف==ي محافظ==ة الخلي==   -١
وب===ذلك ف===إن وجودھ===ا ض===من ا�راض===ي . بالن===سبة لمواض===ع المراك===ز العمراني===ة الفل===سطينية

الفلسطينية في المحافظة يحقق ھدفين، ا�ول توسعي احتhلي، ويتمثل الثاني ف=ي كونھ=ا نق=اط 
  . مراقبة وتحكم في المراكز العمرانية الفلسطينية وفي محاور الطرق الواصلة بينھا

ؤكد الحقيقة السابقة أن منسوب السطح في مواضعھا أكبر من منسوب ال=سطح ف=ي مواض=ع ي      -٢
  .المراكز العمرانية الفلسطينية

  -:مقارنة النسب المئوية

  : ا¬تي ) ٦(يتبين من تحليل بيانات الجدول رقم 

ع==ة  أن المتوس==ط الع==ام لع==دد المراك==ز العمراني==ة الفل==سطينية الت==ي تق==ع ض==من ا�راض==ي المرتف– ١
  . ٍللمراكز التي تقع ضمن أراض منخفضة% ٧٠.٥، مقابل %٢٩.٢يصل إلى 

ٍ ويبلغ المتوسط العام لنسبة عدد المستوطنات اkسرائيلية التي تقع ضمن أراض مرتفعة يصل - ٢
  . ٍ للمستوطنات التي تقع ضمن أراض منخفضة%٢٩.٥، مقابل %٧٠.٨إلى 

 الفل=سطينية تق=ع ض=من ا�راض=ي المنخف=ضة ب=صفة  ويمكن أن نستنتج بأن المراكز العمرانية– ٣
   )٤ ، ٣شكل رقم .( عامة، مقارنة بالمستوطنات اkسرائيلية التي تقع ضمن ا�راضي المرتفعة

أن المتوس=ط الع=ام لمناس=يب المراك==ز العمراني=ة الفل=سطينية يق=ل ع==ن المتوس=ط الع=ام لمناس==يب – ٤
ب=اين قيمت=ه م=ن مجموع=ة إل=ى أخ=رى، حي=ث يبل=غ ، مع ت )٧جدول رقم ( المستوطنات اkسرائيلية 
  .ً مترا فوق مستوى سطح البحر٧٨٢.٠ً مترا ، وفي الثانية ٦٩٩.٤متوسط المناسيب ل¾ولى 

  -:أما حسب المجموعات السابقة فإنه    

يق==ل متوس==ط من==سوب س==طح ا�رض للمراك==ز العمراني==ة الفل==سطينية ف==ي المجموع==ات ال==شمالية -أ 
ن منسوب سطح ا�رض للمستوطنات اkس=رائيلية ، فف=ي ح=ين يبل=غ ل¾ول=ى والوسطى والغربية ع

  . ً مترا فوق مستوى سطح البحر المتوسط٨٠٩.٩ً مترا ، فإنه يبلغ للثانية ٦٨٩.٢



 - ١٩ -

 يزي==د متوس==ط من==سوب المراك==ز العمراني==ة الفل==سطينية ع==ن متوس==ط من==سوب الم==ستوطنات -ب 
ً مت==را ف==وق من==سوب س==طح ٧٠٧.٠ًا ل¾ول==ى،و  مت==ر٧٣٠.٠(اkس==رائيلية ف==ي المجموع==ة الجنوبي==ة 

انظر شكل رقم .، ويعود ذلك إلى نواحي أمنية ترتبط بوجود الخط ا�خضر)البحر المتوسط للثانية
 )٥.(   

نسبة عدد المراكز العمرانية الفلسطينية، والمستوطنات اGسرائيلية ل²راضي ): ٦(جدول رقم 
  المرتفعة والمنخفضة في محافظة الخليل

نسبة عدد المراكز العمرانية   اzراضينوع
 الفلسطينية

 نسبة عدد المستوطنات اGسرائيلية

 المجموعة الشمالية
 %٥٧.١  %٥٠.٠ مرتفعة

  %٤٢.٩  %٥٠.٠ منخفضة
 المجموعة الوسطى

  %٧٠.٠  %٣٢.٢ مرتفعة
  %٣٠.٠  %٦٦.٧ منخفضة

 المجموعة الغربية
  %٧٥.٠  %٠٠.٠ مرتفعة

  ٢٥.٠  %١٠٠.٠٠ منخفضة
 المجموعة الجنوبية

  %٨٠.٠  %٣٣.٣ مرتفعة
  %٢٠.٠  %٦٦.٧ منخفضة

متوس____ط الن____سبة ل²راض____ي المرتفع____ة  % .٢٩.٢متوسط النسبة ل²راضي المرتفعة 
٧٠.٨ % 

متوس___ط الن___سبة ل²راض___ي المنخف___ضة  %.٧٠.٥متوسط النسبة ل²راضي المنخفضة 
٢٩.٥.% 
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   )١( شكل رقم 
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نسـبة األراضـي المنخفضـة والمرتفعـة فـي مـراكز العمـران الفلسـطينية

منخفضة مرتفعة

  
   ).٦(ًمن إنشاء الباحث اعتمادا على بيانات الجدول رقم : رالمصد

   )٢( شكل رقم 
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نسبة األراضـي المنخفضـة والمرتفعـة فـي المسـتوطنات اإلســرائيلية
منخفضة مرتفعة

  
   ).٦(ًمن إنشاء الباحث اعتمادا على بيانات الجدول رقم : المصدر
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نسبة ا�راضي المنخفضة لمراكز العمران الفلسطينية والمستوطنات ا�سرائيلية
مراكز العمران الفلسطينية المستوطنات ا+سرائيلية

  
   ).٦(ًمن إنشاء الباحث اعتمادا على بيانات الجدول رقم : المصدر

   )٤( شكل رقم 
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نسبة ا�راضي المرتفعة لم�راكز العم�ران الفلس�طينية والمس�توطنات ا�س�رائيلية

مراكز العمران الفلسطينية المستوطنات ا+سرائيلية

  
   ).٦(ًعتمادا على بيانات الجدول رقم من إنشاء الباحث ا: المصدر

  

   العام لھا في محافظة الخليل  متوسط مناسيب المراكز العمرانية والمتوسط): ٧(جدول رقم 

متوسط منسوب سطح  اسم المجموعة العمرانية  نوع المراكز العمرانية 
 )م(المكان

 المجموعة الشمالية
 ٦٣٦.٧ المراكز العمرانية الفلسطينية 
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 ٨٩١.٤ وطنات اGسرائيلية المست
 المجموعة الوسطى

 ٨٦٢.٥ المراكز العمرانية الفلسطينية 
 ٩٣٥.٠ المستوطنات اGسرائيلية 

 المجموعة الغربية
 ٥٦٧.٥ المراكز العمرانية الفلسطينية 

 ٦٠٢.٥ المستوطنات اGسرائيلية 
 المجموعة الجنوبية

 ٧٣٠.٠ المراكز العمرانية الفلسطينية 
 ٧٠٧.٠ ستوطنات اGسرائيلية الم

 ٦٩٩.٤ المتوسط العام لمنسوب المراكز العمرانية الفلسطينية
 ٧٨٢.٠ المتوسط العام المستوطنات اGسرائيلية

  ًمن احتساب الباحث اعتمادا : المصدر 

  ).٥ ، ٤ ، ٣، ٢( على بيانات الجداول أرقام - ١

2 -Survey of Israel, Topographic sheets of Israel (Palestine), (20M. Contour 
map), Scale 1:100000, Tel-Aviv, Sheets Nos. 10,11,15.16, 1990. 

التع__داد الع__ام للم__ساكن والمن__شآت، ال__سلطة الوطني__ة )  م٢٠٠٠: ( الجھ__از المرك__زي ل«ح__صاء الفل__سطيني-٣
 .، يناير ٨، ٧، ص )٢(، )١(ّالفلسطينية، كتيب الجيب، جدول رقم 

   )٥ (شكل رقم 
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متوسط منسوب سطح ا�رض لمراكز العم�ران الفلس�طينية والمس�توطنات ا�س�رائيلية

المراكز العمرانية الفلسطينية المستوطنات ا+سرائيلية

  
   ).٧( ًمن إنشاء الباحث اعتمادا على بيانات الجدول رقم : المصدر
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  :اzبعاد بين المراكز العمرانية

 يستفاد من دراس=ة الم=سافة ب=ين المراك=ز العمراني=ة ومدين=ة الخلي=ل ف=ي المحافظ=ة التع=رف          
ابي واTنح==راف عل==ى م==دى نفوذھ==ا ح==ول عاص==مة المحافظ==ة، وذل==ك ف==ي مج==ال المتوس==ط الح==س

كم=ا ت=م احت=ساب الم=سافات ب=ين الم=ستوطنات .  ذلك لمعرفة مدي نفوذھ=ا المك=اني        .المعياري
وعقد مقارن=ة بينھ=ا للوق=وف . اkسرائيلية ومدينة الخليل، ومتوسطھا الحسابي وانحرافھا المعياري

ئيلية بالن=سبة لمدين=ة على مدي نف=وذ ك=ل م=ن المراك=ز العمراني=ة الفل=سطينية والم=ستوطنات اkس=را
  . الخليل

  :  المسافة للمراكز العمرانية الفلسطينية -أ

الخ==اص بالم==سافة ب==ين المراك==ز  )٧(وش==كل رق==م ) ٨(ب==النظر إل==ى بيان==ات الج==دول رق==م 
  : العمرانية الفلسطينية ومدينة الخليل نجد ا�تي

 ٣٠٧.٩ وبم=ساحة مق=دارھا  ك=م،٩,٩ يبلغ المتوسط الحسابي للمسافة بينھا وب=ين مدين=ة الخلي=ل -١
على اعتبار أن المساحة دائري=ة، ون=صف .(من مساحة المحافظة % ٤٠.٤٧ داخله، أي بنسبة ٢كم

    ) ]15[(). كم ٩,٩قطرھا

خ=ارج نف=وذ (ياري الموج=ب لھ=ا يصل نفوذ المراكز العمرانية الفلسطينية ضمن اTنحراف المع-٢
 ٩٥.٥٤، أي بن=سبة ٢ ك=م٧٢٥.٨ كم، وبمساحة ق=درھا ١٥.٢من مدينة الخليل ) المتوسط الحسابي

  .. من مساحة المحافظة% 

  :  المسافة للمستوطنات اGسرائيلية-ب

  :، نجد ا�تي )٦(وشكل رقم ) ٨( بالنظر إلى بيانات الجدول رقم          

 ك=م، ١١.٣حسابي للم=سافة ب=ين الم=ستوطنات اkس=رائيلية وب=ين مدين=ة الخلي=ل يبلغ المتوسط ال   -١
، وب=ذلك تك=ون )]16[(م=ن م=ساحة المحافظ=ة  % ٥٢.٧١، أي بن=سبة ٢ ك=م٤٠١.١وبمساحة مق=دارھا 

كب==ر م==ن تل==ك الت==ي تمي==زت بھ==ا المراك==ز العمراني==ة ھ==ذه الم==سافة بم==ساحتھا المح==صورة داخلھ==ا أ
  . الفلسطينية، ا�مر الذي يبين كبر نفوذھا بالنسبة لمراكز العمران الفلسطيني

، أي بم===ساحة ق===درھا ) ك===م١٨.٣(ي===صل نفوذھ===ا ض===من اTنح===راف المعي===اري الموج===ب لھ===ا   -٢
ر بكثي=ر م=ن تل=ك وھ=ي أكب=. م=ن م=ساحة المحافظ=ة % ١٣٨.٢٧ ، وبنسبة مق=دارھا ٢ كم١٠٥٢.١

التي تميزت بھا المراكز العمرانية الفلسطينية، ا�مر الذي يكشف مدى النواي=ا التوس=عية لhح=تhل 
  .اTستيطاني اkسرائيلي في المحافظة

   المراكز العمرانية الفلسطينية في محافظة الخليل عن مدينة الخليلأھمُ بعد  ) :٨(جدول رقم 

 المستوطنات اGسرائيلية سطينيةالمراكز العمرانية الفل
 مسلسل

 )كم ( المسافة  المستوطنة اGسرائيلية )كم (المسافة  المدينة أو القرية
 المجموعة الشمالية

 ٩.٨ ميسؤات يتسحاق  ٦ حلحول  ١
 ١٠.٤ مجدال عوز  ٨ بيت أمر  ٢
 ٩.٠ تسوريت  ١٣ صوريف  ٣
 ٨.٦ أسفر / متساد  ١٨ خاراس  ٤
٥  X٥.٩ ي تسور كرم ١٢ بيت أو 
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 ١١.٩ بيت عين تسوريت  ٧ الشيوخ  ٦
 ١٠.٥ شيمعون / متساد    ٧

 المجموعة الوسطى
 ٤.٥ الحي اليھودي  ٠٠ الخليل  ١
 ٣.٥ كريات أربع  ٤.٠ تفوح  ٢
 ٣.٦ الدبويا / ھداسا  ٥ بين نعيم  ٣
 ٣.٢ الحرم اGبراھيمي  ٤
 ٦.٠ ھار منوح  ٥
 ٩.٣ معاليه ھفار  ٦
 ٦.٩ ھاجاي  ٧
 ٤.١ بيت رومانو  ٨
 ٤.٥ تل الرميدة  ٩

١٠ 

  

 ٢.٣ رامات مامريه 
 المجموعة الغربية

 ١٠.٧ ناحل أدوريم  ١١ ترقوميا  ١
 ٦.٥ تيلم  ١٥ إذنا  ٢
 ٧.٥ أدورا  ٧ دورا  ٣
 ١١.١ نيجوھوت ١٣.٥ ّبيت عوا ٤

 المجموعة الجنوبية
 ٢٠.٧ بيت ياتير  ٦ يطا  ١
 ١٦.٩ ماعون  ١٦ السموع  ٢
 ١٤.٩ يتنائيل  ١٧ الظاھرية  ٣
 ١٦.١ كرمئيل  ٤
 ٢٤.٦ تينه  ٥
 ٢٦.٣ أشكلوت  ٦
 ١٨.٣ سوسيا  ٧
 ٢٠.٤ شيمعه  ٨
 ٢٢.٢ شاني ليفنه ٩

١٠ 

  

 ٢١.٣ مسودات يھودا 
 ١١.٣ المتوسط الحسابي العام ٩.٩ المتوسط الحسابي العام

 ٧.٠ المعياري اXنحراف  ٥.٣ اXنحراف المعياري

  :ًالمسافات من حساب الباحث اعتمادا على: المصدر  

   .١٥٠٠٠٠:١مقياس رسم : خارطة التجمعات السكنية)  م١٩٩٧: (  المركز الجغرافي الفلسطيني -

- Survey of Israel : Topographic map, Scale 1:100000, op. Cit   
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المستوطنات ا�سرائيلية

ُبعد الستوطنات ا�سرائيلية عن مدينة الخليل

  
   ) .٨( ًمن إنشاء الباحث اعتمادا على بيانات الجدول رقم :            المصدر

   )٧( شكل رقم 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

المسافة (  كم )

ل 
حو

حل

ر 
 أم

ت
بي

ف 
ري
صو

س 
را
خا

 A
أو
ت 

بي

خ 
يو
ش
ال

ل 
خلي

ال

ح 
فو
ت

م 
عي
ن ن

بي

يا 
وم

رق
ت

نا 
إذ

را 
دو

ّوا
ع
ت 

بي

طا 
ي

ع 
مو

س
ال

ة 
ري

اھ
ظ
ال

المراكز العمرانية الفلسطينية

ُبعد المراكز العمرانية الفلسطينية عــن مدينــة الخليــل

  
   ) .٨( ًمن إنشاء الباحث اعتمادا على بيانات الجدول رقم : المصدر

  

  النتائج والتوصيات

 Xنتائج البحث : ًأو:  

  : ج التالية  توصل البحث إلى النتائ         

يرتبط تواجد المستوطنات اkس=رائيلية ف=ي محافظ=ة الخلي=ل بأم=اكن تواج=د المراك=ز العمراني=ة – ١
الفل==سطينية م==ع وج==ود ممي==زات جغرافي==ة للم==ستوطنات اkس==رائيلية ت==ساعد عل==ى زي==ادة المراقب==ة 

  .والتحكم وإحكام السيطرة على المراكز العمرانية الفلسطينية
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من ع=ددھا، ت=شمل ھ=ذه %) ٧٠.٥(مستوطنات اkسرائيلية على أراضي مرتفعة  تقع معظم ال -   ٢
ف==ي ح==ين يق==ع القلي==ل م==ن المراك==ز . ٍا�راض==ي قم==م جبلي==ة أو ھ==ضبية، أو أراض م==ا ب==ين ا�ودي==ة

  ). من عددھا% ٢٩.٢(العمرانية الفلسطينية ضمن ھذه ا�راضي 

ٍة ض=من أراض منخف=ضة، ف=ي مقاب=ل من عدد الم=ستوطنات اkس=رائيلي% ٢٩.٥ يقع ما نسبته -   ٣
للمراك==ز العمراني==ة الفل==سطينية ض==من ھ==ذه ا�راض==ي الت==ي ت==شمل ا�ودي==ة وجوانبھ==ا، أو % ٧٠.٨

  . ، أو بين القمم الجبلية)سھول داخلية(ًأحواضا بسيطة على سطح الھضبة 

، حيث يبلغ  تتواجد المستوطنات على مناسيب أعلى من مناسيب المراكز العمرانية الفلسطينية-   ٤
ً مت=را ف=وق م=ستوى ٦٩٩.٤ً مترا ، ويبلغ متوسط مناس=يب الثاني=ة ٧٨٢.٠متوسط مناسيب ا�ولى 

  . سطح البحر المتوسط

ً كيل=و مت=را، ف=ي ١١.٣ُ يبلغ المتوسط الحسابي لبعد المستوطنات اkسرائيلية عن مدينة الخليل -   ٥
ً كيل=و مت=را، ٩.٩فلسطينية عن مدين=ة الخلي=ل حين يبلغ المتوسط الحسابي لبعد المراكز العمرانية ال

ويعني ذلك أن مساحة النفوذ للمستوطنات اkسرائيلية أكب=ر م=ن تل=ك الخاص=ة ب=المراكز العمراني=ة 
  .الفلسطينية

 يبلغ أقصى نفوذ للمستوطنات اkسرائيلية، بعد إضافة اTنحراف المعياري الموجب للمتوس=ط -   ٦
ً كيلو مترا، في حين يبل=غ أق=صى نف=وذ للمراك=ز العمراني=ة ١٨.٣يل الحسابي لبعدھا عن مدينة الخل
ً كيل==و مت==را، ويعن==ي ذل==ك ب==أن نف==وذ الم==ستوطنات اkس==رائيلية ١٥.٢الفل==سطينية ع==ن مدين==ة الخلي==ل 

  . يتعدى حدود المحافظة إلى المناطق المجاورة لھا

 ال==ذي أح==دثھا وبھ==ذا، نج==د أن النت==ائج الت==ي توص==لت إليھ==ا الدراس==ة تظھ==ر م==دى ا�خط==ار
، وعل==ى ١٩٦٧اTح==تhل اTس==تيطاني اkس==رائيلي ل¾راض==ي الفل==سطينية الت==ي احتل==ت بع==د ع==ام 

  المسئولين التنبه لذلك، 

  : التوصيات: ًثانيا 

   -:ًبناء على النتائج التي توصلت إليھا الدراسة تم وضع التوصيات ا�تية

ھا ح=ول الم=ستوطنات اkس=رائيلية، لمن=ع  إجراء مسح ميداني لتحديد المن=اطق الممك=ن اس=تغhل- ١
المحتل اkس=رائيلي م=ن التوس=ع نحوھ=ا لح=ساب ھ=ذه الم=ستوطنات، ث=م عم=ل المخطط=ات الhزم=ة 

  .لمشاريع تشمل ھذه ا�راضي

 تنمية وتطور المراكز العمرانية الفلسطينية ا�بعد عن مدينة الخليل من ناحية حضرية، وذلك – ٢
شاريع التنمي=ة، وزي=ادة ال=دعم التنم=وي وتكثي=ف ال=سكن والوح=دات عن طريق زيادة نصيبھا من م=

  . ًمع المستوطنات اkسرائيلية ا�كثر نفوذا) نفوذھا(ُالسكنية فيھا، ا�مر الذي يعادل بعدھا 

 زيادة دور اkعhم الفل=سطيني والعرب=ي واkس=hمي ف=ي إب=راز دور الم=ستوطنات اkس=رائيلية - ٣
ة والتوس==عية، الھادف==ة إل==ى اب==تhع ا�راض==ي الفل==سطينية م==ن خ==hل وف==ضح ممارس==اتھا العدواني==

  .مميزات أماكن تواجدھا وانتشارھا

ً أن يكون من أولوي=ات اTتفاق=ات الت=ي توق=ع م=ستقبh ب=ين الفل=سطينيين واkس=رائيليين التركي=ز - ٤
  .على وضع آلية من أجل إزالة المستوطنات اkسرائيلية
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  المراجع

 Xالعربية: ًأو :  

، الجزء ا�ول، محافظات غزة، وزارة التخطيط والتعاون ال=دولي، ال=سلطة الوطني=ة )١٩٩٧:(  ا�طلس الفني - ١
  .الفلسطينية، غزة

، الخ====رائط الكنتوري====ة، تف====سيرھا، وقطاعاتھ====ا، دار المعرف====ة الجامعي====ة، )١٩٨٨:(  أحم====د أحم====د م====صطفي- ٢
  . ١اkسكندرية، ط

، التع===داد الع===ام للم===ساكن والمن===شآت، ال===سلطة الوطني===ة  )٢٠٠٠: (طيني الجھ===از المرك===زي لÃح===صاء الفل===س- ٣
  . ٢(، )١(ّالفلسطينية، كتيب الجيب، جدول رقم 

 غ=زة،  ،م=سح الم=ستعمرات اkس=رائيلية ف=ي ال=ضفة الغربي=ة، وقط=اع)١٩٥٥: (  المركز الجغرافي الفل=سطيني- ٤
  ).٨(، جدول رقم )١(دائرة المساحة، نشرة رقم 

  . ١٥٠٠٠٠:١: ،خارطة التجمعات السكنية، مقياس رسم )١٩٩٧: (الجغرافي الفلسطيني المركز - ٥

  . ، المفكرة)١٩٩٧(،التعداد العام للسكان والمساكن )١٩٩٨: ( دائرة اkحصاء المركزية الفلسطينية- ٦

ضاري=سية، تحليل الخريطة الكنتورية باھتم=ام جيمورفول=وجي، دراس=ة ا�ش=كال الت ) ١٩٨٤:(  طه محمد جاد - ٧
  . مكتبة ا�نجلو المصرية، القاھرة

طبوغرافي==ة الم===ستعمرات اTس==تيطانية اkس==رائيلية بالن===سبة لمراك==ز العم===ران :  عب==د العظ==يم ق===دوره م==شتھى- ٨
 ھ=ـ، ١٤٢٣مجلة الجامعة اkسhمية، غزة، المجلد العاشر، العدد الثاني، ربي=ع ث=اني : الفلسطيني في محافظة جنين

  . م٢٠٠٢حزيران 

 ق==سم ):مب==ادئ أساس==ية باھتم==ام جيمورفول==وجي( ،الخ==رائط الكنتوري==ة  )٢٠٠٢: ( عب==د العظ==يم ق==دوره م==شتھي- ٩
  .الجغرافيا، جامعة ا�زھر 

،دلي==ل الم==ستوطنات اkس==رائيلية ف==ي ا�راض==ي المحتل==ة، دار الجلي==ل للن==شر  )١٩٩٣: ( عم==ران أب==و ص==بيح- ١٠
  . مانوالطباعة والدراسات وا�بحاث الفلسطينية، ع

  . ،علم الخرائط، مكتبة ا�نجلو المصرية )١٩٦٨: ( محمد صبحي عبد الحكيم وزميله- ١١

  : المراجع والخرائط اzجنبية:ًثانيا 

1- Palestinian Geographic Center (PALGRIC):(1997), Jewish Existed Colonial 
Settlements Blocks in the West Bank and Gaza Strip "1967 - 1995", Scale 1:150000.  

2- Palestinian Geographic Center (PALGRIC):(1997), Jewish Colonial Settlements in 
the West Bank and Gaza Strip map, "1967-1995",Scale: 1:150000. 

3- Palestinian Geographic Center (PALGRIC):(1997), Palestine state map      (50 M. 
Contour map), Scale 1:150000.  

4- Palestinian Geographic Center (PALGRIC):(1997), Israeli Settlements 
Classification map, Scale: 1:150000.  
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5- Palestinian Geographic Center (PALGRIC):(1997) Palestinian state map, Cities, 
Towns Settlements , Scale 1:150000.  

6- Survey of Israel:(1990), Physical map of Israel (Palestine):Tel-Aviv, Scale : 
1:250000. 

7- Survey of Israel:(1990), Topographic sheets of Israel (Palestine), (20M. Contour 
map), Scale 1:100000, Tel-Aviv, Sheets Nos. 10,11,15.16. 

  
   

  

  : ًعتمادا على  من تحديد الباحث ا- ١

- Survey of Israel:(1990), Physical map of Palestinian (Israel):, Tel Aviv, Scale : 
1:250 000 .  

الج===زء ا�ول، محافظ===ات غ===زة، وزارة التخط===يط والتع===اون ال===دولي، ال===سلطة )  م١٩٩٧: ( ا�طل===س الفن===ي  - ٢
 . ١٢الوطنية الفلسطينية، غزة، ص 

  : أرجع إلى-]3[

الجھ===از المرك===زي لÃح===صاء الفل===سطيني ، التع===داد الع===ام للم===ساكن  ) ٢٠٠٠:(ال===سلطة الوطني===ة الفل===سطينية  -* 
  .٨ ، ٧والمنشآت، كتيب الجيب، جدول ، ص 

،  )٦(لÃحصاء الفلسطيني، كت=اب الق=دس اkح=صائي الجھاز المركزي  ) ٢٠٠٦:( السلطة الوطنية الفلسطينية-* 
   ١٥٥ ،١٤٥رام هللا، فلسطين، ص 

  .  النسبة من احتساب الباحث-]4[

ً وضع العدد اعتمادا على - ١ ُ :  

ستعمرات اkسرائيلية في الضفة الغربية وقط=اع غ=زة، دائ=رة مسح الم ) ١٩٩٥: ( المركز الجغرافي الفلسطيني-أ 
  ).٣١،٣٠(، ص )١(المساحة، نشرة رقم 

  . ١٥٠٠٠٠:١خارطة التجمعات السكنية، مقياس رسم  )١٩٩٧: ( المركز الجغرافي الفلسطيني-ب 

  : عن ھذه المدن والقرى ارجع إلى  للمزيد -]6[

، ١(، المفك=رة، ص )م١٩٩٧( والم=ساكن  التعداد الع=ام لل=سكان)م ١٩٩٨: ( دائرة اkحصاء المركزية الفلسطينية-
  ). سبتمبر٣٠

[7]- Palestinian Geographic Center (PALGRIC) :( 1997) Jewish Existed Colonial 
Settlements Blocks in the West Bank and Gaza Strip map "1967 - 1995", Scale : 
1:150000. 

 .  النسب الواردة من احتساب الباحث-]8[

  .  تقسيم المستعمرات اkسرائيلية إلى مجموعاتھا من قبل الباحث-]9[
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[10]- Palestinian Geographic Center (PALGRIC): (1997)  Ibd. "1967 - 1995" Scale : 
1:150000.  

 تحولت كل المستوطنات اkسرائيلية في انتفاضة ا�قصى المباركة إلى قواعد عسكرية إسرائيلية ، ينطلق - ]11[
ً الفلسطينيين، إضافة إلى أنھا أصبحت مكانا لتعذيب ًمنھا جيش اTحتhل يعيث فسدادا في أراضي المواطنين

 .واعتقال الفلسطينيين

 يضاف إلى ھذه المستوطنات الحواجز العسكرية التي أقامھا جيش اTحتhل اkسرائيلي على مفترقات - ]12[
  -:فاضة ا�قصى، ويجب أخذ المhحظات ا�تية في اTعتبارالطرق، خhل انت

  .  تصنيف المستوطنات اkسرائيلية إلى مجموعاتھا من قبل الباحث-*

  .ً رتبت المستوطنات اkسرائيلية تبعا لسنة اkنشاء في كل مجموعة-*

ن الفل=سطينيين ا�ص=ليين  يتحول استخدام المستوطنات اkسرائيلية إلى اTستخدام العسكري الموجه ض=د ال=سكا–*
ل==¾رض عن==د ال==ضرورة الت==ي يح==ددھا اTح==تhل اkس==رائيلي، بغ==ض النظ==ر إذا كان==ت ھ==ذه الم==ستوطنات مدني==ة أو 

  . زراعية أو غيرھا

  : ھا، راجع ا�تي  للمزيد عن ھذه الظاھرات الطبوغرافية وغير- ]13[ 

  . ١الخرائط الكنتورية، تفسيرھا، وقطاعاتھا، دار المعرفة الجامعية، ط) م ١٩٩٨: ( أحمد أحمد مصطفي-

تحلي==ل الخريط==ة الكنتوري==ة باھتم==ام جيمورفول==وجي، دراس==ة ا�ش==كال التضاري==سية، ) م١٩٨٤:(  ط==ه محم==د ج==اد-
  . ١مكتبة ا�نجلو المصرية، القاھرة، ط

  . علم الخرائط، مكتبة ا�نجلو المصرية، القاھرة) م١٩٦٨:(  الحكيم وزميلهمحمد صبحي عبد

ق==سم ): مب==ادئ أساس==ية باھتم==ام جيمورفول==وجي( الخ==رائط الكنتوري==ة  ) ٢٠٠٢:( عب==د العظ==يم ق==دوره م==شتھي -
  .  غزة-الجغرافيا، جامعة ا�زھر

   

طبوغرافي==ة الم==ستعمرات اTس==تيطانية اkس==رائيلية بالن==سبة لمراك==ز العم==ران :  عب==د العظ==يم ق==دوره م==شتھى-]14[
 ھ=ـ، ١٤٢٣مجلة الجامعة اkسhمية، غزة، المجلد العاشر، العدد الثاني، ربي=ع ث=اني : الفلسطيني في محافظة جنين

  . م٢٧٩ – ٢٤٩ م، ص ص ٢٠٠٢حزيران 

   

ّيكون نصف قطر لدائرة بين مدينة الخليل )  كم٩,٩(من احتساب الباحث، على أساس أن المتوسط الحسابي -]15[
  . والمراكز العمرانية الفلسطينية

  .  المساحة من احتساب الباحث-]16[
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