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استخدام المواد الخام الصخرية المحلية في البناء وعالقتها بأنواع الصخور في 

  األراضي الفلسطينية

  ملخص البحث
ي، وعالقتهـــا بـــأنواع  المحليـــة فـــي المبـــانالمـــواد الخـــام الـــصخرية   يـــدرس البحـــث اســـتخدام 

الصخور في األراضي الفلسطينية ، وتوزيعها علـى المحافظـات الفلـسطينية مـن حيـث النـوع 
 األول منهــا إســتراتيجية ينــاقش، أجــزاء البحــث عــدة ويتنــاول. والكــم، وتحليــل تبــاين توزيعهــا

، وخــصص الثــاني لدراســة أنــواع المبــاني فــي المحافظــات )أهــداف البحــث ووســائله(البحــث 
 المباني من الحجر النظيف، ومـن الحجـر النظيـف مـع اإلسـمنت، ، والتي شملتةفلسطينيال

ثــم المبــاني مــن اإلســمنت المــسلح، ومــن اإلســمنت مــع الطــوب، والمبــاني مــن اللــبن الطينــي 
مقارنـة أعـداد المبـاني بـين الـضفة الغربيـة  فيـشمل  واألخيـرثالجزء الثالـ، أما والحجر القديم

  . البحث بالنتائج والمقترحات والتوصيات، واختتم. وقطاع غزة
Abstract 

    The research studies use some local raw materials in construction, and 

their relationship with rocks in Palestinian lands, and their distribution in 

the Palestinian Governorates. The present paper is divided into three 

parts. The first deals with the strategy of the research. The second studies 

kinds of housing units which were built of cleaned stones, and cleaned 

stones with cement, and those which were built either of concrete and 

cement blocks, or built of clay and old stones. The research concludes with 

the discussion of the results, suggestions and recommendations.          

  الموضوع األول

  أهداف البحث وأسلوبه
  : مقدمة

مـــدى ارتبـــاط نـــوع البنـــاء بـــالموارد البيئيـــة الـــصخرية  دراســـةيهـــدف هـــذا البحـــث إلـــى   
نوع البناء ً، تمهيدا لتحديد  الشمالية والجنوبيةةالمحافظات الفلسطيني، وتطبيقها على المحلية

فـــي عـــدد وتحليـــل االختالفـــات ، ً الـــصخري األكثـــر اســـتخداما فـــي البنـــاءالمـــورد و،المناســـب
 أولويــات االتجــاه فــي تحديــد باإلضــافة إلــى.  علــى مــستوى منطقــة الدراســةالمبــاني ونــسبتها

مـــع ، المتـــوفرةًومالءمتهـــا مـــستقبال حـــسب اإلمكانـــات ، هـــذه المـــواردل  االقتـــصاديســـتغاللاال
كــذلك ، الــسائدة فــي فلــسطينر هيكــل المبــاني يــ فــي تغيالملحــوظ مجاراتهــا للتطــور مالحظــة

تنبع من استخدام ما اتخاذ الخطوات الالزمة إليجاد بيئة حضارية متطورة ب يرتبط نوع البناء
  . يتاح من موارد البيئة الصخرية

  :التعريف بمنطقة الدراسة: ًأوال
محافظــات ( قطــاع غــزة و، )محافظــات الــشمال(  منطقــة الدراســة الــضفة الغربيــةتــشمل    
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، فـاألولى تمثـل منطقـة جبليـة تكثـر فيهـا ًالناحية الجغرافيةمن تختلف المنطقتان و، )الجنوب
 الحديثة، سواء الرملية أو اإلرساباتالتكوينات الصخرية الجيرية، والثانية ساحلية تكثر فيها 

  . اللوسيةوالطينية أ
تقـــع الــضفة الغربيـــة وســط شـــرق فلــسطين محـــددة مــن الـــشرق بنهـــر :  الــضفة الغربيـــة–أ 

 م الـــذي يفـــصل ١٩٤٩  الهدنـــة لعـــامو مـــن الجهـــات األخـــرى بخـــطاألردن و البحـــر الميـــت،
وتبلــغ مــساحتها .  عــن بــاقي منــاطق فلــسطين ١٩٦٧األراضــي التــي احتلتهــا إســرائيل عــام 

وتقـــع بـــين دائرتـــي .  )١(  مـــن مـــساحة فلـــسطين التاريخيـــة٢٠.٩  %، أي بنـــسبة٢ كـــم٥٦٥٥
.  )٢( ً شــرقا٣٥َْ ◌  ٣٤.٥َ و34ْ 52ًَشــماال و بــين خــط طــول٣٢ ْ 33َو ٣١ ْ 20َعــرض 

ويتميـز سـطحها بالهـضبي فـي منـاطق واسـعة .  تقـع ضـمن منـاخ إقلـيم البحـر المتوسـطوهي
 الــتالل يعلــو ســطح الهــضبة عــدد مــن . حيــث البحــر الميــت الــشرق نحــوتنحــدر بــشدةمنهــا، 

ويتواجــد فيهــا نحــو .  فــوق مــستوى ســطح البحــر م١٠٠٠ ارتفــاع بعــضها عــن يزيــدالجبليــة 
يــــــة فلـــــسطينية ، باإلضــــــافة إلــــــى مخيمـــــات الالجئــــــين الفلــــــسطينيين ، و  مدينـــــة و قر٤٧١

، و توضـــح . مـــستوطنة إســـرائيلية ١٨٠المـــستوطنات اإلســـرائيلية التـــي يزيـــد عـــددها علـــى 
 إحـدى عـشرة  إلـى الـضفة الغربيـةتقـسم. موقع منطقة الدراسة من فلسطين ) ١(خريطة رقم 

، و )١٩٩٥ دتـــه الـــسلطة الفلـــسطينيةحـــسب التقـــسيم الجديـــد الـــذي أع(محافظـــة فلـــسطينية  
 ٢ كـم٩٩٧( هذه المحافظات، وتعد محافظة الخليل أكبرهـا مـساحة ) ٢(توضح خريطة رقم 

 ٢٠٤( مــن مــساحتها، فــي حــين تعــد محافظــة ســلفيت أصــغرها مــساحة ١٧.٦ %، بنــسبة)
  من مساحتها الكلية، أما مـن حيـث عـدد الـسكان فأكبرهـا محافظـة ٣.٦ %، أي بنسبة)٢كم
ــــل أيــــضا الخ ــــسمة٥٠٦٦٤١(ًلي ــــسكان، ٢٢ %، أي بنــــسبة) ن  أصــــغرها و  مــــن مجمــــوع ال

  .١.٨  %، أي بنسبة    )٣( )نسمة ٤٠٩٠٩(محافظة أريحا 
 ، يقــع قطـــاع غــزة فــي الجــزء الجنـــوبي مــن الــسهل الــساحلي الفلـــسطيني:  قطــاع غــزة–ب 

 مـن خمـس يتكون قطاع غزةو، ٢ كم٣٦٥تبلغ مساحته و ، وهو جزء منه، )٢( خريطة رقم 
   مـن مـساحة القطـاع، ومحافظـة غـزة ) ١٦.٧ %(محافظات، هي محافظة شمال غزة بنسبة 

ـــر الـــبلح  )٢٠.٣ %( ـــم محافظـــة دي ، )٢٩.٦ % (س، ومحافظـــة خـــان يـــون)١٥.٩ %(، ث
مــن (  مــدن رئيــسية هــي ســت فــي قطــاع غــزة ويوجــد   ).١٧.٥ %( ًوأخيــرا محافظــة رفــح 

  ، غــزة، ديــر الــبلح، خــان يــونس، ثــم رفــحت الهيــا، وبيــبيــت حــانون) لجنــوبا  إلــىالــشمال
ً شماال، مع خط 31ْ  ٣٠َ على تقاطع دائرة العرضها مركزيقعو ،تعتبر مدينة غزة أكبرهاو،

 ٣٤.٦ % ، أي بنــسبة )٥(  نــسمة٤٧٠٦٠٥ويبلــغ عــدد ســكانها . )٤( ً شــرقا34ْ  28َ الطــول
، وعـدد لالجئـينة مخيمـات  فيـه ثمانيـد كـذلك يتواجـ ،.م٢٠٠٠من عدد سـكان القطـاع لعـام 

  .من القرى التي يغلب عليها الطابع الزراعي
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  . )٦(  موقع منطقة الدراسة ): ١( خريطة رقم 
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  . )٧(  المحافظات الفلسطينية ): ٢( خريطة رقم 

  

   تغطي اإلرسابات الرمليـة معظـم مـساحة سـطح قطـاع غـزة ، التـي تـستخدم مـع األسـمنت 
توجد الرواسـب الطينيـة التـي اسـتخدمت فـي تـشييد بيـوت اللـبن الطينـي، و في البناء، كذلك 

، والــذي اســتخدم فــي عمــل المبــاني مــن )الحجــر الرملــي المتــصلب(تتواجــد صــخور الكركــار 
  .  )٨(  الحجر القديم في محافظات قطاع غزة

  : مجال وحدود البحث: ًانيثا
المحافظـــات الفلــــسطينية ب يتعلقمكـــاني،:  مجـــال البحـــث فــــي  اتجـــاهين، األوليقـــع  

أنـواع المبـاني وارتباطهـا بمـوارد الـصخور فـي : موضـوعي وهـو: ، والثانيالشمالية والجنوبية
ـــسطينية ـــد وتعنـــي . األراضـــي الفل ـــدور فيهـــة األساســـيالجوانـــبحـــدود الدراســـة تحدي ـــذي ي  ا ال

ظـات االختالفـات ألنـواع البنـاء فـي المحاف دراسـة وتحليـل ذلـك فـي، ويتمثل الدراسةموضوع 
  . الفلسطينية

  : تحاول الدراسة اإلجابة على التساؤالت اآلتية:  البحثتساؤالت: ًاثالث
  . ؟أنواع البناء على مستوى المحافظات الفلسطينية تباينهل ت - ١
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  . ؟أنواع البناء على مستوى كل محافظةتتباين  هل  - ٢
وفرة فــي بــين أنــواع البنــاء فــي المحافظــات الفلــسطينية والــصخور المتــتوجــد عالقــة هــل  - ٣

  .؟البيئة الفلسطينية المحلية، مع االعتماد على بعض الموارد المستوردة
  .في ظل ما يتم الوصول إليه من نتائج ، التحقق منها  يتمسوفهذا، ف

  : منهج وأسلوب البحث: ًارابع
 ارتبــاط موضــوع البحــث بالجانــب الطبيعــي المتعلــق بــالموارد الــصخرية، ذات الــصلة إن    

 ،Analytic approach التحليلـي منهجـين،  الباحـث علـى  إلـى اعتمـادأدىء،بـأنواع البنـا
تـم  النتـائج المرجـوة، وقـد مـن أجـل الوصـول إلـى،  Deductive approach االسـتدالليو

، ، والنـسب المئويـة المتوسـطات الحـسابية، مثل  االعتماد على بعض األساليب اإلحصائية
 مــن أجــل إيــضاح االختالفــات يــل الكرتــوجرافي أســاليب التمث اســتخدام بعــضباإلضــافة إلــى

  .المكانية في التوزيع بين المحافظات
  : ضمن إطارين المناهج واألساليب السابقة استخدمت هذا، وقد  

، السـيما الفلـسطينية  من مـصادرها المتعـددة البيانات اإلحصائيةتم فيه جمع نظري، :األول
  . بات الدراسةلتحليلها حسب متطلً تمهيدا ثم تنقيحها،، منها

البيانــات الخاصــة لدراســة وتحليــل المحافظــات الفلــسطينية اختيــار   فيــهتــم ، تطبيقــي:الثــاني
 تــشكل منــاطق الدولــة الفلــسطينية المقترحــة ضــمن أنهــا علــى اعتبــار ،ًبــأنواع البنــاء جغرافيــا

ـــزا، ومعتمـــدا ١٩٦٧حـــدود  ً ، وأن البنـــاء فيهـــا يأخـــذ طابعـــا ممي ً ـــى المـــواردً  فـــي األســـاس عل
   .محليةال

   -:تكونت إجراءات الدراسة من اآلتي: إجراءات الدراسة: ًساخام
 البيانات اإلحـصائية الـصادرة عـن تم التركيز على:  اإلحصائيةت الحصول على البيانا-١

  . المؤسسات الفلسطينية
 الحــصول علــى الخــرائط المناســبة، والتــي تفيــد فــي اســتكمال جمــع المعلومــات المتعلقــة – ٢

  . بالموضوع
  .ذات الصلة بموضوع البحث  والكتب والمراجعالمصادر الرجوع إلى – ٣
  : من أهم المشاكل التي واجهت الباحث: مشكالت البحث: ًادسسا
ـــة-١ ـــات اإلحـــصائية قل ـــات اإلحـــصائية :  البيان ـــى البيان ـــم التركيـــز عل ـــد ت  الـــصادرة عـــن فق

    . ١٩٩٧ لعام  الفلسطينيالجهاز المركزي لإلحصاء
 فـي النــسب المئويـة، السـيما علـى مــستوى كـل محافظـة، وفـي محافظــات ن الكبيـرالتبـاي -٢

ًقطــــاع غــــزة بــــصفة خاصــــة، األمــــر الــــذي تطلــــب نوعــــا مــــن الحــــذر عنــــد تحليــــل البيانــــات 
  .اإلحصائية ذات الشأن
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  الموضوع الثاني

  ةأنواع المباني في المحافظات الفلسطيني
رد البيئة الصخرية، وهي مواد إما أن تتـوفر   يرتبط نوع البناء في معظم مناطق العالم بموا

 لـذلك ،، أو مـن البيئـة العالميـة )المجـاورة(في البيئة المحلية، أو تستورد مـن البيئـة اإلقليميـة
 الــصخرية المحليــة، أو تحــدده اإلرســاباتفــإن شــكل البنــاء وجمالــه إمــا أن تحــدده الــصخور و

ًين، علــى كــل حــال فــإن أمــورا كثيــرة ًتلــك المــستوردة مــن خارجــه، أو يكــون خليطــا مــن النــوع
 الـــصخور والمـــواد الداخلـــة فـــي البنـــاء مـــن حيـــث طبيعـــة نـــوعتتـــدخل فـــي نـــوع البنـــاء، منهـــا 

  .تكوينها، ثم تكاليف عملية تصنيعها، وتكاليف نقلها ، وبنائها، ومستوى الدخل للسكان
نـة الجيولوجيـة     تنتمي الصخور والرواسب في المحافظات الفلسطينية الـشمالية إلـى األزم

بأنهــا  يمكــن إجمــال أهــم الــصخور فــي هــذه المحافظــات. اني، والثالــث، والرابــع، والحــديثالثــ
، الحجـــر Chalk ، حجـــر الطباشـــير Limestoneجيريـــة التكـــوين، منهـــا الحجـــر الجيـــري 

 ٕوارسـابات ،  Marl، كـذلك نجـد المـارل   Nummulitic Limestoneالجيـري النمـوليتي 
ً، أيـضا )كبريتـات الكالـسيوم(، كـذلك يوجـد الجـبس )اطق ليـست واسـعةفي من (Clayالطين 

  الحجـــر الجيـــري أألوليتـــي البازلـــت و الـــشمال فهـــيمـــن الـــصخور الموجـــودة فـــي محافظـــات
Oolitic Limestone ثـــــم الـــــدولوميت ،Dolomite  والحجـــــر الجيـــــري الـــــدولوميتي ،
Dolomitic Limestone )خور التي تكونت في  والصاإلرسابات، يضاف إليها بعض  )٩

وكنتيجة النتـشار هـذه األنـواع مـن .  عوامل التعريةفعلالعصر الحديث، يعود معظمها إلى 
الــصخور فــي محافظــات الــشمال فــإن معظــم البنــاء فيهــا يــستخدم الــصخور الجيريــة كمــورد 

ـــاء  بيئـــي رئيـــسي فـــي ـــق نـــشاط ، وقـــد البن ـــى خل ـــة للـــضفة الغربيـــة إل  أدت الـــصخور المكون
يز، يتمثل في حرف معينـة، مثـل صـناعة الحجـر، والفخـار، والزجـاج، وبعـض اقتصادي مم

 .الصناعات المعدنية

   تختلــف الــصورة الــسابقة فــي محافظــات قطــاع غــزة، فالمنطقــة ســاحلية، وتــأثرت بعوامــل 
مختلفــة أهمهــا عوامــل التعريــة البحريــة والنهريــة والريــاح، مــع تذبــذب مــستوى ســطح البحــر 

 ًا طبيعيـًا الـسطحية نتاجـواإلرسـاباتوستوسـين، لـذلك كانـت الـصخور السيما في عصر البلي
  and marine sediments والبحريـة الفيـضيةاإلرسـابات فعلى السطح نجـد لهذه العوامل،

Alluvialالرمـل إرسـاباتً أيـضا تنتـشر ،  المختلفة Sandس ي ، واللـوLoess فـي منـاطق 
ـــسطح أو تً أيـــضا، نجـــدواســـعة مـــن قطـــاع غـــزة ـــى ال  ( Kurkar الكركـــارصـــخورحتـــه   عل

، وهي الصخور التي صنعت منـه الحجـارة  )١٠( )الحجر الرملي المتصلب بفعل مادة الحمة
ًبعيـدا عـن سـطح األرض تتـراوح الطبقـات الـصخرية بـين والتي استخدمت في البنـاء القـديم، 

   . )11( الحجر الجيري، والمارلو  الصخور الرمليةطبقات
  

  -:جر النظيفالمباني من الح:ًأوال



 - ٨ -

 المبــاني التــي تبنــى جــدرانها الخارجيــة بــصورة أساســية مــن الحجــر الجيــري ا يقــصد بهــ     
دخل األسمنت المسلح في ي، و  )12( )الحجر النظيف (بعد تعرضه لعمليات التنقيح والتهذيب

 ال تمثــل هــذه المبــاني  العــدد الكبيــر بالنــسبة لمجمــوع المبــاني فــي بنــاء األعمــدة واألســقف،
ًألراضي الفلسطينية، نظـرا لتكلفتهـا المرتفعـة، إال أن عـددها فـي المحافظـات الـشمالية أكبـر ا

) أصــل الحجــر النظيــف(إذ أن تــوفر الحجــر الجيــري بكثيـر منهــا فــي المحافظــات الجنوبيــة، 
،  )١( فــي المحافظــات الــشمالية يــساعد علــى ذلــك، يتبــين مــن دراســة بيانــات الجــدول رقــم 

  -:اآلتي ) ٣ ، ٢ ، ا( واألشكال أرقام 
  -:مباني الحجر النظيف في محافظات الضفة الغربية- ١
 تباين عدد المباني المبنيـة مـن ىالغربية إل تشير النسب على مستوى محافظات الضفة – أ

، ففي حين ترتفع النسب في كـل مـن محافظـة الخليـل  )13(  الحجر النظيف بين المحافظات
 % (       وفــــــي محافظــــــة القــــــدس) ٢٢.٢ % (ةلبيــــــروا، ومحافظــــــة رام اهللا ) ٢٧.٨ %(

 ، ومحافظـة أريحـا)٠.٧ %(ً، فإنها تنخفض بشكل ملحوظ جدا في محافظة سلفيت )١٨.٥
    ). ١( ، انظر شكل رقم )٠.٤ %(، وفي محافظة قلقيلية )٠.٥ %(

وتشير النسب علـى مـستوى المحافظـة إلـى احـتالل عـدد المبـاني مـن الحجـر النظيـف  – ب
 %(       والبيـرة ، تليها محافظـة رام اهللا)٦٥.٥%(أعلى النسب   )14(  ظة القدسفي محاف

 محافظـة، تتدنى هـذه النـسب بـشكل ملحـوظ فـي )٤٥.٥ %(، ثم محافظة بيت لحم )٤٦.٦
، أمــا فــي محــافظتي جنــين )٠.٧ %(، وفــي محــافظتي طــولكرم وســلفيت )٢.٦%  (قلقيليــة

  ).٨.٠% (ًوأريحا فتزيد النسب قليال عن 
ــــسابقة علــــى ارتفــــاع عــــدد المبــــاني المبنيــــة مــــن الحجــــر النظيــــف فــــي       تــــدل النــــسب ال
محافظات الضفة الغربيـة، يعـود ذلـك إلـى ارتباطهـا الوثيـق بانتـشار صـخور الحجـر الجيـري 
في أراضي الضفة الغربية على نطاق معظم المحافظات، إال أنه يجب مالحظة أن النـسب 

  -:رى، يعود سبب اختالفها إلى األسباب اآلتيةالمئوية تتفاوت من محافظة ألخ
 خـــصوصية بعـــض المحافظـــات الفلـــسطينية الـــشمالية، فتعتبـــر محافظـــة رام اهللا والبيــــرة –أ 

ـــــسطينية ـــــة الفل ـــــة للدول ـــــة الحالي ، وتتركـــــز فيهـــــا رؤوس األمـــــوال  المقترحـــــةالعاصـــــمة اإلداري
ة والمـسيحية، وكثـرة المبـاني ، وتتميز القدس بمكانتها الدينيـة اإلسـالميوالمؤسسات الحكومية

 على مدينة بيت لحـم، مـن أجـل ذلـك كـان البـد مـن تمييـز هـذه ذلكينطبق والخاصة بذلك، 
  .ٕالمباني، واظهار أوجه جمالها بالحجر النظيف المنقوش من الخارج

ً يقــل العـــدد كثيـــرا فــي المحافظـــات الفلـــسطينية الغربيـــة والــشمالية مـــن الـــضفة الغربيـــة، –ب 
  ٠.٧%  ، و٢.٦%  ،٧.٠(% فــي محافظــات طــولكرم، وقلقيليــة، وســلفيت فتــصل النــسب 

، يعــود ذلــك لمجــاورة هــذه المحافظــات لمنــاطق الــسهل الــساحلي،إذ يــسهل نقــل )علــى التــوالي
ً ، علمـــا بــأن الحجــر النظيـــف ١٩٤٨الرمــل واألســمنت الالزمــين للبنـــاء مــن داخــل أراضــي 
، مثـل الخليـل ورام اهللا عبـر الحـواجز يصل إلى هذه المحافظات بنقلـه مـن محافظـات أخـرى
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اإلســرائيلية المتعــددة، األمــر الــذي يزيــد مــن أســعار الحجــر النظيــف، ومــن ثــم زيــادة تكــاليف 
  البناء

        عدد المساكن المبنية من الحجر النظيف ومن الحجر النظيف مع   ):١(  جدول رقم 
  . )١٥(  المحافظات جميعها المئوية على مستوى المحافظة الواحدة واألسمنت ونسبتها
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  .ًتم ترتيب المحافظات جغرافيا من الشمال إلى الجنوب في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة: مالحظة
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  . )١٨( سطينيةالحجر النظيف في المحافظات الفل ) : ٣ ، ٢ ، ١( أشكال أرقام 
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شكل رقم ( ١ ): النسبة المئوية لعدد المساكن المبنية من الحجر النظيف في 
المحافظات الفلسطينية الشمالية.
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شكل رقم ( ٢ ): النسبة المئوية لعدد المساكن المبنية من الحجر النظيف في 
المحافظات الفلسطينية الجنوبية.
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المحافظات الشمالية المحافظات الجنوبية

شكل رقم ( ٣ ): عدد المباني المبنية من الحجر النظيف في المحافظات 
الفلسطينية الشمالية والجنوبية.

  
  -: مباني الحجر النظيف في محافظات قطاع غزة- ٢

     إذا كانـــت ترتفـــع نـــسبة عـــدد مبـــاني الحجـــر النظيـــف فـــي المحافظـــات الـــشمالية، فإنهـــا 
،  )١( ، جــــدول رقــــم )محافظــــات الجنوبيــــةال( ًتــــنخفض كثيــــرا فــــي محافظــــات قطــــاع غــــزة 

  -:، يمكن تتبع هذه النسب على النحو اآلتي )٣ ، ٢( والشكالن 
، تليهـا )٣٠.٧ %( تحتل محافظة غزة المركز األول على مستوى المحافظات الجنوبية – أ

، هذا، وتصل النسب )١٧.١ % (س، ثم محافظة خان يون)٢٧.٣ %(محافظة شمال غزة 
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يعـــود  ). ٢( ، انظــر شـــكل رقــم ) ١٠.٠ %(حـــد األدنــى فـــي محافظــة رفـــح المئويــة إلــى ال
   -:ارتفاع النسب في محافظتي غزة وشمال غزة بشكل خاص إلى

 تعتبر غزة العاصمة اإلدارية والتجارية لقطاع غزة، حيث يتركز فيها العدد األكبـر مـن – *
ًيف كثيرا في الواجهـات المؤسسات الحكومية، والخاصة، والبنوك، التي تستخدم الحجر النظ

  . أصحاب رؤؤس األموال في تزيين بيوتهم جانببصفة خاصة، إضافة إلى استخدامه من
 الخاصــة، إذ يتبـاهى أصــحابها بتزيينهــا )الفلــل( تنتـشر فــي محافظـة شــمال غــزة ظـاهرة – *

  .بالحجر النظيف المنقول من المحافظات الشمالية
ة معكوســة عــن تلــك الموجــودة فــي الــضفة  تمثــل النــسب علــى مــستوى المحافظــة صــور– ب

، تـــصل أعالهـــا فـــي محافظـــة )١.٠ %(الغربيـــة، حيـــث ال تزيـــد أي نـــسبة مئويـــة فيهـــا عـــن 
يعود تدني هذه ). ٠.٤ _ ٠.٦% (، تتراوح في باقي المحافظات بين )٠.٨%  (شمال غزة

  -:النسب المئوية في محافظات قطاع غزة إلى
فـي تكوينـات قطـاع غـزة ) ناعة الحجـر النظيـفأصـل صـ(  عدم وجود الحجـر الجيـري – *

الجيولوجية، السيما وأن تكويناتـه الجيولوجيـة الـسطحية علـى األقـل حديثـة التكـوين ، وتعـود 
 تكثـــر فيـــه التكوينـــات الرمليـــة المفككـــة، والمتماســـكة، الـــذي الجيولـــوجي الرابـــع، العـــصرإلـــى 

الحجــر ً البيئــة المحليــة بــدال مــنت  التكوينــا هــذهوالطينيــة، أو الطينــة الرمليــة، لــذلك تــستخدم
  .الجيري

 يحتـاج نقـل الحجـر النظيــف مـن الـضفة الغربيــة، أو مـن خـارج الــوطن إلـى قطـاع غــزة – *
إلــى مــروره عبــر الحــواجز اإلســرائيلية العــسكرية، أو عبــر المعــابر الحدوديــة بــين قطــاع غــزة 

لنقـل، والـضرائب،  ، األمـر الـذي يزيـد مـن سـعره عـن طريـق زيـادة تكـاليف ا١٩٤٨وأراضي 
  .  تحمل التكاليف اإلضافيةعلذلك تستخدمه في البناء فئة قليلة من الناس تستطي

، إلــى التبــاين  )٣( ، وفــي شــكل رقــم  )١( تــشير األرقــام كــذلك الــواردة فــي جــدول رقــم    
الكبيـــر بـــين عـــدد المبـــاني المبنيـــة مـــن الحجـــر النظيـــف فـــي كـــل مـــن المحافظـــات الـــشمالية 

  للجنوبيـة، وهـي نـسب ٠.٩%   للـشمالية، و٩٩.١ %لجنوبية، تشكل نسبتهاوالمحافظات ا
  .بشكل كبير البناء المحلية ومادة نوع البناء تبين العالقة بين

  - : مباني الحجر النظيف مع األسمنت: ًثانيا
، )أسـمنت مـسلح أو أسـمنت مـع طـوب( وهي المباني التي تبنى جدرانها مـن األسـمنت     
ًتهــا الخارجيــة بــالحجر الجيــري النظيــف، الــذي يكــون غالبــا أقــل ســمكا مــن كــسى واجهاُثــم ت ً

 هـذا، ومـن دراسـة بيانـات الجـدول رقـم .الحجر النظيف المستخدم من النوع األول في البنـاء
  -: نجد اآلتي )١٩(   )٦ ، ٥ ، ٤(ًأيضا، واألشكال أرقام  ) ١( 
  
  
  -:فة الغربية مباني الحجر النظيف مع األسمنت في محافظات الض- ١
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 تــدل النــسب المئويــة علــى مــستوى المحافظــات الــشمالية إلــى ارتفــاع عــدد المبــاني مــن – أ
، )٢٧.٨ %(الحجر النظيـف مـع األسـمنت فـي عـدة محافظـات، تتـصدرها محافظـة الخليـل 

، ثــم محافظــة بيــت لحــم )١٢.٥% (، تليهــا محافظــة جنــين )٢٢.٤ %(ثــم محافظــة نــابلس 
تـــــنخفض النـــــسب المئويـــــة بـــــشكل واضـــــح فـــــي عـــــدد مـــــن مـــــن جانـــــب آخـــــر ). ١١.٧% (

 محافظــة ثــم، )٠.٨ %(، ومحافظــة طوبــاس )٠.٧ % ( المحافظــات منهــا محافظــة أريحــا
  ).١.١ % (قلقيلية

           تــدل النــسب المئويــة علــى مــستوى المحافظــة إلــى ارتفــاع عــددها فــي محافظــة نــابلس– ب
 ، ثـم  )١٥.٣ %(حافظـة الخليـل  م، تليهـا)١٦.٤ %(، ثم محافظة بيـت لحـم )١٧.٤ %(

 تقـل النـسب المئويـة فـي محافظـة ومـن ناحيـة أخـرى .)١٣.١ %(محافظتي جنـين وسـلفيت 
  ).٤.٤ %(، ثم محافظة طوباس )٤.٠ %( ، وفي محافظة أريحا )٣.٤ %(قلقيلية 

    بصورة أخرى فإن التبـاين فـي النـسب المئويـة لعـدد المبـاني المبنيـة مـن الحجـر النظيـف 
(     سمنت، سواء على مستوى المحافظـات، أو علـى مـستوى المحافظـة، شـكل رقـم مع األ

  -:، يعود ذلك إلى أسباب منها )٤
ــــري مــــواد البنــــاء نــــوعين مختلفــــين مــــن وجــــود – * ، )مــــن البيئــــة المحليــــة( ، الحجــــر الجي

ً، لــذلك فــإن توفرهمــا معــا فــي )مــستورد مــن خــارج حــدود األراضــي الفلــسطينية(   واألســمنت 
ٕسوق المحلي أمر فيه صعوبة، فقد يتوفر هذا، وال يتوفر ذاك، وان توفر االثنان فقد يكون ال

 خصوصيات النقل عبر الحواجز، وخصوصيات تواجد الحجر باإلضافة إلىًأحدهما قليال، 
  .الجيري في المحافظات الشمالية

ستطيع جميــع  المبــاني مــن هــذا النــوع ارتفــاع مــستوى المعيــشة لمالكيهــا، إذ ال يــتعكــس – *
  .ًالسكان بناءها نظرا الرتفاع تكاليف البناء
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شكل رقم ( ٤ ): النسبة المئوية لعدد المساكن المبنية من الحجر النظيف 
مع اAسمنت في المحافظات الفلسطينية الشمالية.
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المحافظات الشمالية المحافظات الجنوبية

شكل رقم ( ٦ ) : المباني المبنية من الحجر النظيف مع اAسمنت في 
المحافظات الشمالية والجنوبية.

 

  -: مباني الحجر النظيف مع األسمنت في محافظات قطاع غزة- ٢
خفاض عدد هذا النوع ، ان )٥( ، وشكل رقم  )١(  يتبين من دراسة بيانات الجدول رقم – أ

 %(  ديـر الـبلحتي فـي محـافظ المئويـةمن المباني في محافظات قطـاع غـزة، فترتفـع النـسب
   غــزة  قطــاعتــصل النــسب المئويــة أدناهــا فــي محافظــة شــمالو، )٤٣.٢ %(، غــزة )٤٦.٤

 %( فتــصل إلــى س، أمــا فــي محافظــة خــان يــون)١.١% (، وفــي محافظــة رفــح )٠.٣ %(
٩.٠.(  

 المئوية لهـذا النـوع مـن البنـاء علـى مـستوى كـل محافظـة، إذ تـصل النـسبة  تقل النسب– ب
، وتـصل إلـى )٠.٦ %(، وفـي محافظـة غـزة )١.٧ %(المئوية في محافظة ديـر الـبلح إلـى 

، أمـا فـي محافظـة )٠.١ %(، وفـي محافظـة رفـح )٠.٠ %(أدناها في محافظة شمال غـزة 
   ). ٥( ظر شكل رقم ، ان)٠.٢ %( فتصل النسبة المئوية إلى سخان يون
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فـي محـافظتي ف،  في قطاع غـزةيالحظ ارتفاع النسب المئوية على مستوى المحافظاتو    
، حيث يتم إدخال الحجر النظيف في حوائط )الفلل(دير البلح وغزة تنتشر المباني الخاصة 
  .األسمنت من أجل زيادة جمال المنظر

ي كل من محافظـات الـضفة الغربيـة وقطـاع     هذا، وعند مقارنة عدد المباني لهذا النوع ف
  فـي محافظـات الـضفة الغربيـة، لتـصل إلـى ، إذ ترتفع النـسبة ً بينهما فروقا جوهريةغزة نجد

أن هناك عالقة قويـة تؤكد هذه النسب و، )١.٩ %(في قطاع غزة إلىوتهبط ، )٩٨.١% (
 ٧(  يوضـح شـكل رقـم ، من جانب آخر )٦( رقم شكل،البيئة المحلية و نوع مادة البناء بين

 الحجـــر النظيـــف مـــع  الحجـــر النظيـــف ، و لعـــدد المبـــاني لكـــل مـــنالواضـــح التبـــاين  )٢٠(  )
  .األسمنت بين محافظات الشمال ومحافظات الجنوب
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المحافظات الشمالية المحافظات الجنوبية

شكل رقم ( ٧ ) : عدد المباني من الحجر النظيف ومن الحجر النظيف مع اAسمنت 
في المحافظات الفلسطينية الشمالية والجنوبية.

حجر نظيف  حجر نظيف مع أسمنت
  

  - : من األسمنت المسلح ومن الطوب مع األسمنتالمباني : ًثالثا
 اإلرسـابات( فـي البنـاء، همـا الرمـلثالث مواد أساسيةء على  يعتمد هذا النوع من البنا     

 واحــدة منهمــا فــي األراضــي الفلــسطينية تتواجــد، واألســمنت، وهمــا مادتــان )الرمليــة المفككــة
 الـسهل الـساحلي الفلـسطيني، فـي الرمليـة الـساحلية والـشاطئية اإلرسابات إذ تنتشر، )الرمل(

)  األســمنتوهـي(رسـيب النهـري، أمـا الثانيـة بعـض منـاطق األوديـة حيـث التكمـا تنتـشر فـي 
 أو مـــن خــارج فلـــسطين، وقـــد يكـــون ١٩٤٨فهــي مـــادة مـــصنعة تـــستورد مــن داخـــل أراضـــي 

ًالحـــال أفـــضل تكلفـــة فـــي قطـــاع غـــزة لهـــذا النـــوع مـــن البنـــاء نظـــرا لتـــوفر الرمـــل فيـــه ضـــمن 
 المكسر، أو مـا الحصى(        ، أما المادة الثالثة  الرملية الساحلية والشاطئية اإلرسابات

 ١٩٤٨الكــسارات العاملــة داخــل أراضــى فيــتم الحــصول عليهـا مــن ) ًيعـرف محليــا بالحــصمة
، وذلــك عبــر المعــابر الحدوديــة للــضفة الغربيــة وقطــاع غــزة، ثــم )مــصانع تكــسير الحــصى(

عبر الحواجز اإلسرائيلية السيما في محافظات الضفة الغربية، األمر الذي يزيد من تكلفتها 
   .للبناء
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  -:المحافظات الشمالية والجنوبية مباني األسمنت المسلح في - ١
  -:ما يلي، )١٠ ، ٩ ، ٨ (، واألشكال أرقام  )٢( الجدول رقم يوضح    

 مـــن عـــدد )٩٩.٩١ %(هـــذه المبـــاني فــي الـــضفة الغربيـــة نحـــو ل  النـــسبة المئويـــةتــشكل - أ
 %    أقـل مـن( النسبة إلـى ، في حين تنخفضالمساكن لهذا النوع في األراضي الفلسطينية

 يتركـز انتـشارها، يعني ذلك أن هـذا النـوع مـن المبـاني )ً مسكنا٦٣( في قطاع غزة ) ٠.٠٩
  :يعود ذلك إلىو،  بشكل أساسيفي محافظات الشمال

ً ارتباط الحجر النظيف باألسمنت المسلح عند البناء، علما بأن مباني الحجر النظيـف – *
  .ظات الشمال منتشرة بشكل ملحوظ في محاف

  .بأصحاب الدخل المرتفع من السكان ارتباط هذا النوع من البناء – *
 تتباين النسبة المئوية لعدد المباني بين المحافظات في كل من الـضفة الغربيـة وقطـاع – ٢

  -: يمكن تتبعها كاآلتيغزة،
  -: التباين في محافظات الضفة الغربية–أ 

 يليها، )٢٧.٨ % (تل محافظة الخليل المركز األولتح بالنظر إلى مستوى المحافظات    
ذلـك محافظـات تتـدنى  يقابـل، )١٤.٩% (ثـم محافظـة جنـين ، )٢١.٠ % (محافظة نـابلس

، وفـــي محـــافظتي قلقيليـــة )٠.١ %(، فتـــصل فـــي محافظـــة أريحـــا إلـــى  المئويـــةفيهـــا النـــسب
 شكل و   ، )٢( جدول رقم ).٢.٧ % (فتبلغ، أما في محافظة طوباس )٢.١ %( وسلفيت

   ).٨( رقم 
ً   على صعيد آخر نجـد تباينـا علـى مـستوى المحافظـة، فتبلـغ النـسبة المئويـة لعـدد المبـاني 

، وفــي )٢٨.٢(% ، وفــي محافظــة طوبــاس )٢٩.٩(% مــن هــذا النــوع فــي محافظــة نــابلس 
ً، ومن جانب آخـر تـنخفض النـسب كثيـرا فـي بـاقي المحافظـات، )٢٧.٧(% محافظة جنين 

أمـا فـي محافظـة القـدس ) ١١.٤(% ، وفـي قلقيليـة )٠.٧(% ة فـي أريحـا إلـى فتصل النـسب
، وهــي منخفــضة مقارنــة مــع نــابلس وجنــين رغــم أهميتهــا كعاصــمة )١٢.٢(% فتــصل إلــى 

سياسية ودينية بسبب القيود الصارمة التي تفرضها سلطات االحتالل اإلسرائيلي على البناء 
  .في القدس الشرقية

  -: قطاع غزةالتباين بين محافظات
    تختلــف النــسب المئويــة لهــذا النــوع مــن البنــاء مــن محافظــة إلــى أخــرى فــي قطــاع غــزة، 
ًوبصفة عامة تنخفض أعـداد المبـاني مـن هـذا النـوع كثيـرا عـن الـضفة الغربيـة، ويرجـع ذلـك 
إلــى ارتفــاع أســعاره ، وترتفــع النــسب علــى مــستوى محافظــات قطــاع غــزة فتبلــغ فــي محافظــة 

 س، وتــصل فــي محافظــة خــان يــون)١٢.٧(% ، وفــي محافظــة ديــر الــبلح )٦٦.٧(% غــزة 
   ). ٩( ، و شكل رقم  )٢( ، جدول رقم ) ١١.١(% إلى 
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       ومن الطوب مع  المسلحعدد المساكن المبنية من األسمنت  ):٢(  جدول رقم 
  . )٢١(  األسمنت  ونسبتها
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  . )٢٤( مباني األسمنت المسلح في المحافظات الفلسطينية  ): ١٠ ، ٩ ، ٨( أشكال أرقام 
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شكل رقم ( ٨ ) : النسبة المئوية لعدد المساكن المبنية من اAسمنت 
المسلح في المحافظات الفلسطينية الشمالية.

النسبة المئوية لمباني اDسمنت المسلح على مستوى المحافظات 
  النسبة المئوية لمباني اAسمنت المسلح  على مستوى المحافظة
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شكل رقم ( ٩ ): النسبة المئوية لعدد المساكن المبنية من اAسمنت 
المسلح في المحافظات الفلسطينية الجنوبية

النسبة المئوية لمباني اDسمنت المسلح على مستوى المحافظات 

النسبة المئوية لمباني اAسمنت المسلح  على مستوى المحافظة
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المحافظات الفلسطينية الش&&مالية المحافظات الفلس&طينية الجنوبي&ة

شكل رقم ( ١٠ ): عدد المباني من اAسمنت المسلح في المحافظات 
الفلسطينية الشمالية والجنوبية.

 

 لكـــــل )٠.٠ %( فـــــي قطـــــاع غـــــزة ة النـــــسب المئويـــــة علـــــى مـــــستوى المحافظـــــتـــــنخفض   
تــصل وً نظـرا النخفـاض عـدد المبـاني الممثلـة لهـذا النـوع بـشكل ملحـوظ، المحافظـات، وذلـك

ب اعتماد البناء في قطاع غزة ، تؤكد هذه النس %) ٠.١(  النسبة أعالها في محافظة غزة
 البناء المعتمد على الطوب واألسمنت، ينتشر فيهًعلى المواد المحلية األرخص سعرا، لذلك 

  .ًحيث يتوفر الرمل الالزم محليا، مع األسمنت اآلتي من خارج حدود قطاع غزة
 فارق الكبيرال    بالنظر إلى إجمالي عدد المباني لهذا النوع بين المحافظات الشمالية نجد 

، بمعنـى أن النـسبة الخاصـة )٩٩.٩ %( تبلغ النـسبة فـي المحافظـات الـشمالية حيثبينهما،
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البيئــة بفقــط، وهــذه نــسب تؤكــد ارتبــاط نــوع البنــاء   ) ٠.١ %(بالمحافظــات الجنوبيــة تبلــغ 
   ).١٠(شكل رقم . المحلية

    -:المباني من الطوب واألسمنت - ٢
العـــدد األكبـــر مـــن األســـر فـــي منـــاطق الـــسلطة الوطنيـــة    يناســـب هـــذا النـــوع مـــن البنـــاء 

 اإلرسـاباتستخدم فيـه ت مستوى المعيشة، ويتوافق إلى حد كبير معالفلسطينية، السيما وأنه 
 مــن الــضفة الغربيــة، علــى كــل حــال فــإن أســقف هــذه  أكثــر فــي قطــاع غــزةالرمليــة المتــوفرة

تتكــون هــذه المبــاني ولمــسلح ، المبــاني إمــا أن تكــون مــن الــصفيح، أو تكــون مــن األســمنت ا
، أو يكـون الطــابق العلـوي مــن مبنـى متعــدد الوحــدات )مــستقل(  عـادة إمــا مـن مبنــى أرضـي

يالحظ على هذه المباني عدم إنهاء تشطيباتها الخارجية، حيث ال يستطيع مالـك والسكنية، 
  .مواد البناءالمبنى إكمالها، لعدم توفر ثمن 

   . )٢٥(  مباني الطوب مع األسمنت في المحافظات الفلسطينية  ):١٣ ، ١٢ ، ١١( أشكال أرقام 
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شكل رقم ( ١١ ): النسبة المئوية لعدد المساكن المبنية من الطوب 
واAسمنت في المحافظات الفلسطينية الشمالية.

النسبة المئوية الطوب مع اDسمنت على مستوى المحافظات
  النسبة المئوية لمباني الطوب مع اAسمنت على مستوى المحافظة
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شكل رقم ( ١٢ ) : النسبة المئوية لعدد المساكن المبنية من الطوب مع اAسمنت 
في المحافظات الفلسطينية الجنوبية.

النسبة المئوية الطوب مع اDسمنت على مستوى المحافظات

النسبة المئوية لمباني الطوب مع اAسمنت على مستوى المحافظة
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المحافظات الفلسطينية الش&مالية المحافظات الفلسطينية الجنوبي&ة

شكل رقم ( ١٣ ): عدد المباني المبنية من الطوب واAسمنت في المحافظات 
الفلسطينية الشمالية والجنوبية

 

 والجنوبيــة، إال أن ترتفــع النــسب المئويــة لهــذه المبــاني فــي كــل مــن المحافظــات الــشماليةو  
 حيــث، الســيما علــى مــستوى المحافظــة، ًأكثــر وضــوحا فــي المحافظــات الجنوبيــة  االرتفــاع

 فـــي قطـــاع غـــزة الجيولوجيـــة الرمليـــة الالزمـــة للبنـــاء ، إذ تـــسمح العمليـــات اإلرســـابات تتـــوفر
 يمكن تتبع النسب المئوية لهـذا النـوع مـن البنـاء مـن .)٢٦(  بتكوينها أكثر من الضفة الغربية

  . )١٣ ، ١٢ ، ١١( ، واألشكال أرقام  )٢(   بيانات الجدول رقم 
  -: مباني الطوب مع األسمنت في محافظات الضفة الغربية-أ 

ًتختلـــــف النـــــسبة المئويـــــة اختالفـــــا واضـــــحا علـــــى مـــــستوى المحافظـــــات، وعلـــــى مـــــستوى     ً
المحافظـــة، إال أن النـــسب المئويـــة فـــي الحـــالتين تـــزداد فـــي المحافظـــات الفلـــسطينية الغربيـــة 

محافظات األقرب للـسهل الـساحلي مـن الغـرب، وسـهل والشمالية من الضفة الغربية، وهي ال
  . مرج بن عامر من الشمال، حيث يتوفر الرمل الالزم للبناء

          إلــــــى) أقــــــصى شــــــمال الــــــضفة الغربيــــــة(    تــــــصل النــــــسبة المئويــــــة فــــــي محافظــــــة جنــــــين
، أمـــا فـــي محافظـــة قلقيليـــة فتبلـــغ النـــسبة )١٩.٦ %(، وفـــي محافظـــة طـــولكرم )٢٠.٩ %(

تـنخفض و.  مـن الـضفة الغربيـةالـشمالية الغربيـة، وهما من المحافظـات )١٣.٦ %(المئوية 
ًالنسب المئوية كثيرا على مستوى المحافظات، ففي محافظة بيت لحم تـصل النـسبة المئويـة 

  ).٤.٠ % (تبلغ محافظة طوباس وفي، )٢.٢ %(، وفي القدس  )١.٦ %(إلى 
ً   تتغير النسب المئوية أيضا على مستوى المحافظة، مع وجود توافـق إلـى حـد كبيـر علـى 
مــــستوى المحافظــــات، فترتفــــع النــــسب المئويــــة فــــي محافظــــات قلقيليــــة، وأريحــــا، وطــــولكرم، 

مـن جانـب و، )  على التـوالي٤٥.٤ %  ،٥٤.٧ %  ،٥٩.٨ %  ،٧٥.٩ %(   وسلفيت 
حافظـات، فتبلـغ النـسبة المئويـة فـي محافظـة بيـت م مـن الآخر تقـل النـسب المئويـة فـي عـدد

 %(، أما في محافظة الخليل فتبلغ النـسبة )٦.١ %(، وفي محافظة القدس )٤.٢ %(لحم 
   ).١١(  شكل رقم، و )٣( ، انظر جدول رقم )٧.٠

  -: مباني الطوب مع األسمنت في محافظات قطاع غزة– ب
إلـــى ارتفـــاع  ) ١٢(، وشـــكل رقـــم  )٢( ل رقـــم    تـــشير النـــسب المئويـــة الـــواردة فـــي جـــدو 

 مــن الطــوب مــع األســمنت فــي محافظــات قطــاع غــزة،  المــشيدةالنــسب المئويــة لعــدد المبــاني
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 البنـــاء مـــع مـــستوى المعيـــشة ذلـــكًيعـــود ذلـــك لتـــوفر الرمـــل الـــالزم للبنـــاء محليـــا، ومناســـبة و
   .، والسائد في قطاع غزةالمتدني

 % (        توى المحافظات في محافظـة غـزة لتـصل إلـىترتفع النسبة المئوية على مس   
(          غــزة قطــاع، ثــم محافظــة شــمال)٢٠.٩ % (س، تليهــا محافظــة خــان يــون)٣٧.٥
ً، أما في محافظتي رفح ودير البلح فتنخفض النسب المئويـة نـسبيا عـن المحافظـات )١٦.٤

  ).١٣.٣% (لبلح ، وفي محافظة دير ا)١١.٨ %(السابقة، فتصل في محافظة رفح إلى 
  ظات،ـل المحافــفـي كـ) ٩٦ %(وية عـن ـل النـسب المئــ   أما على مستوى المحافظة فال تق
  المئويــة   سب ـــصل النـــ، تةـخرية المحليــــة الــصـاء بالبيئـــاألمــر الــذي يؤكــد ارتبــاط نــوع البنــ
ثــــم   ، )٩٧.٢ %( ، تليهــــا محافظــــة غــــزة)٩٨.٤ % (سأعالهــــا فــــي محافظــــة خــــان يــــون

النــسب   وديــر الــبلح تــراوح  رفــح ، وفــي محــافظتي)٩٦.٧ %( غــزة قطــاع  ة شــمالمحافظــ
 مباني مخيمات الالجئين الفلسطينيين فـي هذا، فقد بنيت، )٩٦.٥ %(  ًالمئوية أيضا حول

   .محافظات قطاع غزة مبنية من الطوب مع األسمنت 
النـسب المئويـة لهـذا ، إلـى ارتفـاع  )١٣( ، وشـكل رقـم  )٢( بيانات الجدول رقـم تشير و   

النوع من البناء في محافظات قطاع غزة عنها في المحافظات الضفة الغربية، فتبلغ النـسبة 
من مجمـوع عـدد المبـاني فـي المنطقتـين، إي ) ٦٧.٢ %(المئوية في محافظات قطاع غزة 

، وهـــي نــسب مئويـــة )٣٢.٨ %(ضــعف عـــدد المبــاني الموجـــودة فــي المحافظـــات الــشمالية 
 علــى الــصخور  تعتمــد البنــاء فــي محافظــات الــشمال والجنــوبعمليــة  أنيــة مــنطبيعيــة آت

   .ًوالرمال المتوفرة فيهما محليا
 كبيرة ًافروق  أن هناك، )٢٧(   )١٤( ، وشكل رقم  )٢( من بيانات الجدول رقم يتضح      

بــين محافظــات ) األســمنت المــسلح والطــوب مــع األســمنت( فــي عــدد المبــاني مــن النــوعين 
شمال ومحافظـــات الجنـــوب، ففـــي حـــين تتقـــارب النـــسب المئويـــة للنـــوعين مـــن البنـــاء فـــي الـــ

فــي ، )  للطــوب مــع األســمنت٥١.٢ %  لألســمنت المــسلح،٤٨.٨ %(محافظــات الــشمال 
  تكـاد النسبة المئوية الممثلة للبناء باألسـمنت المـسلح فـي المحافظـات الجنوبيـةحين نجد أن

  ).١٠٠ %(وب مع األسمنت ال تذكر، إذ تشكل المباني من الط
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المحافظات الفلسطينية الش&&مالية المحافظات الفلس&طينية الجنوبي&ة

شكل رقم ( ١٤ ): عدد المباني من اAسمنت المسلح ومن الطوب مع 
اAسمنت في المحافظات الفلسطينية الشمالية والجنوبية.

اAسمنت المسلح   الطوب مع اAسمنت المسلح
  -:المباني من اللبن الطيني والحجر القديم: ًرابعا
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ًفر محليا، فالبناء من اللـبن الطينـي يعتمـد ا يعتمد البناء من هذين النوعين على مواد تتو   
ية، وهي رواسـب ً الطينية التي تتوفر محليا في المحافظات الشمالية والجنوباإلرساباتعلى 

 فـي أكثـرٕسـيول األمطـار، وان كانـت هـذه الرواسـب متـوفرة وفيضية رسبتها مجـاري األنهـار 
المتوفر ) الكركار( محافظات قطاع غزة ، ويعتمد البناء بالحجر القديم على الحجر الرملي 

، لكـن يجـب أن محافظـات الـضفة الغربيـةفي قطاع غزة، وعلى الحجر الجيري المتوفر فـي 
 أن المبـاني التـي بنيـت مـن هــذه األنـواع سـبقت البنـاء بـالحجر النظيـف أو األســمنت نالحـظ

ً تتكـون غالبـا مـن غرفـة أو إذًالتي حلت مكانها تدريجيا، وأن هذه المباني بسيطة في بنائها،
، لــذلك فــإن هــذا النــوع مــن ... )النــوم ، الطــبخ ، ( ًغــرفتين تــستخدم غالبــا لكــل األغــراض 

 وتعــدد الخــدمات، تياجــات الــسكان الحاليــة التــي تجــاري تطــور التكنولوجيــاالبنــاء ال يلبــي اح
ً تدريجيا، إذ يعمل أصحابها علـى باالختفاءداخل المباني، وكنتيجة لذلك بدأت هذه المباني 

وبــالنظر   تحـسن الوضـع المـادي لهـم،مــعتغييرهـا باألسـمنت أو الحجـر النظيـف، أو كليهمـا 
ٍ، أو فـي مبـان دائمـة )المـدن القديمـة(ه المبـاني فـي قلبهـا على طبيعة المـدن والقـرى نجـد هـذ

  .ًكالمساجد مثال
  -:مباني اللبن الطيني - ١

 الســيما علــى مــستوى المحافظــة، مــع المبــاني     تــنخفض النــسب المئويــة لهــذا النــوع مــن 
(       األخـرى، الجـدول رقـم  المبـانيمالحظة انخفاضـها بـشكل ملحـوظ إذا قورنـت بـأنواع 

 النسب المئوية في المناطق  فيتغيراتال توضح ) ١٧ ، ١٦ ، ١٥( واألشكال أرقام ،  )٣
  . لهذا النوع من المبانيالفلسطينية

  -:مباني اللبن الطيني في محافظات الضفة الغربية -أ 
يتوقـف ذلـك وًتتباين النسب المئوية كثيرا بين المحافظات الشمالية لهذا النوع مـن البنـاء،    

ر رواســـب الطـــين الالزمـــة للبنـــاء فـــي المحافظـــات، ثـــم مـــدى التطـــور الـــذي تـــوفعلـــى مـــدى 
وصــلت إليــه المحافظــات فــي تغيــر نــوع البنــاء فيهــا، يــضاف إلــى ذلــك احتفــاظ بعــض القــرى 

يبــين الزراعيــة أو الرعويــة بهــذه البيــوت الســيما إذا كانــت بعيــدة عــن عواصــم المحافظــات، 
  -:، اآلتي )١٥( ، وشكل رقم  )٣( جدول رقم 

، وفـي )٢٣.١ %(، و جنـين )٥٣.٠ %( النـسب المئويـة فـي محافظـات أريحـا ارتفاع – ١
     ً، في المقابل تـنخفض النـسبة المئويـة كثيـرا فـي محافظـات مثـل سـلفيت )١١.٩ %(طولكرم 

فــي محافظــة رام و تبلــغ ، )٠.٩ %، وكــذلك فــي بيــت لحــم)٠.٦ %(، و القــدس )٠.١ %(
   ).١.٠ %(اهللا والبيرة 

ً تمثل النسب المئوية على مستوى المحافظـة قيمـا عدديـة يؤخـذ بهـا إال فـي محافظـة  ال– ٢
 أما في باقي المحافظات فإن النسب المئوية تتراوح بـين، )١٩،٤ %(أريحا وبنسبة مقدارها 

، وهــــي محافظــــات نــــابلس، )٠.١ %(، وتبلــــغ فــــي ســــت محافظــــات )١.٤ %  و٠.٠ %(
يـت لحـم والخليـل، تـدل هـذه النـسب علـى أن هـذا النـوع مـن قلقيلية، رام اهللا والبيرة، القدس، ب

  .البناء كاد أن ينتهي
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 المئوية عدد المساكن المبنية من اللبن الطيني والحجر القديم  ونسبتها  ):٣(  جدول رقم 
  .)٢٨( على مستوى المحافظات وكذلك على مستوى المحافظة
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شكل رقم ( ١٥ ): النسبة المئوية لعدد المساكن المبنية من اللبن الطيني في 
المحافظات الفلسطينية الشمالية

النسبة المئوية لمباني اللبن الطيني عل&ى مس&توى المحافظ&ات 

النسبة المئوية لمباني اللبن الطيني على مس&توى للمحافظ&&ة
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شكل رقم ( ١٦ ): النسبة المئوية لعدد المساكن المبنية من اللبن الطيني 
في المحافظات الجنوبية.

النسبة المئوية لمباني اللبن الطيني على مستوى المحافظات
النسبة المئوية لمباني اللبن الطيني على مستوى للمحافظة
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المحافظات الفلس&&طينية الش&&مالية المحافظ&ات الفلس&&طينية الجنوبي&&ة

شكل رقم ( ١٧ ): عدد المساكن المبنية من اللبن الطيني في المحافظات 
الفلسطينية الشمالية والجنوبية.

 

  -:مباني اللبن الطيني في محافظات قطاع غزة -ب 
ًمــــن البنــــاء كثيــــرا فــــي محافظــــات قطــــاع غــــزة عنــــه فــــي يختلــــف الوضــــع لهــــذا النــــوع       

 (    رقـمجدول -)ى مبن٧٢( محافظات الضفة الغربية، السيما وأن عدد المباني فيها قليل 
 إال أن هذا العدد يختلف فـي توزيعـه بـين محافظـات قطـاع غـزة، - )١٦( ، وشكل رقم  )٣

يجــب أن نــذكر و. الممثلــة لــه ال تــذكر النــسب المئويــة ًأيــضاتكــاد ووعلــى مــستوى المحافظــة 
  .ً الطينية الالزمة للبناء موجودة محليا في القطاعاإلرساباتًأيضا أن 

ً تتبــاين النــسب المئويــة كثيــرا علــى مــستوى المحافظــات، تتــصدرها محافظــة شــمال غــزة      – *
، وهمــا مــن المحافظــات التــي ال زالــت )٢٥.٠ %(، تليهــا محافظــة ديــر الــبلح )٢٧.٨ %(

ً تمثــل جــزءا مهمــا مــن حيــاة الــسكان، وتبلــغ فــي محافظــة المنزليــةوتربيــة الحيوانــات الزراعــة  ً
  . ، توجد هذه المباني في أطراف المحافظة ذات الطابع الزراعي)١٨.٠ %( غزة
فـي محـافظتين، همـا محافظـة ) ٠.١ %( تصل النسبة المئوية على مستوى المحافظـة – *

فــإن صغر عــدد المبــاني فــي بــاقي المحافظــات، ًشــمال غــزة، ومحافظــة ديــر الــبلح، ونظــرا لــ
  .لالختفاءالنسب التي تمثل هذا النوع ال تظهر، وهي في طريقها 

     وعنـــد النظـــر إلـــى عـــدد المبـــاني مـــن اللـــبن الطينـــي فـــي كـــل مـــن محافظـــات الـــشمال 
 يقــع منهــا فــي إذ،)ً بيتــا٢٣٦٧(ًومحافظـات الجنــوب، فإنــه قليــل قياســا بــأنواع البنـاء األخــرى 
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(  جدول رقم ،)٣.٠ %(، وفي محافظات الجنوب )٩٧.٠ %(فظات الشمال ما نسبته محا
   ).١٧(   شكل رقم،  ) ٣
  -:مباني الحجر القديم - ٢

     الـــــصخور المتـــــوفرة التـــــي تـــــستخدم هـــــذه المبـــــاني فـــــي المحافظـــــات الفلـــــسطينية تنتـــــشر   
ن تحت سـطح األرض م) الكركار( ، ففي قطاع غزة استخرجت الصخور الرملية  )٣٢(ًمحليا

 التي  األرضيةتتمثل في الفراغات على هذه العملية وهناك شواهدبالطرق البدائية واليدوية، 
، وهـــي الفراغــــات المتبقيـــة بعـــد اســــتخراج )ًمحليـــا تعــــرف باســـم المغـــارات (أحـــدثها اإلنـــسان

كمـا .  وفي الضفة الغربية كانت تعمل مـن صـخور جيريـة تتـوفر هنـاك، )٣٣( الصخور منها
 لـم يكـن بمقـدور كـل الـسكان بنــاء بيـوتهم بـالحجر القـديم ، حيـث كانـت تخـص أصــحاب أنـه

رؤوس األموال والقادرين عليها، أما من كان مستوى معيشته في حـدود المتوسـط كـان يبنـي 
تبقـى مـن مبـاني الحجـر القـديم فـي معظـم المنـاطق الفلـسطينية يمـا وبيته من اللبن الطيني، 
  .رية، ومنها المساجد، وبعض البيوت الخاصةيعتبر من المباني األث

  -:مباني الحجر القديم في محافظات الضفة الغربية -أ 
مــن مجمــوع المبــاني فــي محافظــات الــضفة  %) ١٠.١ %(   تمثــل مبــاني الحجــر القــديم 

 المحافظـات الـشمالية، إذ بـين يختلف توزيع هـذه النـسبة المئويـة و، )٣(الغربية، جدول رقم 
  . متغيراتها المحلية التي تؤثر على هذا التوزيعأن لكل منها

، )١٨.٦ %(، و رام اهللا والبيــــرة )٣٠.٠% ( الخليــــل فــــي محــــافظتي  ترتفــــع النــــسب - *
). ١٠.٦ %(، و طـــولكرم )١٥.١ %(  بيـــت لحــم تي بعــض الـــشيء فــي محــافظوتــنخفض

 %(  ، وفـي طوبـاس )٠.١ %(تصل فـي أريحـا ف المحافظات، في باقيًتنخفض كثيرا كما 
  . )٣( ، جدول رقم )٢.٦ %( نابلس وفي، )٢.٥ %( قلقيلية وفي، )٠.٧

ــــصدرها محافظــــة ســــلفيت– * ــــى مــــستوى المحافظــــة، تت ــــرا عل ــــسب المئويــــة كثي ــــاين الن           ً تتب
، )١٦.٤ %(، ثـــــم محافظـــــة نـــــابلس )١٧.٠ %(، تليهـــــا محافظـــــة بيـــــت لحـــــم )١٧.٨ %(

 ،)١٣.١ %( اهللا والبيــرة لتـــصل إلـــى تــنخفض بـــصورة ملحوظــة فـــي محــافظتي الخليـــل ورام
 %(ًتــنخفض النــسب المئويــة كثيــرا فــي بعــض المحافظــات لتــصل فــي محافظــة أريحــا إلــى 

 %(ًترتفع قليال في محافظـة القـدس لتـصل إلـى و، )٣.٣ %(، وفي محافظة طوباس )٠.٧
   ).١٨( شكل رقم ،  ) ٣( ، جدول رقم )٦.٠ %(، وتصل في محافظة قلقيلية إلى )٥.٦
  -:مباني الحجر القديم في محافظات قطاع غزة -ب 

ً   يقــل العــدد كثيــرا لهــذا النــوع مــن المبــاني فــي محافظــات قطــاع غــزة، فقــد يكــون لــصعوبة 
ًاستخراج الحجر الرملي من تحت السطح ، مع مراعاة أن عددا كبيرا من هذه المباني أزيـل  ً

األســمنت والطــوب والحجــر مــن قبــل أصــحابة تحــت تــأثير البنــاء األحــدث الــذي يــدخل فيــه 
 فــي محافظــات ال يتجــاوز المبــاني مــن هــذا النــوع أعــداد أن وتجــدر اإلشــارة إلــى. النظيــف

  .  فقطًى مبن٧٩٠قطاع غزة 
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ًتتغير النسب المئوية كثيرا على مـستوى المحافظـات، ففـي محافظـة غـزة تـصل النـسبة  – *
 %(       صل إلـــى  ديـــر الـــبلح لتـــبـــشكل كبيـــر فـــيتـــنخفض و، )٧٢.٥ %(المئويـــة إلـــى 

 وتصل في محافظة شـمال قطـاع غـزة ،سفي محافظة خان يون) ٩.٤ % (إلى، ثم )١٢.٢
  .  )٣( ، جدول رقم ،  في رفح)٠.٧ % (وتهبط إلى أقل من )٥.٢ %(إلى 

  . )٣٤( مباني الحجر القديم في المحافظات الفلسطينية  ): ٢٠ ، ١٩ ، ١٨( أشكال أرقام 
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شكل رقم ( ١٨ ) : النسبة المئوية لعدد المباني المبنية من الحجر القديم في 
المحافظات الفلسطينية الشمالية.

النسبة المئوية لمباني الحجر القديم على مستوى المحافظات 
النسبة المئوية لمباني الحجر القديم  على مستوى المحافظة
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شكل رقم ( ١٩ )  : النسبة المئوية لعدد المباني المبنية من الحجر القديم في 
المحافظات الفلسطينية الجنوبية.

النسبة المئوية لمباني الحجر القديم على مستوى المحافظات 
النسبة المئوية لمباني الحجر القديم  على مستوى المحافظة
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المحافظات الفلسطينية الشمالية المحافظات الفلسطينية الجنوبية

شكل رقم ( ٢٠ ): عدد المباني المبنية من الحجر القديم في المحافظات 
الفلسطينية الشمالية والجنوبية.
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 تـــنخفض النـــسب المئويـــة علـــى مـــستوى المحافظـــة فـــي المحافظـــات الجنوبيـــة إلـــى حـــد –* 
، أما في )٠.٥(% ، وفي محافظة دير البلح )١.٠(% كبير، فتصل في محافظة غزة إلى 

 وتكاد ال تذكر في محافظة ،)٠.٢(%  فتصل إلى سمحافظتي شمال قطاع غزة وخان يون
  .هذه النسب ) ١٩( ، شكل رقم  ) ٣( جدول رقم . ٍمبان منها ) ٦( رفح إذ ال يوجد سوى 

 ال يوجــد وجــه مقارنــة بــين النــسبة المئويــة لمبــاني الحجــر القــديم فــي ناحيــة أخــرى    مــن 
فر ا علــى تــوويــدل هــذا، )٣.٠ %(، والمحافظــات الجنوبيــة)٩٧.٠ %(المحافظــات الــشمالية

الحجر القديم أكثر في المحافظات الشمالية وسهولة استخراجه، حيث تظهر الصخور علـى 
   ).٢٠( شكل رقم . سطح األرض

 المفارقات الكبيرة بـين عـدد المبـاني لكـل مـن اللـبن  )٣٥(   )٢١(    كذلك يوضح شكل رقم 
الـواردة فـي الطيني والحجر القديم في كل من محافظات الشمال والجنـوب، وحـسب األعـداد 

 %(    ، فــإن النــسبة المئويــة لالثنــين تــصل فــي محافظــات الــشمال إلــى  )٣( جــدول رقــم 
  .لمحافظات الجنوب) ٣.٠ %(، لتقابل )٩٧
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المحافظات الفلسطينية الشمالية المحافظات الفلسطينية الجنوبية

شكل رقم ( ٢١ ): عدد المباني المبنية من اللبن الطيني والحجر القديم في 
المحافظات الفلسطينية الشمالية والجنوبية.

الحجر القديم اللبن الطيني
 

  

  

  الموضوع الثالث

  مقارنة األعداد
ع المبـاني  األعـداد المختلفـة ألنـوا )٣٦(   )٢٢( ، وشكل رقـم  )٤( يوضح جدول رقم       

  -:في محافظات الشمال ومحافظات الجنوب ومنهما نصل إلى اآلتي
 ترتفــع النــسب المئويــة لجميــع أنــواع البنــاء فــي محافظــات الــشمال عنهــا فــي محافظــات – ١

عــدد مبــاني الطــوب مــع األســمنت فــي محافظــات فــي  تتمثــل  منهــاالجنــوب، باســتثناء واحــدة
  .لًالجنوب حيث ترتفع كثيرا عنها في الشما

تبلــغ أعالهــا فــي محافظــات إذ ، ًكثيــرا تتبــاين النــسب المئويــة للتوزيــع علــى المحافظــات – ٢
تبلـغ أعالهـا فـي محافظـات الجنـوب للطـوب فـي حـين ، )٣٣.٢ %(الشمال للحجـر النظيـف

 على ارتباط البناء في محافظات الشمال بالصخور وهو ما يدل، )٩٨.٤% (مع األسمنت 
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، والمــستخدم معــه  الرمليــةباإلرســاباتوارتبــاط البنــاء فــي قطــاع غــزة فرة فيهــا، االجيريــة المتــو
  .ً أيضااألسمنت

  . )٣٧(  عدد المباني ألنواع البناء السابقة في الضفة الغربية وقطاع غزة ): ٤( جدول رقم 
الضفة   نوع البناء  الرقم

  الغربية

النسبة 

  المئوية

  النسبة المئوية  قطاع غزة

  ٠.٦  ٧٩٩  ٣٣.٢  ٩١٦٨٢  الحجر النظيف  ١

  ٠.٥  ٧٢٩  ٣.٩  ١٠٦٨٣  الحجر النظيف مع األسمنت  ٢

  ٠.٠  ٦٣  ٢٤.٩  ٦٨٧٧٧  أسمنت مسلح  ٣

  ٩٨.٤  ١٤٨١٤٤  ٢٦.١  ٧٢٢٨٠  الطوب مع األسمنت  ٤

  ٠.٠  ٧٢  ٠.٨  ٢٢٩٥  اللبن الطيني  ٥

  ٠.٥  ٧٩٠  ١١.١  ٣٠٦٥٤  الحجر القديم  ٦

   ١٠٠  %  ١٥٠٥٩٧   ١٠٠  %  ٢٧٦٣٧١  المجموع
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شكل رقم ( ٢٢ ): النسب المئوية Aنواع البناء المختلفة في اAراضي الفلسطينية.

المحافظات الفلسطينية الشمالية المحافظات الفلسطينية الجنوبية

 

 تكــــاد تنعــــدم النــــسب المئويــــة لكــــل مــــن مبــــاني اللــــبن الطينــــي واألســــمنت المــــسلح فــــي – ٣
ً بيتـــا لألســـمنت ٦٣(يـــدل علـــى ذلـــك صـــغر األعـــداد التـــي تمثلهـــا ومحافظـــات قطـــاع غـــزة، 

، وهــي أعــداد تــدل ) )٣(  جــدول رقــم ً بيتــا للــبن الطينــي٧٢ ، ) ٢(  ، جــدول رقــم المــسلح
ه باألسـمنت المـسلح فـي وقطـاع غـزة، وانـدثار ؤف والمـرتبط بنـاعلى عـدم كثـرة الحجـر النظيـ

فـي المقابـل تقـل المبـاني . العـصريةًمباني اللبن الطينـي تـدريجيا تحـت تـأثير زحـف المبـاني 
ً، حيــث تــستخدم بــدال منــه الــصخور )٠.٧٦ %(مــن اللــبن الطينــي فــي محافظــات الــشمال 

  .ًاألكثر انتشارا
   والتوصيات والمقترحاتالنتائج

  -:نتائج الدراسة: ًوالأ
 المحلية الصخرية الموارد الخام الصخريةوضع  من هذا البحثإن الغرض 

 المجال تيحياستخدامها الجيد ٕ، وان المستخدمة في أنواع البناء المختلفة في دائرة الضوء
 المحافظات فيد ر توزيع وتواجد هذه المواإلنشاء خريطة التوزيع المكاني الذي يناسب
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ثم يؤخذ بهذ التوزيع عند التخطيط لتنمية قطاع البناء في محافظات  ة المختلفة،الفلسطيني
جمال ويرتبط  ، عتناء بهاالأثر الموارد المحلية واإلبراز هذه الدراسة محاولة تعد ، والوطن

 الجهات المختصة في وضع ل ، دون تدخهاأهواء أصحابب للمبانيالمنظر الخارجي 
 الضعف والخلل وبالتالي فإن كشف مراكز،  ظم عملية البناء وتشريعات وقوانين تنضوابط

من ثم يجب تصحيح الخلل في ، في التوزيع المكاني لهذه الظاهرة ضرورة يجب إظهارها
  . التوزيع المكاني

  :  إلى النتائج التالية تم التوصلمن خالل الدراسة
كل منطقة ، بمعنى أن  على مستوى  والبيئة المحليةيوجد ارتباط بين مادة البناء ونوعه -

 معتمـدة علـى الـصخور الجيريـة بـصفة المحافظـات الفلـسطينية الـشماليةأنواع البناء فـي 
 الرمليـة المتــوفرة  والـصخوراإلرسـابات علـى المحافظـات الجنوبيـةأساسـية، ومعتمـدة فـي 

   .فيه
ًيتباين التوزيع المكاني ألنواع البناء تباينا كبيرا على مستوى المحافظات، وعل - ى مستوى ً

 التبـاين  هـذا جـاءوقـد، ، بمعنى أنه يوجد سوء توزيع في مواد البناء المحليةكل محافظة
 والوضــع  المحليــة الالزمــة للبنــاء، الــصخريةدر المــواتــوافر، أهمهــا بعوامــل عــدةًمرتبطــا 

  .  صعوبة النقل بين المحافظاتالسياسي السائد، واالحتالل اإلسرائيلي، و
% (        ًبنية من الطـوب مـع األسـمنت كثيـرا فـي قطـاع غـزة يرتفع عدد المساكن الم -

، وهـي نـسب تؤكـد أن الرمـل مـادة )٢٣.٧٧% (ً، لتقل كثيرا في الـضفة الغربيـة )٩٨.٤
  .أساسية في البناء داخل قطاع غزة، والصخر الجيري في الضفة الغربية

 الـضفة فـييـف  عـدد المـساكن المبنيـة مـن الحجـر النظبـين كبيرة فروقتوجد كذلك فإنه  -
المـــوارد ، وهـــو أمـــر يـــدلل علـــى ســـيادة )٠.٦ %(، وقطـــاع غـــزة ) ٣٠.١٤% (الغربيـــة 

 . المحلية على كل منطقةالخام الصخرية

 عدديـــة، ال تـــشكل أعـــداد المبـــاني مـــن اللـــبن الطينـــي والحجـــر القـــديم دالالت ذات قيمـــة -
، حيـث  التدريجي ختفاءباال، إذ بدأت هذه األنواع بالرغم من دالالتها التاريخية واألثرية

  .تزال وتبنى من جديد بأنواع أخرى من الخامات
  .بذلك أظهرت الدراسة مدى ارتباط المباني بمواد البناء المتوافرة في البيئة المحلية

  -:المقترحات والتوصيات: ًثانيا

التوزيـــع الجغرافـــي غيـــر المتـــساوي ألنـــواع البنـــاء فـــي المحافظـــات يـــري الباحـــث أن   
البـد أن  علـى أسـس صـحيحة الـسكنية الخريطـة ًتـصحيحه تـدريجيا وبنـاء يمكـن، الفلسطينية

ًويعتبر إعادة التخطيط المستقبلى مفيدا في هذا المجـال   في هذا المجال،يلتزم بها العاملون



 - ٢٩ -

ًإذا اسـتخدمت مـوارد البيئـة الـصخرية اسـتخداما جيـدا عندئـذ يـتم رسـم خريطـة ألنـواع البنـاء . ً
المقترحــات والتوصــيات  الباحــث يقــدمئــة المحليــة، مــن هــذا المنطلــق تتفــق مــع مقومــات البي

  -:اآلتية
، مـن أجـل ة حصر كميات المواد الالزمة للبناء والمتاحة في أراضي السلطة الفلسطيني- ١

التخطــيط المــستقبلي الســتغاللها االســتغالل األمثــل بمــا يتوافــق مــع احتياجــات المحافظــات 
  .الفلسطينية المختلفة منها

 فــي وضــع المعوقــات التــي أدت إلــى حــدوث خلــل فــي إبــراز دور االحــتالل اإلســرائيلي - ٢
  .التوزيع المكاني للمواد الصخرية الالزمة للبناء في الضفة الغربية

 العمــل علــى إزالـــة المعوقــات التـــي تعيــق تنقــل المـــواد الالزمــة للبنـــاء بــين المحافظـــات - ٣
أن مـــن شـــأنها أن تزيــد أســـعار هـــذه المـــواد، الفلــسطينية فـــي كـــل منطقـــة، وبــين الـــشمال، إذ 

  .كلفة اإلجمالية للبناءتوبالتالي ال
 المحافظة على ما تبقى من مباني اللبن الطيني والحجر القـديم السـيما فـي محافظـات - ٤

 معانــاة األجــداد فــي حــصولهم علــى مــواد أمثــل  علــىًقطــاع غــزة، إذ أن بقاءهــا يبقــى شــاهدا
  .ثار الفلسطينيةًللبناء، وتبقى جزءا من اآل

حتى يتمكن من استخدام االقتصادي للمواطن الفلسطيني، العمل على تحسين الوضع  – ٥
  .موارده البيئية في البناء بالشكل الصحيح حسب المصلحة الوطنية 
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  . )١٩٩٤( ٥٥ ، ص ، البحوث والدراسات العربية
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ول بالكرك��ار البح��ري  يوج��د م��ن تكوين��ات الكرك��ار ف��ي قط��اع غ��زة ن��وعين ، يع��رف ا - ١٠

Marine Kurkar ويع��رف الث��اني بالكرك��ار الق��اري ، Continental Kurkar وھم��ا م��ن ،
   .تكوينات العصر الجيولوجي الرابع
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مكعــب أو متــوازي مــستطيالت، يكــون الوجــه الــداخلي ( يقــص هــذا الحجــر بــشكل هندســي  - ١٢
ًمنــه أملــسا، أمــا الوجــه الخــارجي فيكــون أملــسا أو منقوشــا مــشابها لمنظــر الحجــر الطبيعــي، أو بــه  ً ً ً

  .رسومات
د بالنسبة المئوية على مستوى المحافظات النـسبة المئويـة لعـدد المبـاني فـي المحافظـة يقص - ١٣

إلى المجموع الكلي لعدد المباني فـي كـل المحافظـات، ويقـصد بهـا علـى مـستوى المحافظـة النـسبة 
   .المئوية لعدد المباني من هذا النوع إلى العدد الكلي للمباني من كل األنواع في المحافظة

   .١٩٦٧د بها المباني المبنية في أراضي القدس الشرقية ضمن حدود عام يقص -  ١٤
النتـــــائج النهائيـــــة، تقريـــــر المـــــساكن، األراضـــــي  :الجهـــــاز المركـــــزي لإلحـــــصاء الفلـــــسطيني - ١٥

 رام اهللا، ،١٩٩٧الفلـــــسطينية، الجـــــزء الثـــــاني، التعـــــداد العـــــام للـــــسكان والمـــــساكن والمنـــــشآت لعـــــام 
   .٢٠٠٠ يناير ، : لفلسطينيةالسلطة الوطنية ا ، فلسطين

  .النسب من عمل الباحث - ١٦
  .تمثل النسب الواردة في هذا العامود نسبة المساكن بالنسبة لعددها في كل محافظة - ١٧
   ).١(انظر بيانات الجدول رقم  - ١٨
   ).١(انظر بيانات الجدول رقم   - ١٩
   ).١(انظر بيانات الجدول رقم  - ٢٠
النتــائج النهائيــة، تقريــر المــساكن، مرجــع ســابق، جــدول رقــم :  الفلــسطينيةالــسلطة الوطنيــة - ٢١
   ) .٢٠٠٥(  ، يناير  ١٥٠، ص ٧١
  .النسب المئوية من عمل الباحث - ٢٢
  .تمثل النسب الواردة في هذا العامود نسبة المساكن بالنسبة لعددها في كل محافظة - ٢٣

  . )٢( انظر بيانات الجدول رقم  - ٢٤
  . )٢( بيانات الجدول رقم انظر  - ٢٥
  -:انظرللمزيد عن العمليات الجيولوجية الخارجية المكونة لEرسابات الرملية والفيضية  - ٢٦

 ، دراســة األشــكال التضاريــسية لــسطح االجيومورفولوجيــأصــول :  حــسن ســيد أحمــد أبــو العينــين-
  ).١٩٧٦( ،١ط مؤسسة الثقافة الجامعية ،   ،اإلسكندريةاألرض ، 



 - ٣٣ -

الجــــزء األدنــــى مــــن وادي غــــزة داخــــل قطــــاع غــــزة، دراســــة فـــــي :  العظــــيم قــــدوره مــــشتهى عبــــد-
 (      قــسم الجغرافيــا، جامعــة النيلــين، الخرطــوم، ، رســالة دكتــوراه غيــر منــشورة،االجيومورفولوجيــ

١٩٩٩.(  
 دار النهـضة  اإلسـكندرية،،ااألصـول العامـة فـي الجيومورفولوجيـ:  فتحي عبد العزيز أبـو راضـي-

  ) . ٢٠٠٤( ،١ طية للطباعة والنشر والتوزيع،العرب
   ). ٢( انظر بيانات الجدول رقم  - ٢٧
  مرجـــع ســـابق،النتـــائج النهائيـــة، تقريـــر المـــساكن، : الجهـــاز المركـــزي لإلحـــصاء الفلـــسطيني - ٢٨

   .٢٠٠٠يناير 
  .النسب من عمل الباحث - ٢٩
  .نسبة لعددها في كل محافظةتمثل النسب الواردة في هذا العامود نسبة المساكن بال - ٣٠
   ).٣(انظر بيانات الجدول رقم  - ٣١

يجــب مالحظــة أن المبــاني مــن هــذا النــوع مــع المبــاني مــن اللــبن الطينــي قــد توقــف بناؤهــا،  - ٣٢
  .ًوما هو موجود منها الزال شاهدا على محاولة السكان استخدامهم لموارد البيئة المحلية في البناء

، وكانت تـستخدم بعـض األدوات )الحمير والبغال بصفة خاصة( وانات كانت تستخدم الحي - ٣٣
البسيطة اليدوية لجعل الحجـارة إمـا فـي صـورة مكعبـات أو متوازيـات مـستطيالت، أو رسـم النقـوش 
ًعليهـا، لـذلك كانـت تأخــذ وقتـا طـويال وجهــدا كبيـرا فـي عملهــا، األمـر الـذي كــان يرفـع أسـعارها فــي  ً ً ً

  .حينها
   ).٣( ت الجدول رقم انظر بيانا - ٣٤
   ).٣( انظر بيانات الجدول رقم  - ٣٥
   ).٤( انظر بيانات الجدول رقم  - ٣٦
   ).٣ ، ٢ ، ١(   انظر بيانات الجداول أرقام - ٣٧

   
 

  
  

                         
 


