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 داءــــــهاإل

 

 إ ىل َمْن مغرثين حبهبا وحناهنا ومل ثبخل ػًل بدػاهئا

 وإدلِثــــــــي إلغالية

 وإلؼمل حب إلقرآ نمن رابين ػىل  إ ىل

 وإلــــــــــــــِدي إلغايل رمحه هللا

 هلم بظهر إلغيب وآ دغوػزت هبم آ  من  إ ىل

 إل غزإء وآ خوإيت إ خوإين

 ـــــــاِن وإلوفـــــــــــاِء إ ىل رمـــــــِز إحلن

 َزوَجـــــيت إحلـــــــــبيبة

 إل حباء آ بنايئإ ىل 

 وآ كرمليىل, وماكل, 

 رخيصة فدإًء لدلين وإلوطن آ روإهحممن قدموإ لك  إ ىل

 سودًإ خلف إلقضبانآ   إلقابؼني إ ىل

 بيت إملقدس وآ كنافإملرإبطني ببيت إملقدس  إ ىل

 

 إ ىل هؤالِء مجيؼًا  ُآْهدِي حَبِِث إملتوإضَع هذإ
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 شكر وتقدير

 

كمعمـ  الحمد هلل رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ المرسميف كقائد الغر المحجميف
 محمد عميو أفضؿ الصمكات كالتسميـ . البشرية أجمعيف سيدنا

ىذه الدراسة،  إلتماـكفقني أف عمى  اشكر اهلل عز كجؿ عمى عظيـ امتنانو فإننيبداية 
" فإنني أقدـ أعظـ مف ال يشكر الناس ال يشكر او عميو الصالة كالسالـ في قكلو "كامتثالن ليدي

إلى قمبي: كالدم رحمو اهلل ككالدتي أطاؿ اهلل في عمرىا فيما مف ليـ  الشكر كأكرمو ألحب الناس
 الفضؿ العظيـ عمي، كلـ يبخال يكمان بالدعاء لي.

العامة  اإلشغاؿكما أتقدـ بخالص شكرم كتقديرم كامتناني ألستاذم كمعممي معالي كزير 
يكمان  لـ يبخؿ عميٌ الدراسة، ك  هالدكتكر يكسؼ صبحي الغريز فيك مف شجعني عمى ىذ كاإلسكاف

كانشغالتو، فأسأؿ اهلل العمي القدير أف يجزيو خيران  أعبائوبتكجيياتو النافعة كالمثرية ليا، رغـ كثرة 
 في الدنيا كاآلخرة.

كالدكتكر: ي، يكسؼ محمكد المنسكالشكر مكصكؿ إلى عضكم لجنة المناقشة الدكتكر: 
 لتفضميما بمناقشة الرسالة. ابراىيـ محمكد حبيب

الذيف ساىمكا بتحكيـ الستبانة، ككذلؾ لمميندسيف  األساتذةبالشكر الجزيؿ لجميع  أتقدـكما 
 أجريتياثركا الدراسة مف خالؿ المقابالت التي أالذيف  اإلخكةلى ا  ، ك بتعبئتياالذيف قامكا  جميعان 
  معيـ.

د المساعدة كفي الختاـ أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى كؿ مف ساىـ في إنجاز ىذا العمؿ بتقديـ ي
 أك إبداء الرأم أك دعكة في ظير الغيب. 

 الباحث
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ىىالدرادظالدرادظىىملخصملخص

 ملخص الدراسة
الكاجب تبنييا مف قبؿ صانعي القرار  اإلسكانيةتحديد أىـ السياسات  إلىىدفت الدراسة 

القكمي الفمسطيني، كذلؾ كفؽ تصكر مقترح قاـ  األمفالفمسطيني، كالتي ليا تأثير مباشر عمى 
عمى تحميؿ الكضع القائـ لإلسكاف في قطاع غزة كتحديد نقاط القكة  الباحث بإعداده، يحتكم

في التبني  األكلكيةالتي ليا  اإلسكانيةكالضعؼ كالفرص كالتيديدات، كمف ثـ تحديد السياسات 
 كالعمؿ عمى تطبيقيا.

، حيث قاـ استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميميىذه النتيجة فقد  إلىكلمكصكؿ 
ات النظرية كالدراسات السابقة كتجارب الدكؿ األخرل في مجاؿ اإلسكاف، لتحديد أىـ بمراجعة األدبي

السياسات اإلسكانية الكاجب تبنييا كالعمؿ عمى تطبيقيا، كما أعد الباحث استبانة لغرض الدراسة 
 تحكيميا كتكزيعيا عمى عينة الدراسة كالتي شممت مكظفي الحككمة مفكأداة رئيسة، كتـ 

العامة كاإلسكاف، ككزارة  شغاؿاألفي كؿ مف "كزارة  اإلسكافليـ عالقة بمكضكع  مف أكالمختصيف 
البمديات كالمجالس المحمية"، كنظران لصغر  ارة الحكـ المحمي كمف ضمنيا مكظفكالتخطيط، ككز 
 فرادأالمسح الشامؿ لجميع  أسمكب( شخصان، فقد استخدـ الباحث 70كالتي بمغت ) مجتمع الدراسة

( استبانة أم 63كتـ استرداد ) مجتمع الدراسةمستيدفة، حيث تـ تكزيع الستبانة عمى جميع الفئة ال
 المقابالت الشخصية مع خمسة أسمكب%( مف عينة الدراسة، كاستخدـ الباحث كذلؾ 90ما نسبتو )

 في قطاع غزة. اإلسكاففي تحميؿ الكضع القائـ لقطاع  رائيـآخذ أمتخصصيف، بيدؼ ال مف

أف المقكمات التخطيطية كالقتصادية  أىميانتائج مف  إلىالدراسة تكصمت كقد 
القكمي  األمفالمقكمات التي يرتكز عمييا  أىـكالجتماعية كالثقافية كالبيئية كاألمنية تعتبر 

 أقكل أفالنتائج  كأظيرتالشاممة،  اإلسكانيةالفمسطيني، كالتي يمكف تعزيزىا مف خالؿ السياسات 
القكمي الفمسطيني  كاألمف األمنيةالمتعمقة بالنكاحي  اإلسكانيةما بيف السياسات  عالقة ارتباط كانت

 مؿ في ىذه السياسات حيث كانت قيمةالتكازف كالتكا أىميةكما أكدت النتائج  72.8% حيث بمغت
، المقكمات التخطيطية كالقتصادية كالبيئية كالجتماعية كالثقافية بيفلالرتباط  (بيرسكف)معامؿ 
كقد  ،عمى الترتيب %51.3 -%44.1القكمي الفمسطيني متقاربة كمتكسطة كتتراكح بيف  األمفكبيف 
تنص عمى" تجنب كجكد مف المبحكثيف مكافقة ف الفقرة التي حازت عمى اعمى نسبة أ أيضان كجد 
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كىي ضمف  (%) بنسبة السكنية تيدد حياة السكاف" األحياءكعسكرية داخؿ  أمنيةمكاقع 
تمييا الفقرة في ىذا الجانب،  اإلسكانيةالسياسات  إلى، مما يدؿ عمى مدل الحاجة حكر األمنيالم

" الخزاف الجكفيكحقنيا في  األمطار"الستفادة مف مياه  التي تنص عمىالمتعمقة بالحكر البيئي ك 
 . %( بنسبة

كمي الفمسطيني الق األمفدعائـ  أىـأحد  اإلسكافباعتبار تطكير قطاع  كأكصت الدراسة
، الخطط التنمكية إعدادعند مزيدان مف األكلكية؛  إعطائولتعزيز صمكده عمى أرضو، كبالتالي يجب 

لإلسكاف يضـ جميع الجيات ذات العالقة حتى  أعمىكجكد مجمس  أىميةكما كأكدت الدراسة عمى 
اد كصياغة خطة كالصالحيات الالزمة إلعد اإلمكاناتيككف ىناؾ تكامؿ في عمميا، كتككف لديو 

 ، كمتابعة عممية تطبيقيا، كتقييميا بشكؿ مستمر.كممزمة لإلسكافاستراتيجية متكاممة 
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Abstract  
 

The study aimed to identify the most important housing policies 

which have a direct impact on the Palestinian National Security (PNS) to 

be adopted by the Palestinian decision makers. In this research, a proposed 

framework has been prepared, the framework contains analysis of the 

current status of housing in the Gaza Strip (GS) by identifying the 

strengths, weaknesses, opportunities and threats. Accordingly, the high 

priority housing policies have been determined to be applied in GS.  

To reach research objectives, the researcher used the descriptive 

analytical approach, where the theoretical literature, previous studies and 

the experiences of other countries in the field of housing have been 

reviewed to identify the most important housing policies that can be 

adopted. The researcher prepared a questionnaire as a principal tool for the 

purpose of the study. The questionnaire has been distributed to the study 

sample, which included professional government employees and experts in 

the research field from the Ministry of Public Works and Housing, the 

Ministry of Planning, the Ministry of local Government, and municipalities 

and local councils. Due to the small sample size, which was 70 persons, the 

researcher used the style of a comprehensive survey of all target group 

members, where the 70 copies of questionnaires were distributed and 63 

copies were recovered that represents 90 % of the sample size. 

Additionally, the researcher held personal interviews with five specialists 

in the field of housing planning and policies to discuss their viewpoints and 

to enrich the analysis of the status quo for the housing sector in the GS. 

The study found that planning, economic, social, cultural, 

environmental, and security elements are the most important pillars upon 

which PNS in GS depends, where these pillars can be enhanced through the 

comprehensive housing policies. The highest correlation coefficient 

(Pearson) that equals 72.8% was found between the security elements and 

the PNS. Furthermore, the correlation coefficient between  other policies 

elements (planning, economic, environmental, social and cultural 

components) from one side and PNS from the another side was  medium 
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and ranging from 44.1% - 51.3 %. The study also emphasized on the 

importance of balance and integration of the different housing policies.   

Among questionnaire paragraphs, the paragraph that got the highest 

respondents' approval and agreement percentage (88.25%) was related to 

security aspects stating that " It is necessary to avoid the presence of 

security posts inside residential neighborhoods", followed by the paragraph 

related to the environmental aspects stating that "It is highly important to 

make the best use of rainwater by injection to the aquifer", where this 

paragraph got agreement percentage of 86.98%. 

The study recommended that the development of the housing sector 

is considered one of the most important pillars of the PNS to enhance the 

Palestinian people steadfastness on their lands, and therefore must be given 

higher priority when preparing the development plans. The study also 

emphasized the importance of the existence of a higher council for housing 

(HCH) that includes all the relevant authorities to achieve higher integrity 

among them, moreover, the HCH has to be given the necessary authority, 

power and capabilities for the preparation and the formulation of an 

integrated strategic plan for housing sector, and afterward to continuously 

evaluate and follow up the plan's implementation. 
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ىى
 :أكالن: المقدمة

يعتبػػر المسػػكف مػػف الحاجػػات األساسػػية التػػي يحتػػاج إلييػػا اإلنسػػاف ليػػؤمف لػػو حيػػاة كريمػػة، 
نسػػػانيتو؛ لػػػذا فقػػػد سػػػعى اإلنسػػػاف منػػػذ كجػػػكده عمػػػى ىػػػذه األرض لمحصػػػكؿ عمػػػى تحفػػػ ظ لػػػو كرامتػػػو كا 

المأكل المناسب كفؽ اإلمكانيات المتاحة عمى مر األزمنة كالعصكر، كفي ىذا السياؽ تسػعى الػدكؿ 
التػػي تقػػدر قيمػػة اإلنسػػاف كتيػػدؼ لتحقيػػؽ راحتػػو لكضػػع ىػػذه القضػػية عمػػى سػػمـ أكلكياتيػػا كتبػػذؿ كػػؿ 

ستطاع إلعداد الخطط كرصد الميزانيات الالزمة لتحقيؽ ىذا اليػدؼ السػتراتيجي الميػـ الػذم جيد م
 يعتبر أحد أىـ متطمبات الستقرار كالتنمية داخؿ الدكلة لتعزيز أمنيا القكمي. 

كلقػػد بػػيف القػػرآف الكػػريـ أىميػػة المسػػكف لإلنسػػاف، كمػػدل الجيػػد الػػذم كػػاف يبذلػػو فػػي سػػبيؿ 
 ككانكا ينحتكف مػف الجبػاؿ بيكتػان  "أمنو كاستقراره كسالمتو، فقد قاؿ اهلل تعالى:الحصكؿ عميو لتحقيؽ 

فكػانكا يتخػذكف مػف الجبػاؿ : البػرم كالنجػر (، كالنحت فػي كػالـ العػرب82، آية " )سكرة الحجرآمنيف
ألنفسػػيـ بشػػدة قػػكتيـ، كآمنػػيف أم مػػف أف تسػػقط عمػػييـ أك تخػػرب، كقيػػؿ: آمنػػيف مػػف المػػكت،  بيكتػػان 

 . (2834: 2003كقيؿ: مف العذاب )القرطبي، 

 في الحؽ فرد لكؿ"يمي: ما 1 فقرة 25 المادة في اإلنساف لحقكؽ العالمي اإلعالف في كجاء
 كالممػبس المأكػؿ صػعيد عمػى خاصػة كألسػرتو لػو كالرفاىيػة صػحةلضػماف ال يكفػي معيشػة مسػتكل
 العيد مف ،8 فقرة 88 المادة نصت الجتماعية الضركرية"، فيما كالخدمات الطبية كالعناية كالمسكف
 لو كاؼو  معيشي مستكل في كؿ شخص حؽ"عمى: كالثقافية كالجتماعية القتصادية لمحقكؽ الدكلي

 لظركفػو تحسػيف متكاصػؿ فػي كبحقػو كالمػأكل، كالكسػاء الغذاء مف تيـبحاجا يفي ما يكفر ألسرتو، 
لمتعػاكف  السياسػية باألىميػة بػذلؾ معترفػة الحػؽ، ىػذا إلنفػاذ الالزمػة التػدابير الػدكؿ كتتخػذ المعيشية،
 كالثقافيػة كالجتماعيػة القتصػادية الحقػكؽ لجنػة أكلػت كقػد ،"الحػر الرتضػاء عمػى القػائـ الػدكلي
 )اإلعػالف المالئػـ السػكف فػي اإلنسػاف بحػؽ عالقتيػا زاكيػة مػف المػادة، بخاصػة بيػذه ان ر كبيػ اىتمامػان 
 (.8998اإلنساف،  لحقكؽ العالمي

 فالمسػكف لمسػكينة، أيضػان  كلكنػو فقػط مكانان لمسكف المسكف يمثؿ ل العالـ أنحاء جميع كفي
نػو مػاء،كالنت بالخصكصػية كيتمتػع فيػو باألمػاف اإلنسػاف فيػو يشػعر الػذم ىك المكػاف عامػة  بصػفة كا 

 فميذه األسباب كاألمنية، كالقتصادية البيئية كيحققكا احتياجاتيـ أنفسيـ األفراد فيو يجد الذم المكاف
 .(9: 8009)الكتار،  دكلة ألم الكطنية اإلستراتيجيةمككنات  أىـ مف المسكف يعتبر

قرار الدكؿ كقي المقابؿ يعتبر أحد أىـ العكامؿ المعززة ألمف كاست اإلسكافكليذا فإف تكفر 
"كيعتبر فإف نقصو يترتب عميو أمراض اجتماعية تعتبر تيديدان مباشران لألمف القكمي ليذه الدكؿ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=15&ayano=82#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=15&ayano=82#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=15&ayano=82#docu
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ىى
ف اختمفت في قكتيا كحجـ األخطار ا  األمف القكمي مف األمكر اليامة التي تتصدر أكلكيات األمـ ك 

 (.2012:4، مالمغاز ا مف أمف" )التي تتعرض ليا، حيث يقاس نجاح أم أمة بقدر ما تكفره لشعبي

ف كاف مؤتمر فانككفر بكندا سنة ) ( قد حاكؿ التصدم لمشكمة اإلسكاف في العالـ 1976"كا 
نو مف كاجبنا في فمسطيف التصدم ليذه المشكمة إعمكما مف منظكر اجتماعي كاقتصادم، ف

مشكمة اإلسكاف  باإلضافة إلى كؿ ذلؾ مف منظكر مصيرم بمعنى كجكد أك ل كجكد، مما يؤكد أف
التي تشكؿ ثاني أكبر المشكالت التي تكاجو معظـ دكؿ العالـ بعد مشكمة الجكع كسكء التغذية 
تصبح بالنسبة لنا أكلى المشكالت التي تكاجينا لتصاليا المباشر بالمستقبؿ السياسي كالمعيشي 

 (.2: 2000لإلنساف الفمسطيني" )إسماعيؿ، 

الفمسطينية مرتفعة بشكؿ عاـ كفي قطاع غزة بشكؿ خاص، "إف الكثافة السكانية لألراضي 
( معظميـ مف 8كـ 363مميكف شخص في مساحة ل تتجاكز ) 8.83كيعكد ذلؾ لتركز حكالي 

(، ىذا باإلضافة إلى 8998الالجئيف الفمسطينييف الذيف ىجركا مف قراىـ كبمداتيـ التي احتمت عاـ )
في األراضي الفمسطينية، إذ  القاطفالمجتمع الفمسطيني  الزيادة الطبيعية المرتفعة التي يتسـ بيا

 (. 8083" )الزيتكنية،  8( فرد/كـ3083بمغت الكثافة السكانية المقدرة في قطاع غزة )

في قطاع غزة فتيان بشكؿ أكبر مما  قاطفانات أف المجتمع الفمسطيني ال"كلقد أظيرت البي
( سنة منتصؼ العاـ 14-0اد في الفئة العمريػة )ىك عميو في الضفة الغربية، إذ تقدر نسبة األفر 

%( في 39.4%( مف مجمؿ السكاف فػي األراضي الفمسطينية، بػكاقع )41.3بحكالي ) 2010
 (.2011، مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني" )%( في قطاع غزة44.4فة الغربية ك)الض

لصغيرة جدان، كالتي ف أىـ المشاكؿ العمرانية التي يكاجييا القطاع ىي: مساحة القطاع اا  ك "
كالكثافة السكانية العالية كالمتزايدة، حيث أف نصيب المكاطف مف مساحة القطاع  ،2كـ 365بمغ ت

ـ، كحسب الزيادة المتكقعة لمسكاف، فسيبمغ نصيب المكاطف مف مساحة 2006عاـ  2ـ243ىك 
ـ كىذه المساحة ل تفي بحاجة المكاطف في اإلسكاف كالصحة كالتعميـ 2025عاـ  2ـ87القطاع 
ؽ كالطرؽ كاإلدارة كالتجارة كالصناعة كالزراعة كالسياحة كالثقافة... الخ، ككذلؾ النقص الحاد كالحدائ

 (.301: 2007في المكارد كالثركات الطبيعية كالحصار اإلسرائيمي الخانؽ" )الفرا، 

إف قطاع غزة يعاني عجزان سكنيان، مع ارتفاع الزيادة السكانية الطبيعية، حيث يحتاج القطاع 
 (.1/1/2014ألؼ كحدة سكنية سنكيان )الغريز،  14إلى  12مف 

بناءن عمى ما سبؽ فإف الذم سيقكـ بو الباحث في تناكلو ليذه الدراسة ىك ذكر المراحؿ 
التي مرت بيا عممية اإلسكاف في قطاع غزة كاإلطار كاليدؼ الذم كانت تتـ مف خاللو، كعرض 

http://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.wafainfo.ps%2Faprint.aspx%3Fid%3D4249&ei=SPi5UriXFuavygPRpoGgDA&usg=AFQjCNE5nFydrqf4W1pCw1LINvyPcrbtZg
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ىى
يطبؽ بعضيا إلى اآلف في قطاع غزة، كما سيقـك أىـ القكانيف كالتشريعات التي طبقت كل يزاؿ 

الستفادة مف نجاحاتيا لفي بعض الدكؿ العربية كاألجنبية الباحث باستعراض تجارب اإلسكاف 
القكمي كعالقتو  األمفكتجنب الكقكع في إخفاقاتيا، كذلؾ سيقكـ الباحث بتخصيص مبحث عف 

لخدمة  إسكانيةؿ الستيطاف كمنظكمة كسيكضح الباحث كيؼ استطاع الحتالؿ استغال باإلسكاف
القكمي، ككذلؾ تحديد المتطمبات األساسية الكاجب مراعاتيا في أم سياسات إسكانية لقطاع  منوأ

أك األمنية( في قطاع أك البيئية أك القتصادية أك الجتماعية كالثقافية غزة سكاءن منيا )التخطيطية 
عمى كؿ ذلؾ سيقـك الباحث بتكزيع استبانة عمى  ، كبناءن القكمي الفمسطيني األمفغزة لخدمة 

 ـمقابالت مع بعضيـ ممف لي إجراءالقكمي، ككذلؾ  كاألمف اإلسكافالمتخصصيف في مجاؿ 
في المجاؿ، كذلؾ بيدؼ كضع تصكر مقترح لسياسات إسكانية متكاممة في قطاع  األكبرالخبرة 

ما يعزز األمف القكمي الفمسطيني في غزة يساعد في تكفير المسكف المالئـ الكريـ لممكاطف، كب
ألم سياسات تتخذ مف قبؿ صانع القرار  لذم يجب أف يككف األرضية الثابتةمفيكمو الكاسع ا

 الفمسطيني.

 

 ثانيان: مشكمة الدراسة

لقد كاف لغياب سياسات إسكانية كاضحة كشاممة لقطاع غزة نابعة مف المصالح الكطنية 
كؿ شاممة كجذرية ليا عمى مدار المراحؿ المختمفة التي مر بيا، الفمسطينية العميا كعدـ كضع حم

تجاىؿ العديد مف النكاحي التي ليا عالقة بو،  إلى إضافةاألثر الكبير في تفاقـ مشكمة اإلسكاف، 
ف ىناؾ أثر كاضح لنعكاس التشريعات ذات البعد السياسي عمى العمراف في قطاع غزة، كاف  "كا 

 :2010 )البغدادم،ئؿ تشريعية تستمد خصائصيا مف البيئة المحمية" ىناؾ ضركرة لمبحث عف بدا
1.) 

كقد أكدت كزارة األشغاؿ العامة كاإلسكاف أف قطاع غزة يكاجو نقصان في الكحدات السكنية 
( ألؼ كحدة سكنية تراكمت عمى مدار سنكات 91.026مشيرة إلى أف حاجتو اآلف تصؿ لنحك )

 (. 2013:كاإلسكافمة العا األشغاؿعديدة )مكقع كزارة 

% 72كجاء في بيانات الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني أنو خالؿ العقد القادـ فإف 
% مف األسر 37تحتاج كحدة سكنية جديدة كاحدة أك أكثر، كأف  مف األسر في األراضي الفمسطينية

قدرة المادية عمى جديدة عمى األقؿ في األراضي الفمسطينية لدييا ال التي بحاجة إلى كحدة سكنية
خالؿ العشر سنكات المقبمة، كعمى صعيد المنطقة بمغت نسبة األسر التي  بناء كحدات سكنية
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ىى
% في غزة )الجياز 71%، ك72سكنية جديدة خالؿ العقد القادـ فػي الضفة  تحتاج إلى كحدات

 .(2011المركزم لإلحصاء الفمسطيني، 

و قطاع غزة في المستقبؿ المنظكر لتكفير كىذا يدلؿ عمى مدل الحاجة الممحة التي ستكاج
أعداد كبيرة إضافية مف الكحدات السكنية ليذا الجيؿ الصاعد، مما يدؽ ناقكس الخطر لكؿ صانعي 
يجاد الحمكؿ كالبدائؿ  القرار في المجتمع الفمسطيني بضركرة استحضار ىذه المشكمة الكبيرة كا 

 جاه السميـ.ككضع السياسات كالخطط العاجمة لتكجيييا في الت

ىػػذه الحاجػػة الضػػخمة لمكحػػدات السػػكنية التػػي تمػػس بشػػكؿ كبيػػر األمػػف كالسػػتقرار الػػداخمي 
الفمسػػطيني فػػي قطػػاع غػػزة، كتػػؤثر كتتػػأثر بػػأىـ مقكمػػات األمػػف القػػكمي الفمسػػطيني منيػػا التخطيطيػػة 

قػػػكؼ عنػػػد ، كتسػػػتدعي مػػػف أصػػػحاب القػػػرار الك كاألمنيػػػة كالبيئيػػػة كالثقافيػػػة كالقتصػػػادية كالجتماعيػػػة
مسئكلياتيـ كالعمؿ الجاد عمى تبنػي سياسػات إسػكانية شػاممة كجػادة تعمػؿ باإلضػافة إلػى تػكفير ىػذه 

 الكحدات السكنية مراعاة ىذه الجكانب.

كىذا ما سيتناكلو الباحث في دراستو، مف خالؿ اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس ليذه الدراسة  
 كىك:

 نية في قطاع غزة تعزز األمف القكمي ما التصكر المقترح لتطكير سياسات إسكا
 الفمسطيني؟

 كيتفرع مف السؤاؿ الرئيس عدة أسئمة فرعية تتمثؿ فيما يمي:

ما جكانب القكة كجكانب الضعؼ في السياسات اإلسكانية المطبقة حاليان في قطاع غزة مف  -1
 كجية نظر المختصيف؟

 السياسات الكاجب تبنييا ككضع الخطط لتطبيقيا؟ أىـما  -2

ـ التحديات المستقبمية التي تكاجو التصكر المقترح لمسياسات اإلسكانية في قطاع غزة ما أى -3
 مف كجية نظر المختصيف؟ 

 ما متطمبات نجاح تطبيؽ التصكر المقترح لمسياسات اإلسكانية في قطاع غزة؟  -4
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ىى
 ثالثان: متغيرات الدراسة

 :المتغيرات المستقمة 

 التخطيطية في قطاع غزة. المتعمقة بالنكاحي اإلسكانية السياسات  -1

 المتعمقة بالنكاحي القتصادية في قطاع غزة. اإلسكانية السياسات -2

 المتعمقة بالنكاحي الجتماعية كالثقافية في قطاع غزة. اإلسكانية السياسات -3

 المتعمقة بالنكاحي البيئية في قطاع غزة. اإلسكانية السياسات -4

 ية في قطاع غزة.المتعمقة بالنكاحي األمن اإلسكانية السياسات -5
 :األمف القكمي الفمسطيني. المتغير التابع 

 

 رابعان: فرضيات الدراسة

بيف السياسات  (α ≤ 0.05)تكجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستكل الدللة  -1
 القكمي الفمسطيني. كاألمفاإلسكانية المتعمقة بالنكاحي التخطيطية في قطاع غزة 

بيف السياسات  (α ≤ 0.05)ند مستكل الدللة تكجد عالقة ذات دللة إحصائية ع -2
 القكمي الفمسطيني. كاألمفاإلسكانية المتعمقة بالنكاحي القتصادية في قطاع غزة 

بيف السياسات  (α ≤ 0.05)تكجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستكل الدللة  -3
 القكمي الفمسطيني. كاألمفاإلسكانية المتعمقة بالنكاحي الجتماعية كالثقافية في قطاع غزة 

بيف السياسات  (α ≤ 0.05)تكجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستكل الدللة  -4
 القكمي الفمسطيني. كاألمفاإلسكانية المتعمقة بالنكاحي البيئية في قطاع غزة 

بيف السياسات  (α ≤ 0.05)تكجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستكل الدللة  -5
 القكمي الفمسطيني. كاألمفكاحي األمنية في قطاع غزة اإلسكانية المتعمقة بالن

بيف متكسطات استجابة  (α ≤ 0.05)تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل الدللة  -6
القكمي الفمسطيني  األمفالسياسات اإلسكانية في قطاع غزة عمى  تأثيراتالمبحكثيف حكؿ 

المسمى  -عدد سنكات الخبرة -يالمستكل التعميم -)العمر األكليةالبيانات  إلىتعزل 
 الكزارة(. -الكظيفي
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 خامسان: أىداؼ الدراسة

 تسعى ىذا الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:
جكانب القكة كجكانب الضعؼ في السياسات اإلسكانية المطبقة حاليان في قطاع غزة تكضيح  -1

 مف كجية نظر المختصيف.

 ف في قطاع غزة مف كجية نظر المختصيف. رصد التحديات المستقبمية التي تكاجو اإلسكا -2

 متطمبات نجاح تطبيؽ السياسات اإلسكانية المقترحة في قطاع غزة. التعرؼ عمى  -3

 القكمي الفمسطيني في قطاع غزة.   األمفتخدـ  إسكانيةكضع تصكر مقترح لسياسات  -4

 

 سادسان: أىمية الدراسة

مـ الباحث التي تربط ما بيف ككنيا األكلى مف نكعيا عمى حد ع الدراسةتتمثؿ أىمية 
كيسعى الباحث مف خالؿ ىذه  مشكمة اإلسكاف في قطاع غزة كبيف األمف القكمي الفمسطيني.

 الدراسة لتحقيؽ ما يمي:

منيا  تطكير السياسات اإلسكانية بحيث تتالءـ كتتكافؽ مع التغيرات الكبيرة سكاءن  -1
 خالؿ السنكات األخيرة.الديمكغرافية أك الجيكسياسية التي حدثت في قطاع غزة 

عف اإلدارة العامة لمسياسات كالتخطيط الحضرم في كزارة  ككف الباحث يعمؿ مسئكلن   -2
األشغاؿ العامة كاإلسكاف فإنو يستشعر مدل الحاجة الماسة ليذه الدراسة، في المساىمة 

 في قطاع غزة. اإلسكافلمنيجية كاضحة كمتكاممة لحؿ مشكمة  آفاؽفي كضع 

بناء  تساعد فيمقترح ليذه السياسات لكزارة األشغاؿ العامة كاإلسكاف تقديـ تصكر  -3
 . اإلسكافة في مجاؿ الرئيس ياأىدافلتحقيؽ  ياكاقعية لمكزارة تعمؿ تحت إستراتيجية

يأمؿ الباحث أف يزكد المكتبة العربية بدراسة جادة تساعد الباحثيف كالدارسيف لجانب  -4
كبمادة عممية ثرية نابعة مف الحتياجات الحقيقية اإلسكاف كاألمف القكمي في قطاع غزة 

في استكماؿ  الدراسةلقطاع غزة ليذا الجانب، باإلضافة إلى البناء عمى تكصيات ىذه 
 دراسات أكثر عمقا ليا عالقة بيا.
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 سابعان: حدكد الدراسة

  ز الحد المكضكعي: التعرؼ عمى التصكر المقترح لتطكير سياسات إسكانية في قطاع غزة تعز
 األمف القكمي الفمسطيني.

 ( نظران لمظركؼ السياسية القائمة كعدـ القدرة عمى استقراء 2024 – 2014ني: )االحد الزم
 المتغيرات المستقبمية بدقة، فقد تـ اختيار مدة عشر سنكات كإطار زمني لمبحث.

 .الحد المكاني: محافظات قطاع غزة 
  األمف القكمي في قطاع غزة.الحد البشرم: ذكم الختصاص في مجاؿ اإلسكاف ك 

 

 ثامنان: مفاىيـ كمصطمحات الدراسة

 :تصكر مقترح
رؤية مستقبمية مخططة كمدركسة كقابمة لمتنفيذ لسياسات إسكانية في قطاع غزة تعزز 
األمف القكمي الفمسطيني يتـ التكصؿ إلييا مف خالؿ دراسة الكاقع كتحميمو، ثـ تحديد نقاط الضعؼ 

 كتعزيزىا. كعالجيا كنقاط القكة

 التطكير:
يعني النتقاؿ مف مرحمة إلى أخرل، كما يعني التعديؿ كاإلضافة، بغرض التحسيف، كما 

 (.2013انو يعني النمك كالتقدـ )السنباطي، 
 :السياسات

بمعرفة اإلدارة، كالتي  ان حكـ سير العمؿ، كالمحددة سمفىي مجمكعة المبادئ كالقكاعد التي ت
المستكيات المختمفة عند اتخاذ القرارات كالتصرفات المتعمقة بتحقيؽ  يسترشد بيا العاممكف في

 (. 2011األىداؼ )المكسكعة الحرة كيكيبيديا، 
 اإلسكاف:

اإلسكاف منظكمة متكاممة تشمؿ الكحدات السكنية بشتى أشكاليا، كما تتطمبو ىذه الكحدات 
خضراء،  باإلضافة إلى البنى مساحات  أكدكر عبادة،  أكتعميمية،  أكمف مرافؽ  سكاءن صحية، 

ؼ الصحي كالطاقة ر التحتية مف الشكارع كالطرؽ الداخمية كشبكات الخدمات العامة مثؿ المياه كالص
، كىك يؤثر كيتأثر بأىـ مقكمات األمف القكمي ألم دكلة سكاءن التخطيطية أك كالياتؼ... الخ

 .ةالقتصادية أك الجتماعية كالثقافية أك البيئية أك األمني
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 قطاع غزة:

عمى  ك، كىالبحر المتكسطقطاع غٌزة ىك المنطقة الجنكبية مف الساحؿ الفمسطيني عمى 
% مف مساحة فمسطيف 1,33 يشكؿ تقريبان  شبو جزيرة سيناءشكؿ شريط ضيؽ شماؿ شرؽ 

 41حيث يككف طكليا كـ مربع،  365كيمتد القطاع عمى مساحة  (،البحرإلى  النيرالتاريخية )مف 
، بينما كشرقان  المحتمة شمالن  فمسطيفكـ. تحد قطاع غزة  15 -5كـ، أما عرضيا فيتراكح بيف 

 (.16 :2012مف الجنكب الغربي )الفرا،  مصرتحدىا 

 ( يكضح مكقع قطاع غزة مف فمسطيف1)الشكؿ رقـ  

 
 (15: 2012 ،الفراالمصدر: )

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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ىى
 األمف:

ىك استقرار المكاطنيف كشعكرىـ بالطمأنينة عمى أركاحيـ كأمكاليـ كممتمكاتيـ )عفيفي، 
2004). 

 األمف القكمي:
مف اإلجراءات التي تتخذىا الدكلة كفؽ خطة تنمكية شاممة لحماية مصالحيا "ىك مجمكعة 

: 2010الداخمية كالخارجية مف أم تيديد، كبما يضمف تحقيؽ أىدافيا كغاياتيا القكمية" )حبيب، 
159.) 

 مف القكمي الفمسطيني:األ
 قيقيالح التممؾ دكف تحكؿ التي المعكقات إزالة سبؿ في البحث عممية عف عبارة "ىك

 مف تمكف كالتي كالكاسعة الضيقة األمنية المستكيات عمى األمنية، السياسات كرسـ التخطيط لكسائؿ
 (.2014)عباس،  ”الخالصة الفمسطينية الحتياجات كفؽ كقكميان  كطنيان  امنان  بناء

 الدراسات السابقة تاسعان:

راسات السابقة، كالتي تعرضت لمشكمة اإلسكاف مف عدة تناكلت ىذه الدراسة عدد مف الد
مف القكمي الفمسطيني، لذلؾ تـ تقسيـ ىذه الدراسات إلى محاكر مرتبطة ا عالقة باألجكانب لي
القكمي الفمسطيني كذلؾ حتى نتمكف  األمفالكاجب تكافرىا في قطاع غزة لتعزيز  اإلسكافبعناصر 

دـ، دراسة الحالية، كفؽ ترتيب زمني مف األحدث إلى األقمف ربط نتائج ىذه الدراسات بنتائج ال
 ، عمى النحك التالي:ثـ الجنبية بالدراسات المحمية ثـ العربية تكبدأ

 الدراسات المتعمقة بالناحية التخطيطية :أكالن 
 (، بعنكاف: 2012دراسة )الفرا،  -1

 "كاقع التجمعات العمرانية الجديدة في المخطط اإلقميمي لقطاع غزة"

 كالتي غزة، قطاع في الجديدة العمرانية التجمعات كاقع عمى الضكء تسميطل دفت الدراسةى
 الحديث الدراسة تتناكؿ القطاع، حيث سكاف ألعداد اليائؿ التزايد بسبب األخيرة اآلكنة في ظيرت
 الجديدة العمرانية تكجيو التجمعات كىي غزة قطاع في حاليا مكاجيتيا يتـ كاقعية مشكمة عف
ن أىـ النتائج مف  استخالصغزة، كتـ  لقطاع اإلقميمي المخطط كتكجيات تتنافى مناطؽ في شاؤىاكا 
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خالؿ تحميؿ الحالت المشابية لمدراسة البحثية، كتحديد المشاكؿ التي تسببيا عشكائية نمك 

 التجمعات العمرانية الجديدة، خاصة في قطاع غزة.

عمى الزيارات كالمقابالت في  اعتمدتكذلؾ ك ، الدراسة منيج التحميؿ الكصفي كاتبعت
لتحديد السيناريكىات المتكقعة لكاقع قطاع غزة،  استبيافالمؤسسات المعنية، كذلؾ قاـ الباحث بعمؿ 

مائة متخصص مف المؤسسات الحككمية كالكزارات كالبمديات  إلى الستبيافكقد تـ تكجيو 
 كالجامعات كالكميات. 

: أف ىناؾ حاجة ماسة لمتعامؿ مع ج مف أىمياكقد تكصمت الدراسة إلى عدة نتائ
كلكنو يحتاج إلى تطكير يتناسب مع الكاقع الحالي لقطاع  ؛المخطط اإلقميمي المعتمد لقطاع غزة

غزة، كاف ىناؾ حاجة ممحة لتنظيـ كتكجيو التجمعات العمرانية الجديدة كالحد مف الزحؼ العمراني 
كالمصادر الطبيعية بشكؿ غير منظـ كغير  األراضيككقؼ استنزاؼ  الميمة األراضيعمى 

 مدركس.
بما يتناسب مع الكاقع الحالي لقطاع  اإلقميميبضركرة تطكير المخطط  كأكصت الدراسة

يجاد  كقكانيف تضمف تنفيذ  آلياتاليامة كالمصادر الطبيعية، ككضع  األراضيلحماية  آليةغزة كا 
 رض الكاقع.أعمى  اإلقميميالمخطط 

 (، بعنكاف:2011دراسة )محسف،  -2
عمى مشاريع اإلسكاف  نعكاسيااك"القيـ التخطيطية لمشاريع اإلسكاف في قطاع غزة 

 حالة دراسية مشركع إسكاف تؿ اليكل" -المستقبمية

إلى تقديـ دراسة نظرية تعرؼ المعيار األمثؿ لتقديـ صكرة ذىنية إيجابية  ىدفت الدراسة
ف، كذلؾ تقدـ الدراسة تحميالن لمقيـ التخطيطية عند التخطيط العمراني الناجح لمشاريع اإلسكا

نمكذجان ألحد مشاريع اإلسكاف النمطية في قطاع غزة، كمف ثـ  باعتبارهلمشركع إسكاف تؿ اليكل 
 مف اليجابيات كتجنب السمبيات عند تخطيط مشاريع اإلسكاف المستقبمية. الستفادة

إلى الحمكؿ المناسبة لممشكمة البحثية في الدراسة لمكصكؿ  كاعتمد الباحث المنيج التحميمي
مف خالؿ التدرج مف المدخؿ النظرم إلى الدراسات الميدانية التي تمثؿ الجانب التطبيقي الذم يدعـ 

تؿ اليكل كدراسة حالة عممية عمى  إسكافاألطركحات النظرية لمبحث، حيث تناكؿ الباحث مشركع 
 مكضكع البحث.

: أف الغالب عمى مشاريع اإلسكاف في قطاع أىمياكقد تكصمت الدراسة إلى نتائج مف 
يكائيا فقط دكف األخذ في  النكاحي اإلنسانية  العتبارغزة ىك إيجاد حمكؿ لمكثافات السكانية كا 
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 تمثمت كالتي الفيزيائية الذىنية نو يكجد ضعؼ في الصكرةأ إلىكما تكصمت الدراسة كالفيزيائية. 

 ذىنية صكرة أم السكنية كالنطاقات األحياء كلـ تسجؿ مميزة،ال كالصناعية الطبيعية الحدكد بغياب
 كالبركد. كالتكرار درجة الممؿ إلى المباني كتشابيت مميزة بصرية أك

ثارة المكاطنيف لدل العمراني الكعي رفع بضركرةكأكصت الدراسة:   بيئتيـ عمى غيرتيـ كا 
 المخالفات عف كاإلبالغ البناء، مياتعم بمراقبة تيتـ مجاكرة كؿ مف أىمية كتشكيؿ لجاف العمرانية

 بيف التنسيؽ بضركرة أيضان  البحث المخالفيف، كيكصي عمى رادعة عقكبات حينيا، كفرض في
 العمرانية القيـ تحقؽ التي السبؿ جيكدىا لدعـ كتكحيد المعنية كالمؤسسات المحمية السمطات
 .السابقة

 (، بعنكاف: 2010دراسة )البغدادم،  -3

 غزة" نماذج عمرانية نمطية مف مدينة –في التشريعات كأثره عمى العمراف  "البعد السياسي
تتبع المراحؿ التاريخية التي أثرت عمى التشكيؿ العمراني كالمعمارم  ىدفت الدراسة إلى

كاضحة عمى أحياء  ان احبت كؿ حقبة تاريخية كتركت آثار لمدينة غزة، خاصة التشريعات التي ص
عمى األسباب الحقيقية كراء كؿ تشريع كأثره، كمدل تأثير السياسة عميو، مدينة غزة، ككذلؾ التعرؼ 

يجابيات كمدل  عمى عمراف المدينة، كحيث أف  انعكاسياكما ترتب عمى ذلؾ مف سمبيات كا 
متالزماف يشكالف الشخصية  اتجاىاففي كؿ مف العمارة كالعمراف كىما  ان مباشر  ان لمتشريعات تأثير 

 عمى كال المحكريف المتالزميف. كانعكاساتياة أثر التشريعات المعمارية، لذا تـ دراس
في تتبع المراحؿ التاريخية  المنيج التاريخيالباحث عمى  عتمداكلتحقيؽ األىداؼ المرجكة 

التي أثرت عمى التشكيؿ العمراني كالمعمارم لمدينة غزة، خاصة التشريعات التي صاحبت كؿ 
مف مدينة غزة لمتعرؼ عمى أثر  ألحياء ميمية لنماذج نمطيةدراسة تححقبة تاريخية، ثـ أتبع ذلؾ 

معياريف عالمييف ىما معيار  باستخداـالتشريعات عمى المخرجات العمرانية، كتـ التأكد مف ذلؾ 
 كمعيار كيفف لنش لجكدة البيئة العمرانية. الستدامة

التشريعات  لنعكاسأف ىناؾ أثر كاضح  أىميا: كخمص البحث إلى مجمكعة مف النتائج
ذات البعد السياسي عمى العمراف، كأف ىناؾ ضركرة لمبحث عف بدائؿ تشريعية تستمد خصائصيا 

 مف البيئة المحمية، كالتي يمكف مف خالليا السيطرة عمى المنتج العمراني. 
كالقكانيف المتعمقة بمجاؿ التنظيـ كالبناء مف  األنظمةبضركرة مراجعة كأكصت الدراسة: 

قانكف ل يككف اسمو القانكف المؤقت بؿ يككف اسمو قانكف الييئات كالمجالس المحمية اجؿ الخركج ب
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يكمنا ىذا ىك قانكف مؤقت، كتكحيد القانكف لجميع المدف إلى ف القانكف المعمكؿ بو إحيث 

 الفمسطينية.

 (، بعنكاف:2000دراسة )إسماعيؿ،  -4

 "نحك سياسة كطنية لإلسكاف في فمسطيف"
تحديد األطراؼ الفاعمة كالمعنية كالمتابعة لتنفيذ السياسات اإلسكانية إلى  ىدفت الدراسة

مف استعراض األفكار كالتجارب السابقة لمدكؿ  ككضع سياسة إسكانية كطنية في فمسطيف انطالقان 
الذم تتشابو ظركفيا كأكضاعيا بكاقعنا ككذلؾ دراسة عكامؿ اإلنتاج اإلسكانية كتأثيرىا عمى قطاع 

 سطيف، كدراسة أداء قطاع اإلسكاف في الضفة الغربية كقطاع غزة.اإلسكاف في فم

لتشخيص مشكمة اإلسكاف في األراضي  الكصفي التحميمي المنيجكقد استخدـ الباحث 
الفمسطينية كتحديد أسباب األزمة اإلسكانية، كالستفادة مف تجارب الدكؿ المشابية لحالتنا 

 الفمسطينية.
عدـ كجكد سياسات إسكانية تساعد عمى حؿ مشكمة لتؤكد عمى  كقد جاءت النتائج

األراضي الصالحة لمسكف اإلسكاف، كما يؤثر فييا مف قمة في المكارد الحككمية كالمادية كنقص في 
تكاليؼ البناء، كأجكر العمالة، كالحتياجات المتزايدة لمكحدات السكنية، كغيرىا مف األمكر كارتفاع 

 قـ ىذه المشكمة.التي تمعب دكران أساسيان في تفا

بأىمية تكفير المساعدة األكاديمية لقطاع اإلسكاف، ككذلؾ دعـ مفيـك  كأكصت الدراسة
المشاركة الشعبية عمى كافة المستكيات في قطاع اإلسكاف، كضركرة كأىمية إيجاد مؤسسات تمكيؿ 

 مختصة ككضع األطر كاآلليات المناسبة لإلقراض لممشاريع اإلسكانية.
 (، بعنكاف:2010دراسة )قديد،  -5

إمارة  -"التخطيط الحضرم كدكر التشريعات التخطيطية في النيكض بعممية التنمية العمرانية 
 دبي نمكذجا"

إبراز دكر التشريعات التخطيطية كأىميتيا في النيكض بعممية التخطيط إلى  ىدفت الدراسة
نب التشريعي في إدارة عممية العمراني، كتسميط الضكء عمى اآلثار السمبية المترتبة عمى غياب الجا

 التخطيط الحضرم كالعمراني.
عدت لذلؾ الغرض استبانة كاي  التاريخي كالمنيج الكصفي التحميمي، كاستخدـ الباحث المنيج
مف الككادر الفنية المشتغمة في العمؿ التخطيطي لدل القطاعات خاصة، كتمثؿ مجتمع الدراسة 
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مارة دبي، كما تـ إجراء مقابالت مع عدد مف المسئكليف المرتبطة بعممية التخطيط العمراني في إ

 لدل الجيات المختصة بالتخطيط العمراني.

عدـ كجكد قانكف شامؿ خاص بالتخطيط العمراني :كقد تكصمت الدراسة إلى نتائج مف أىميا
، الـعمى غرار قكانيف التخطيط العمراني في الكثير مف الدكؿ اإلقميمية كالعربية كغيرىا مف دكؿ الع

ستراتيجي فتقار إلى التشريعات التخطيطية المتعمقة بالتخطيط العمراني عمى المستكل اإلككذلؾ ال
كالشامؿ، كأف ىناؾ غياب لمنصكص التشريعية الخاصة بالبعد البيئي عمى المستكل التخطيطي 

بالتخطيط ستراتيجي كالتفصيمي، ككذلؾ ضعؼ المستكل القانكني لمتشريعات التخطيطية المرتبطة اإل
 التفصيمي لممناطؽ التخطيطية كتخطيط مشركعات التنمية العمرانية الكبرل.

بضركرة القياـ بإعداد قانكف لمتخطيط العمراني إلمارة دبي عمى غرار قػكانيف  كأكصت الدراسة
اءات ، يتبعػو الالئحػة التنفيذيػة أك قػانكف اإلجػر كعالميػان  كعربيػان  التخطيط العمراني المعمكؿ بيا إقميميػان 

التخطيطية، كالعمؿ عمى إعداد مخطط ىيكمي جديػد إلمػارة دبػي يػتـ اعتمػاده بمكجػب قػانكف )قػانكف 
المخطػػط الييكمػػي كالتخطػػيط الحضػػرم إلمػػارة دبػػي( يصػػدر عػػف سػػمك حػػاكـ الػػبالد، تػػتـ دراسػػتو فػػي 

 .(الدكلية كاإلقميمية كالمحمية)ضكء المستجدات القتصادية كالجتماعية كالبيئية 
 (، بعنكاف:2008)المنديؿ، دراسة  -6

 "سياسات التخطيط العمراني كدكرىا في التنمية المستدامة كالشاممة لممجتمعات العربية"
إلى تناكؿ مكضكع دكر السياسات التخطيطية الشاممة  بمختمؼ مستكياتيا  ىدفت الدراسة

العمرانية بصفة عامة، اإلقميمية كالكطنية كالمحمية كعالقتيا بمفيـك التنمية المستدامة لممجتمعات 
ستعراض مختصر لعممية التخطيط التقميدية اكالمجتمعات العربية بصفة خاصة، كذلؾ مف خالؿ 

مف مستكل المخططات اإلستراتيجية، كتخطيط المدف كالمجتمعات العمرانية الجديدة، كتنمية 
مبات التنمية العمرانية، المناطؽ القركية القائمة، كمنظكمة تطكير كمكائمة التشريعات العمرانية لمتط

ككذلؾ التركيز عمى كؿ مف مفيكـ التنمية كالمجتمعات المستدامة كمدخؿ جديد كمعاصر، كتأثيره 
عتباره أحدث المفاىيـ في مجاؿ اعمى العممية التخطيطية التقميدية، كمفيكـ النظاـ التخطيطي ب
 مة.تطبيقات التخطيط العمراني عمى المستكل الكطني في الدكؿ المتقد

ضركرة تكاجد نظاـ تخطيطي عمراني  كقد تكصمت الدراسة إلى بعض النتائج مف أىميا:
شامؿ عمى مستكل كؿ دكلة، كنظاـ قادر عمى تحمؿ مسؤكليات أكضاع الحاضر كمتغيراتو، مف 
جية، كنظاـ يتكلى مسؤكلية صياغة كتنفيذ رؤية إستراتيجية عمرانية في المستقبؿ، مف جية أخرل، 

 لمسؤكليات تقع عمى عاتؽ الجياز التخطيطي العمراني الرسمي.أف ىذه اك 
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بأىمية إنشاء مراكز إقميمية عمى مستكل الدكؿ العربية عمى غرار  كأكصت الدراسة

أكاديمية المجتمعات المستدامة بالمممكة المتحدة، ككذلؾ ضركرة إنشاء مركز كطني بكؿ دكلة 
يعات كقكانيف البناء كالتخطيط العمراني بمفاىيـ عمييا المركز اإلقميمي، كضركرة دمج تشر  يشرؼ

الستدامة، كأىمية إعداد دلئؿ إرشادية عمى مستكل التصميـ العمراني كالعمؿ عمى إصدار ككد 
 .عربي في ىذا المجاؿ

 ، بعنكاف: Gaylard, 2012))دراسة  -7

"Gaza in 2020 Aliveable place?" 

 صالحة لمعيش؟" 2020"غزة في العاـ 

، 2020غزة لعاـ  قطاع التجاىات كالتكقعات كالتكينات في تمخيص دراسة الىىدفت ال
كلحث المجتمع  ،تنبيو المجتمع الدكلي إلي الحاجة المتزايدة لمساعدة سكاف قطاع غزة بيدؼ 

مميكف  1.6أف عدد السكاف في قطاع غزة سيرتفع مف  ، كتبيف الدراسةالدكلي لمعمؿ عمى ذلؾ
األمر الذم سيؤدم لكثافة سكانية تصؿ إلى ما يزيد  2020مة بحمكؿ مميكف نس 2.1نسمة إلى 

 الكاحد. ²نسمة لمكـ  5.800  عمى

اإلحصاءات المتكفرة بيذا الشأف مف الجيات ذات العالقة حيث تـ  كاعتمدت الدراسة عمى
 تحميؿ ىذه الحصاءات لمكصكؿ إلى النتائج المطمكبة.

أف البنية التحتية الخاصة بالكيرباء، المياه،  ا،الى عدة نتائج أىمي كقد تكصمت الدراسة
ت تكقعك  الصرؼ الصحي كالخدمات البمدية كالجتماعية ل تكاكب احتياجات السكاف المتزايديف

الضرر الحاصؿ لممياه  مما سيؤدم الى الحاؽ% 60زيادة الطمب عمى مياه الشرب بنسبة  الدراسة
أك معالجتو بدكف إجراءات تصحيحية    يمكف إصالحوالجكفية، المكرد الرئيسي لممياه، إلى حد ل

 يتـ تنفيذىا في الكقت الحاضر.

بضركرة رفع الحصار عف قطاع غزة، كتبادؿ الخبرات كالتجارب مع العالـ كأكصت الدراسة 
 الخارجي لالستفادة مف تجاربيـ في حؿ مثؿ ىذه الشكالت.
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 ثانيان: الدراسات المتعمقة بالناحية االقتصادية

 (، بعنكاف:2008دراسة )العيسكم،  -1

 "حمكؿ مقترحة لمشاريع اإلسكاف منخفضة التكاليؼ في قطاع غزة"
 في السابقة المحاكلت نجاح عدـ إلى أدت التي لألسباب تقديـ تحميالن  إلى ىدفت الدراسة 

 غزة، كتقكـ ببمكرة تكجو جديد قطاع في المحدكد الدخؿ إلسكاف ذكم ككاقعي عممي نمكذج تقديـ
لمرؤيا الصحيحة لتكفير سكف اقتصادم يستطيع  عمميان  عبر إعدادىا لمشركع كاقعي يشكؿ نمكذجان 

أف يمبي احتياجات ىذه الفئة اليامة مف المجتمع الفمسطيني بامتالؾ سكف مالئـ يتكافؽ مع ما 
ر يستطيع تحممو مف أعباء مالية دكف أف ينقص مف قيمة السكف كمأكل صحي مالئـ يحتـر المعايي

 اإلنسانية كالمتطمبات المعيشية األساسية لإلنساف الفمسطيني. 
في الدراسة بحيث استعرض الكاقع  كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي

ىـ الجيات العاممة فيو كتناكؿ بالتحميؿ بعض النماذج المعمارية أفي قطاع غزة ك  اإلسكاني
 كد.ذكم الدخؿ المحد إلسكافكالتخطيطية بالقطاع 

: أف ثمف الكحدة السكنية المعقكؿ سيزيد مف كقد تكصمت الدراسة إلى نتائج مف أىميا
فرصة فئة محدكدم الدخؿ بالحصكؿ عمى مسكف خاص بيـ، كأف اقتراح استخداـ حمكؿ إنشائية 

ككذلؾ ، بديمة )السقؼ البمدم بدلن مف السقؼ التقميدم ( سيساىـ بشكؿ كبير في تخفيض التكمفة
 ة لدل القطاع الخاص بأف إسكاف ذكم الدخؿ المحدكد غير مجدم مف الناحية الربحية. كجكد نظر 

: بتخصػيص مكازنػات لالسػتثمار فػي قطػاع اإلسػكاف لػذكم الػدخؿ المحػدكد كأكصت الدراسة
 الحػؿ ىي الحككمية اإلسكاف مشاريع بأف النظرة تتغير أف يجب مف القطاعيف الخاص كالعاـ، كما

 جيػد اسػتثمارم مػردكد كذ لػيس المحػدكد الػدخؿ لػذكم اإلسػكاف كأف قطػاع كاف،اإلسػ لمشاكؿ الكحيد
 .الخاص القطاع لدل
 (، بعنكاف: 2002، دراسة )عفيفي -2

 –ستراتيجية متكاممة لتطكير سياسات تكفير كتيسير اإلسكاف بالعالـ العربي ا"نحك تفعيؿ 
 دراسة تحميمية لمتجربة المصرية"

عاد المختمفة لسياسات تكفير كتيسير اإلسكاف بمصر، كما إلى مناقشة األب ىدفت الدراسة
تـ التعرض إلى أسباب القصكر في اإلمداد بالمسكف المالئـ كتأثير ذلؾ عمى جذب السكاف 
كاألنشطة القتصادية، كذلؾ مف خالؿ تحميؿ مجمكعة مف التجارب المصرية في مجاؿ تكفير 
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ض كتحميؿ سياسات اإلسكاف المرتبطة بيا، ثـ كتيسير اإلسكاف لمفئات ذات الدخؿ المنخفض، كعر 

 الحصكؿ عمى المسكف المالئـ لمفئات ذات الدخؿ المنخفض. استراتيجيةتتبع تطكر 

في مصر  اإلسكاففي تشخيص حالة  كاعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي
 .اإلسكافىـ البرامج التي كضعت لحؿ مشكمة أالمعتمدة ك  اإلسكانيةكالسياسات 

 لالستراتيجية الجزئي النجاح انو رغـ كقد تكصمت الدراسة إلى بعض النتائج مف أىميا:
 كبير بشكؿ ىذه المشكمة حؿ تستطع لـ أنيا إل بمصر اإلسكاف مشكمة مكاجية في التي كضعت

 إسكاف بالمناطؽ العشكائية( (رسمي الغير اإلسكاف رصيدإلى  تصب سنكية زيادة ىنالؾ زالت فما
 حجـ لتعميؽ الحالية كتطكيرىا السياسات تقكيـ إعادة يستمـز مما؛ الدخؿ منخفضي ك لفقيرةا الفئات

 كالفقيرة. الدخؿ منخفضة لمفئات اإلسكاف تيسير مجاؿ في إنجازه يمكف ما
 لمكزارات التابعة األراضي كؿ حصر :أىمياالباحث إلى مجمكعة مف التكصيات  كانتيى 
 بسعر الدخؿ محدكدم إلسكاف منيا جزء كبير كتخصيص فؽبالمرا كمدىا الحككمية كالجيات
 أخير جزء تخصيص حيف في بسعر التكمفة، المتكسط لإلسكاف آخر جزء كتخصيص مدعكـ،
 التيسيرات القتصادم، ككضع اإلسكاف مرتفع لدعـ بسعر الفاخر لإلسكاف ليباع األقؿ كىك محدكد
 الدخؿ.  الفئات محدكدة تستيدؼ التي قاريةالع لممشركعات طكيمة آجاؿ عمى السداد في العممية

 ثالثان: الدراسات المتعمقة بالناحية االجتماعية كالثقافية
 (، بعنكاف:2006 العيسكم كالقيؽ،دراسة )  -1

 الجامعة برج اإلسكاف جمعيات أبراج لساكني العالقات االجتماعية لطبيعة تقييميو دراسة"
 "دراسية كحالة اليكل تؿ -اإلسالمية

 تـ كالذم اإلسكاف، جمعياتمف  لنمكذج كاقعي تحميؿ إلى البحثية الكرقة ىذه تيدؼ
 اإلسالمية بالجامعة العامميفإسكاف  جمعية كىك العمؿ، مكاف في ساكنيو تكافؽ أساس عمى تشييده
 يمكف التي كالسمبيات ليذا التكافؽ، نتيجة تتحقؽ أف يمكف التي اإليجابيات مدل دراسة ككذلؾ بغزة،
 ذلؾ. عف أتنش أف

 مف السكاف رضا نسبة زيادة في يسيـ النمكذج اإلسكاني ىذا أف إلى الدراسة خمصت كقد
 الجماعي. السكف لظاىرة السمبية المؤثرات كفي تخفيؼ بينيـ، فيما الجتماعية العالقات مستكل

 يف تساىـ كالتي العمؿ، كاقع حسب اإلسكاف إنشاء جمعيات في التكسع ضركرةب الدراسة كأكصت
 بيف اليكة يجسر المفيـك فيذا قكة، أكثر اجتماعية نشكء عالقات كفي السكاف بيف أفضؿ تكاصؿ
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 بيف كما لتذبذباتو معرضة كتككف العمؿ محيط في التي تنشأ الحضرية الجتماعية العالقات
 بيف لتعميقيا الكافية األكقات األحياف مف الكثيرفي  ليا تجد ل كالتي السكف جكار عالقات

 .سكافال
 (، بعنكاف:2002دراسة )حسف،  -2

 "التصميـ االجتماعي لممجمعات السكنية العالية"
 رفع في تساىـ أف كأسس يمكنيا مناسبة صياغة إلى التكصؿ إلى محاكلة الدراسة ىدفت

 .الجتماعية الناحية مف العالية السكنية المجمعات كفاءة
ع استبياف يقيـ العالقات مف خالؿ تكزي الدراسة عمى المنيج التحميمي كاعتمدت

 ارتفاعيا يقؿ ل التي العمارات السكنية مف مجمكعة سكاف الجتماعية في المباني العالية، عمى
 مصر العربية. جميكرية مدف بعض طكابؽ في ستة عف

العالية  السكنية المجمعات ظاىرة إف كقد تكصمت الدراسة إلى بعض النتائج مف أىميا:
 المدينة سكاف بيف العالقات تفكؾ في بؿ كساعدت الجتماعية، شاكؿالم مف العديد إلى أدت

 الكحدات عدد كتقميؿ المبنى ارتفاع تخفيض أك المجتمع، كأف األسرة مستكل عمى سكاء المعاصرة،
 الجتماعية العالقات كنمك التعارؼ تحقيؽ كبالتالي السكاف مف عدد يقمؿ أف شأنو مف بو السكنية
 .كاألماف مطمب األمف تحقيؽ بجانب بينيـ،

 الرأسي اإلسكاف مكاقع تخطيط عند الجتماعية الجكانب بضركرة مراعاة كأكصت الدراسة
 تحديد عمى العمؿك المباني،  ىذه مثؿ تنفيذ األمر اقتضى متى العالية المجمعات السكنية كتصميـ
 الرأسي العمراف نمطف الحالي، البناء بالشكؿ حرية إطالؽ كعدـ العالية السكنية المجمعات ظاىرة

 العشكائي الرأسي العمراف عف ان كثير  يختمؼ ان كاقتصادي ان كبيئي ان اجتماعي كالمدركس لو المخطط
 .كالقتصادية كالبيئية الجتماعية كالنفسية المشاكؿ مف بالعديد المصحكب

 :رابعان: الدراسات المتعمقة بالناحية البيئية
 (، بعنكاف:2010دراسة )عبكد،  -1

 "ليدر في الطاقة المستيمكة باستخداـ مكاد البناء التقميدية كالمطكرة تقميؿ ا"
تقديـ حمكؿ مقترحة تساىـ في عممية  تقميؿ اليدر الحاصؿ في الطاقة  إلى ىدفت الدراسة

 المستيمكة في قطاع المباني في العراؽ.
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حديد كت في تشخيص حالة المباني في العراؽ كقد اعتمد ىذا البحث عمى المنيج الكصفي

 الحمكؿ ليا. إيجادالطاقة كمحاكلة  إىدارالتي تعمؿ عمى  األمكر أىـ
عف تمؾ المتبددة  ستخداـ مصادر بديمة لمطاقة عكضان ا أف إلى كقد أشارت نتائج الدراسة

ف ما ىك متكفر أرغـ أىميتو كجدكاه، بعيدان عف متناكؿ اليد في العراؽ في كقتنا الحاضر، ك  ما زاؿ
 .صب في مجاؿ تقميؿ اليدر الحاصؿ في الطاقة المستيمكةمف حمكؿ مقترحة ت

 مبادئتباع اضركرة العمؿ عمى  :أىمياالباحث إلى مجمكعة مف التكصيات  كانتيى
مدكنات لمعزؿ الحرارم لممنشآت السكنية كالصناعية  كاعتمادحديثة في التصاميـ المعمارية، 

عممية إنتاج مكاد البناء كالكحدات البنائية كالتجارية، كالقتصاد في كمية الطاقة المستخدمة في 
التقميدية باتباع تقنيات جديدة، كاستخداـ أساليب البناء غير التقميدم ذات الستيالؾ المنخفض 

 لمطاقة.

 (، بعنكاف:2008، محمددراسة ) -2

 ")البيئة )صديقة الخضراء لممباني الداخمية العمارة دكر"
العمارة الخضراء بدءن مف مفيكميا كطرؽ  ميةأىتسميط الضكء عمى  إلى ىدفت الدراسة

 تطبيقيا كمدل الستفادة منيا.
المباني  أىميةفي تشخيص  التحميمي كقد اعتمد ىذا البحث عمى المنيج الكصفي

الكاجب مراعاتيا لمحصكؿ عمى مبنى صديؽ لمبيئة، كما عرض  األمكرىـ أالصديقة لمبيئة ك 
 كاىـ المزايا فييا. الباحث بعض النماذج لمثؿ ىذه المباني 

المباني الخضراء مفيكـ عالمي بدأ ينتشر في العديد مف  فٌ أ إلى كقد أشارت نتائج الدراسة
دكؿ العالـ، بحيث يتـ تأسيس كتشييد مباف صديقة لمبيئة، مف حيث مككنات البيئة كالحياة بداخمو، 

خضراء كالتقنيات الذكية في إدماج أساليب التصميـ ال إلىككيفية معالجة مخمفات المباني، إضافة 
يعمؿ فقط عمى خفض استيالؾ الطاقة كالتقميؿ إلى حد كبير مف  ، لكخارجيان  المبنى، داخميان 

يقمؿ مف تكاليؼ  ان كتقميؿ األثر البيئي، كلكنو أيض الخامات كالمكاد السامة المضرة بالبيئة كاإلنساف،
كيحسف مف صحة المستخدميف كيرفع مف اإلنشاء كتكاليؼ الصيانة، كيخمؽ بيئة سارة كمريحة، 

 معدلت إنتاجيتيـ.
العمؿ عمى تطبيؽ مفيكـ كممارسات  :أىمياالباحث إلى مجمكعة مف التكصيات  كانتيى

العمارة  كمصممي، عف طريؽ المعمارييف كخارجيان  العمارة الخضراء عمى مختمؼ المباني داخميان 
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لما ليذا المفيكـ مف دكر فعاؿ في حماية البيئة ، لميندسيف المؤىميف في ىذا المجاؿالداخمية كا

عادة تدكير  كبالتالي حياة صحية كالحفاظ عمى المكارد المائية كاستغالؿ الطاقة بكفاءة عالية كا 
 المكارد المستخدمة في بنائيا باإلضافة إلى إمكانية استخداـ الطاقة المتجددة.

 (، بعنكاف: Muhaisen & Ahlback, 2012دراسة ) -3
Towards sustainable construction and green jobs" 

in the gaza strip" 
كذلؾ في سياؽ ما تقكـ بو لتحديات المختمفة التي تكاجو قطاع غزة، إلى دراسة ا ىدفت الدراسة

مفيـك البناء منظمة العمؿ الدكلية كبالتعاكف مع منظمات كككالت أخرل، تعمؿ عمى تعزيز 
معالجة كتخفيؼ العديد مف  ، األمر الذم مف شأنوقطاع غزةكخمؽ فرص عمؿ في  المستداـ

كالمياه، كمرافؽ  ،الحتياجات، بما في ذلؾ زيادة الطمب عمى المساكف، كمكاد البناء، كالطاقة
 عف البطالة الشديدة.  الصرؼ الصحي، فضالن 

في قطاع  ةالمستدام بالمبانيفرص كالتحديات المتعمقة مل دراسة جدكل كقامت ىذه الدراسة بعمؿ
مكاد  -كقد تـ التركيز بشكؿ خاص عمى ثالثة مجالت أساسية كىي: كمدل الحاجة الييا،غزة 

 .فرص العمؿالبناء، الطاقة كالمياه ، كاستكشاؼ سبؿ تكفير 

التقنيات ، ك المستدامة أساليب التنمية مختمؼ أف تطبيؽ مهأهمهاتوصلت الدراسة إلى نتائجكقد 
 مع ،المياهكالطاقة ك  في المكاد كبيرةيسيـ في تحسينات ، ك ممكنان  ما يككف غالبان  غزةفي  الحديثة
كفاءة استخداـ ، كزيادة في المبانيالمعاد تدكيرىا  مكاد البناء مثؿ زيادة استخداـ حمكؿ مبتكرةخلق
البديمة،  مصادر الطاقة كاعتمادالتصميـ المعمارم، ككفاءة ، تحسيف تقنيات العزؿمف خالؿ  الطاقة

عادة تدكير ك  إلضافة الى استغالؿ مياه األمطاربا  ، باإلضافة إلى خمؽ فرص عمؿ.المياه العادمةا 

وأوصت الدراسة اتخاذ التدابير الالزمة لمكاصمة تطكير ميارات التعميـ كالتدريب فيما بضرورة
 ، كتحسيف ظركؼ العمؿ كالسالمة كالصحة المينية في ىذا المجاؿ،المستدامة بالمبانييتعمؽ 
وتشجيع رفع مستكل الكعي العاـ، كتشجيع الشركات المبتدئة كالصغيرة والمجتمعي,الحىار

 كالمتكسطة في قطاع البناء كالتشييد في غزة.
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 (، بعنكاف: Al-Qeeq،2007دراسة ) -4

"Passive Solar Urban Design - Shadow Analysis of 

Different Urban Canyons" 

 "كاإلشعاعية المربعة العمرانية التشكيالت عمى التشميس تأثير :اـالمستد العمراني التخطيط"

لة تأثير الظالؿ أإلى دراسة التشكيؿ العمراني كأثره البيئي كخاصة في مس ىدفت الدراسة
تجمعات حضرية تمتاز  إنشاءالتخطيط العمراني بما يضمف  عمى العمرانية المتبادؿ لمتشكيالت

 الكاقع الفمسطيني.  ـئتالحتفاظ بمؤثرات مناخية بكثافة بنائية مناسبة في ظؿ ال

 حيث المظممة، برنامج محكسب لحساب األسطح استخدـ الباحثكلتحقيؽ أىداؼ البحث 
 .المطمكبة الدقة تكفر تضمف رقمية حسابات البرنامج يقدـ

 لزيادة الكثافة البنائية كالحصكؿ إمكانية: كجكد كقد تكصمت الدراسة إلى نتائج كاف أىميا
 األخذعمى المعايير المثمى لمنفاذية الشمسية، كالمحافظة عمى نفس الظركؼ الشمسية الجيدة، عند 

 كاتجاىات الكتؿ العمرانية. أشكاؿي العتبار ف
المعمارية المناسبة لممباني ككذلؾ التخطيط  األشكاؿ: بضركرة استخداـ كأكصت الدراسة

اني لتجنب الظالؿ الزائدة كالمحافظة عمى القدر بيف المب األمثؿالمناسب ليا، كتحديد التباعد 
 المالئـ مف التشميس.

 األمنيةخامسان: الدراسات المتعمقة بالناحية 
 (، بعنكاف: 2012دراسة )الحداد،  -1

التخطيطية كالتصميمية لمشاريع اإلسكاف لتحقيؽ معايير األمف كاألماف  االعتبارات"
 ب مشركع تؿ اليكل"حالة دراسية ككارث الحرك  -لمكاجية الككارث

إلى تسميط الضكء عمى ككارث الحركب كأثرىا عمى مشاريع اإلسكاف في  ىدفت الدراسة
، حيث  تتمثؿ أىمية البحث في 2008قطاع غزة بعد العدكاف األخير عمى محافظات غزة ديسمبر 

سرائيمي، أنو يعد محاكلة جادة لدراسة الكاقع الذم يعيشو المجتمع الفمسطيني في ظؿ الحتالؿ اإل
 التخطيطية األمف كاألماف معايير في القصكر جكانب عمى كالكقكؼ اإلسكاف مشاريع كتقييـ

غزة، ككذلؾ فتح مجاؿ البحث العممي في تقييـ معايير  محافظات إسكاف مشاريع في كالتصميمية
 األمف كاألماف التخطيطية كالتصميمية في مشاريع اإلسكاف، كسف قكانيف تنظيمية كتخطيطية

دراجيا في عمميات التنفيذ كلتحقيؽ أىداؼ ، كتصميمية جديدة ضركرية لكافة مشاريع اإلسكاف كا 
التاريخي كالمنيج الكصفي التحميمي،  استخدـ الباحث المنيجالبحث كمناقشة المشكمة البحثية 
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كمنيج المقارنة بيف مشاريع إقميمية تعرضت ألنكاع مف الككارث كمشركع محمي تمثؿ بمشركع تؿ 

 اليكل. 

، كتمثؿ مجتمع الدراسة في سكاف ىذا المشركع كتـ ةخاص ةاناستبعدت لذلؾ الغرض كاي 
اختيار عينة عشكائية ركزت عمى سكاف العمارات التي أصابتيا أضرار نتيجة العدكاف الصييكني 

( صحيحة 336، كجمع كتحميؿ )استبياف( 405، حيث تـ تكزيع )2008عمى قطاع غزة سنة 
 منيا.

 اإلسكاف يعاني : ىك التأكيد عمى أف قطاعصمت الدراسة إلى نتائج كاف أىمياكقد تك 
 المستمرة السكانية كالزيادة السيئ الذم نفذه الحتالؿ التخطيط بسبب غزة قطاع في كبير بشكؿ
اإلسكاني جراء العتداءات المتكررة لالحتالؿ، ككذلؾ قصكر معايير  القطاع مف الكثير كتدمير

 التخطيطية كالتصميمية في مشاريع إسكاف محافظات قطاع غزة. األمف كاألماف
 في اإلسكاف مشاريع في كتصميمية تخطيطية تكفير اعتبارات : بضركرةكأكصت الدراسة

 كالتخطيط العمارة الككارث، كبضركرة تكظيؼ لمكاجية كاألماف األمف تحقؽ معايير غزة محافظات
 كالحماية العميا المصمحة بما يحقؽ كالعسكرية سيةالسيا األىداؼ لخدمة العصكر عبر المعمارم
 .أخطار أم ضد كالدفاع

 (، بعنكاف:2000دراسة )باىماـ،  -2
"تكظيؼ التصميـ العمراني لمحد مف الجريمة في المناطؽ السكنية حالة دراسية لألحياء 

 السكنية المعاصرة بمدينة الرياض"

المؤثرة في الرفع مف مستكل األمف إلى مناقشة جكانب التصميـ العمراني  ىدفت الدراسة
براز أىـ المعايير التصميمية المساىمة في تحسيف بيئة األحياء السكنية مف  باألحياء السكنية، كا 
خالؿ خفض فرص الجريمة بيا، كتقكيـ مدل تطبيؽ ىذه المعايير في عدد مف األحياء السكنية 

 المعاصرة بمدينة الرياض كتحديد جكانب القصكر فييا.

في مراجعة كاستعراض المعارؼ كالتجارب  اعتمد ىذا البحث عمى المنيج الكصفي كقد
العالمية في مجاؿ الرفع مف مستكل األمف في األحياء السكنية كذلؾ عف طريؽ إيجاد بيئة سكنية 

 تحد مف فرص الجريمة، ككيفية الستفادة مف ىذه التجارب كتطبيقيا عمى مدينة الرياض.
افتقار غالبية األحياء السكنية المعاصرة في مدينة الرياض  إلى دراسةكقد أشارت نتائج ال 

إلى تطبيؽ جممة مف المعايير التصميمية كالتخطيطية، كالتي أبرزت الدراسة مدل أىمية تطبيقيا 
لمحد مف فرص الجريمة كلرفع مستكل األمف باألحياء السكنية، كأنو ل يزاؿ باإلمكاف تطبيؽ الكثير 
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ىى
جراء العديد مف المعالجات التي ستسيـ في الحد مف الجريمة، منيا عمى األح ياء السكنية القائمة، كا 

كالرفع مف مستكل األمف، كتمكيف السكاف مف المشاركة في المحافظة عميو، كبالتالي تخفيؼ العبء 
 عمى أجيزة األمف كخفض التكاليؼ الالزمة ليا.

العمؿ عمى تطبيؽ المعايير كرة ضر  :أىمياالباحث إلى مجمكعة مف التكصيات  كانتيى
التصميمية الخاصة بالحد مف الجريمة في مرحمة تصميـ كتخطيط األحياء السكنية الجديدة، ألف 
تطبيقيا مف البداية أسيؿ كأكثر فعالية كأقؿ تكمفة، كضركرة إجراء المزيد مف األبحاث التطبيقية، 

ي األحياء السكنية كعالقتو بأنماط التي تسعى إلى التعرؼ عمى التكزيع الجغرافي لمجريمة ف
لى تقديـ الحمكؿ كالمعالجات المعمارية كالعمرانية لمشكمة األمف في أحيائنا السكنية  تصميميا، كا 

 القائمة.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة عاشران:
اف مف جكانب مختمفة قضية اإلسكالباحث الدراسات السابقة كالتي تناكلت  ستعرضا

ككذلؾ تفاكتت في جكانب متعددة كمتعددة كركزت كؿ دراسة عمى تناكؿ المكضكع مف زاكية معينة، 
 ك مجتمع الدراسة كالعينة كحجميا.مف حيث مكانيا، كزمانيا، أ

ف ىذه الدراسات حديثة العيد أبما يعني  2013 -2000 كتمحكرت الدراسات بيف عامي
 ضكع الدراسة.كىك ما يدعـ كيعزز مك 

 االستفادة مف الدراسات السابقة:
 الستفادة مف الدراسات السابقة في التالي: تكقد تم

ثراءتعزيز  -1  اإلطار النظرم في الدراسة. كا 

 الطالع عمى تجارب اآلخريف محميان كعربيان كعالميان. -2

 المساعدة في تحميؿ كتفسير نتائج الدراسة الحالية. -3

 الدراسة.الستفادة في تحديد محاكر  -4

تصميـ كتطكير أداة الدراسة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كاستخداـ األساليب اإلحصائية  -5
 المناسبة.
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 كمف خالؿ استعراض الدراسات السابقة، يمكف التعقيب عمييا في الجدكؿ التالي:

 (: التعقيب عمى الدراسات السابقة1جدكؿ رقـ )

 اىـ ما يميز الدراسة الحالية حاليةالشبو مع الدراسة ال أكجو ممخص الدراسات السابقة

جميػػػع الدراسػػػات السػػػابقة  أكػػػدت •
ككنػػػػػػػػو  اإلسػػػػػػػػكاف أىميػػػػػػػػةعمػػػػػػػى 

منظكمػػة متكاممػػة، ل يعنػػي فقػػط 
نمػػػاتػػػكفير كحػػػدات سػػػكنية  لػػػو  كا 

 كيتػػػػأثريػػػػؤثر فييػػػػا  أخػػػػرل إبعػػػػاد
 األمػػفدعػػائـ  أىػػـبيػػا كىػػي مػػف 

 .القكمي الفمسطيني
ركػػػزت معظػػػـ الدراسػػػات السػػػابقة  •

عػػػػيف مػػػػف عمػػػػى دراسػػػػة جانػػػػب م
الجكانػػػػػػب الكاجػػػػػػب تكافرىػػػػػػا فػػػػػػي 

 .اإلسكانيةالسياسات 
أكػػػدت مجمػػػؿ الدراسػػػات السػػػابقة  •

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أىميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفر 
العناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر)التخطيطية، 
كالقتصػػػػػػػػػػػػػػادية، كالجتماعيػػػػػػػػػػػػػػة 

 (.كاألمنيةكالثقافية، كالبيئية، 
الدراسػػػػات السػػػػابقة عمػػػػى  أكػػػػدت •

كجػػػػػػػػػكد قصػػػػػػػػػكر فػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػكانيف 
كالتشػػريعات التػػي تحكػػـ التطػػػكر 

خاصػػػػػػة فػػػػػػي عالقتػػػػػػو العمرانػػػػػػي 
ذات العالقػػػػة  األخػػػػرلبػػػػالنكاحي 

 بو.

 تطػكيرى عمػ العمػؿضػركرة  •
 تحقؽ لإلسكاف مرنة سياسات
 العمرانية التنمية في الستدامة

 تحقيػؽ ضػماف خػالؿ مػف
 الفئػػات احتياجػػات مختمػػؼ

 مػػف كالمسػػتقبمية الحاليػػة
 ليـ. المالئـ اإلسكاف

أىميػػة إيػػالء مكضػػكع اإلسػػكاف  •
 أىميػػػػػة كبػػػػػرل لػػػػػدل أصػػػػػحاب
القػػرار فػػي الدكلػػة باعتبػػاره أمػػران 
يمػػػػػػػػػػس متطمػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػػـ 
المتطمبػػػػػػات األساسػػػػػػية لمحيػػػػػػاة 

 الكريمة لإلنساف. 
كاتفقػػػت أيضػػػا فػػػي ضػػػركرة سػػػػف 
القػػػػػػػػكانيف كالتشػػػػػػػػريعات الالزمػػػػػػػػة 
لتطبيػػػؽ ىػػػذه السياسػػػات، ككػػػذلؾ 
إيجػػػػػػػاد آليػػػػػػػات حقيقيػػػػػػػة تضػػػػػػػمف 

 التطبيؽ الفعمي ليا.

األكلػػػى  باعتبارىػػػاتتميػػػز ىػػػذا الدراسػػػة  •
كعيا عمى حػد عمػـ الباحػث عمػى مف ن

مسػػػتكل فمسػػػػطيف التػػػي تػػػػربط مػػػا بػػػػيف 
السياسػػػػات اإلسػػػػكانية كاألمػػػػف القػػػػكمي 

 الفمسطيني.
 اإلسػػكافتتنػػاكؿ ىػػذه الدراسػػة مكضػػكع  •

مػػػف جميػػػع جكانبػػػو لمخػػػركج باقتراحػػػات 
لسياسػػػػػات إسػػػػػكانية شػػػػػاممة كمتكاممػػػػػة 
كمالئمػػػػػػة لقطػػػػػػاع غػػػػػػزة تعػػػػػػزز األمػػػػػػف 

 .القكمي الفمسطيني.
كرة تػػكفير اسػػتراتيجية عمػػى ضػػر  أكػػدت •

متكاممػػػػة لػػػػدل السػػػػمطة تعتبػػػػر كمظمػػػػة 
مخططػػػػات عمرانيػػػػة  أكألم سياسػػػػات 

 مستقبمية.
 أىـاحد  اإلسكافاعتبار تطكير قطاع  •

القػػػػػػػػكمي الفمسػػػػػػػػطيني  األمػػػػػػػػفدعػػػػػػػػائـ 
، كبالتػػالي أرضػػولتعزيػػز صػػمكده عمػػى 

؛ فيمػا األكلكيةمزيدان مف  إعطائويجب 
ل يتعمؽ بخطة التنمية كالمشاريع الكبػر 

نػػػو أعمػػػى  إليػػػو، كالنظػػػر األكلكيػػػةذات 
القكمي كليس عبئان  األمفداعـ لتعزيز 

 عميو.
 الباحث إعدادالمصدر: الجدكؿ مف 
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ىى
 

 

 املبحث األول 
 اإلسكاىسياسات 

 .في الدكؿ النامية اإلسكافالتطكر التاريخي لسياسات  .1
 كاف في قطاع غزة كأىـ القكانيف كالتشريعات في كؿ مرحمة.مراحؿ اإلس .2

 (. 1948-1918قطاع غزة في عيد النتداب البريطاني) أكلن:
 (. 1967-1948قطاع غزة في عيد الحكـ المصرم) ثانيان:
 (. 1994-1967قطاع غزة تحت الحتالؿ الصييكني) ثالثان:
 (. 2006-1994قطاع غزة بعد قياـ السمطة الفمسطينية) رابعان:

 (.2014 -ـ2006قطاع غزة في الفترة ) خامسان:
 نماذج لسياسات اإلسكاف في بعض الدكؿ: .3

 الدكؿ العربية أكالن:
 األردف. -1
 السعكدية. -2
 مصر. -3

  في تركيا( اإلسكاف)تجربة  اإلقميميةالتجارب ثانيان: 
 تركيا.  -

 ثالثان: دكؿ أجنبية
 سنغافكرة. -1
 أمريكا. -2
 التحاد األكركبي. -3
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ىى
 :في الدكؿ النامية اإلسكافالتطكر التاريخي لسياسات  -1

ة لمدنيا كذلؾ لحالة الستقطاب إف معظـ الدكؿ النامية تعاني مف زيادة الكثافة السكاني
الشديدة التي تقكـ بيا ىذه المدف لمسكاف مف خارجيا، ذلؾ ألف ىذه المدف تحتكم عمى معظـ 
الخدمات الالزمة لمحياة، ككذلؾ تكفر فرص العمؿ كتركز معظـ الكزارات كالمؤسسات الحككمية 

كنية فييا مما نتج عنو ارتفاع كاألىمية فييا، مما أدل لكجكد منافسة شديدة لمحصكؿ عمى كحدة س
كعدـ مقدرة محدكدم الدخؿ لمحصكؿ عمى ىذه الكحدة كبالتالي  ،حاد في أسعار ىذه الكحدات

انتشرت ظكاىر أدت إلى خمؿ بيئي كاجتماعي كثقافي كأخالقي كأمني كقؿ ما شئت مف الخمؿ ككاف 
ت إسكانية عامة لمتعامؿ مع ىذا مف أىـ مظاىره انتشار العشكائيات، كلقد كاف لمدكؿ النامية سياسا

الكاقع، كيمكف تقسيـ تكجيات الحككمات لإلسكاف عبر نصؼ القرف الماضي إلى خمسة مراحؿ 
(Hardoy, 1993: 112-116)       : 

: اعتبرت حككمات الدكؿ النامية أف الستثمار في اإلسكاف يمثؿ ىدران المرحمة األكلى
التنمية القتصادية سكؼ تحؿ مشكمة اإلسكاف مف خالؿ لمعمالت الصعبة معبريف عف ثقتيـ بأف 

تشغيؿ أكبر قدر ممكف مف القكل العاممة في العمميات اإلنتاجية التي تككف مف ثمارىا زيادة 
  (.142: 2012الرحماني، ) دخكليـ كاإلنفاؽ عمى اإلسكاف كبقية الخدمات

ائيات التي اعتبرتيا الحككمات : ازدادت نتيجة لممرحمة األكلى ظاىرة العشك المرحمة الثانية
كمع مركر الكقت ازداد  ،نيا سرعاف ما ستنتيي بتأثير التقدـ القتصادمأبأنيا ظاىرة غير قانكنية ك 

قمؽ الحككمات بزيادة السكاف في مدنيـ الكبرل كعمى أطرافيا كاعتبرت ىذه سرطانات كأنيا تحتاج 
ع مكسعة إلزالة ىذه التجمعات باستخداـ إلى إزالة، ككاف ردة الفعؿ ىك كجكب القياـ بمشاري

البمدكزرات، كشجع عمى ذلؾ الخبراء الغربيكف أك متخصصك تمؾ الدكؿ النامية الذيف تدربكا في 
 (.142: 2012؛ الرحماني،  Abram, 1964)المدارس كالجامعات الغربية 

أما  كمما شجع عمى ذلؾ إمكانية استغالؿ ىذه األراضي في مشاريع اقتصادية مربحة،
كقد أظيرت الدراسات بعد ، ع فمـ يتمقكا أم نكع مف المساعدةأكلئؾ الذيف أزيحكا بتأثير ىذه المشاري

تنفيذ برامج اإلزالة أف ىذه البرامج لـ تفشؿ قي  تحسيف أكضاع السكف فقط، بؿ ضخمت المشكمة 
مستكطنات  تئى نشً أي ما بإزالة تمؾ الخيارات المحدكدة التي كانت مفتكحة لمجمكعات الفقراء، كغالبان 

مشابية لتمؾ التي أزيمت عمى أرض أخرل كحتى عندما خصصت بعض المكاقع لممرحميف فإنيا لـ 
 ,Drakakis, David) تكف مالئمة مف حيث المكقع، فرص العمؿ، التسييالت كالخدمات

1981.) 
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ىى
 كانت ذرائع إزالة أحياء الفقراء تندرج في ثالث تبريرات رئيسية:

 ميؿ المدينة.تحسيف أك تج -1

 أف أحياء الفقراء مراكز لتصدير الجريمة كالمجرميف. -2

 لبناء خدمات عامة أك تسييالت. -3

كقبؿ النتقاؿ إلى شرح المرحمة الثالثة لبد مف اإلشارة إلى أف أسمكب اإلزالة بالجرافات أك 
 البمدكزرات كبرامج ضخمة قد تضاءؿ بمركر الكقت بتأثير لردكد األفعاؿ العقالنية.

تراجعت عمميات إزالة التعديات غير النظامية مما يشير إلى ضعؼ  لمرحمة الثالثة:ا
السمطات المحمية في فرض سمطتيا داخؿ حدكد البمدية، كلقد كانت لمزيادات السكانية المتزايدة منذ 

 إلى بالمزيد مف الريفييف  الدفعالخمسينات كحتى منتصؼ السبعينات كالظركؼ السيئة في الريؼ 
القياـ بعمميات إزالة شاممة نظران لعدـ تكفر بدائؿ لمناس في ظؿ لـ يكف بمقدكر ىذه الدكؿ ك ف، المد

تراجع معدلت التنمية كالزيادة السكانية المضطردة، ككانت عمميات اإلزالة مقتصرة عمى الحالت 
 )الرحماني، الضطرارية مثؿ األراضي المخصصة لمخدمات العامة كتككف ليا حاجة حقيقية

2012 :144). 

كلقد تميزت ىذه الفترة مف أكاخر الستينات كحتى بداية السبعينات في أف معظـ الدكؿ 
النامية جيزت لمشاريع إسكانية كبيرة أك التكسع في برامج قائمة، ككانت ىذه البرامج تستيدؼ 

كالعراؽ األسر الفقيرة، كقد خصصت أقطار عديدة مبالغ كبيرة لمشاريع عامة كماليزيا كبنجالدش 
مما قمؿ مف عدد  ؼ اإلنشاء كانت عاليةمى كاألردف كاليند، كذلؾ أنشأت مؤسسات لإلسكاف كلكف كي 

الدخؿ المتكسط كالعالية كليس مف  كالمستفيدكف مف ىذه الكحدات ىـ ذك  ككاف، الكحدات المنتجة
الحككمات  ذكم الدخؿ المحدكد، كخالصة القكؿ أف العمؿ في ىذه المرحمة اعتمد بشكؿ كبير عمى

كالييئات العامة، دكف العمؿ عمى تشجيع القطاع الخاص الذم بمقدكره تكفير مساكف لإليجار 
 (.144: 2012لمفقراء تككف مخدكمة لمبناء عمييا )الرحماني، 

: كتمتد ىذه المرحمة عبر العشريف سنة األخيرة مف القرف العشريف المرحمة الرابعة
إلى قناعات مفادىا بأف تركيزىا عمى مشاريع اإلسكاف ( تكصمت حككمات عديدة 1980-2000)

كذلؾ كجدت الحككمات أف عزؿ الفقراء عف أية إمكانية لدخكؿ السكؽ  ،العاـ لو أثر محدكد
في مشكمة  راضي السكنية كانت السبب الرئيسلمكاقع األأك  القانكنية لإلسكاف سكاء لممساكف

بناء كقكانينيا كتشريعات إفرازات األراضي كفي حالت أخرل لكحظ أف تعميمات ال ،اإلسكاف
تخذت بعد ذلؾ بعض الخطكات لتصكيب المسار في مشكمة اإلسكاف كقد اي  كتقسيميا كانت سببان 
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ىى
كاف مف ضمنيا )تكفير مساحات صغيرة مالئمة لمبناء، رفد خدمات البنى التحتية، قركض عبر 

 .(145: 2012لرحماني، ا) (رخيصة إنشائيةجمعيات ادخارية لإلسكاف، تكفير مكاد 

: ما يميز ىذه المرحمة عف سابقاتيا مف المراحؿ ىك اليدؼ المحدد المرحمة الخامسة
لمتحفيز كالتشجيع كدعـ البرامج المستمرة، أما المكضكع الرئيسي فيك كيفية تكفير اآللية القانكنية 

عمى زيادة  عمؿكالمؤسساتية لمكصكؿ إلى اليدؼ، ىذه المرحمة حصرت العمؿ الحككمي في ال
مدخالت السكف الصالح أك المالئـ(، مكاد البناء، القركض، اإلرشاد عف العرض كتخفيض الكمؼ )

كيفية البناء، كمفة قميمة، تجييز المياه المعقمة، خدمات التخمص مف النفايات المنزلية كالبشرية 
 ,Hardoy, Satterthwaite) كالمياه العادمة، أم بمفيـك عاـ عمى أسمكب التمكيف كالتيسير

 .(146: 2012؛ الرحماني،  2006

التي مرت بيا ىذه الدكؿ يجب الستفادة منيا في حالة ف ىذه التجارب كالمراحؿ أل شؾ 
كفي  ،يرسمكب التمكيف كالتيسأيقتصر عمى  فأف يركز ك أيجب  الحككمةف دكر أكىك  ،قطاع غزة

قطاع غزة، كعدـ تكرار نفس  سكاف فيال مقدمة ذلؾ كضع كتنفيذ السياسات المالئمة لحالة
ف أ، خاصة لى ىذه النتيجةإثماف الباىظة كمضيعة الكقت لمكصكؿ المراحؿ السابقة كدفع األ

 السابقة. المراحؿ كؿكغير محتممة لتكرار  ،محدكدةمكانات اإل



ىالنظريىللدرادظاإلطارى
 

 

 

 41 30 

  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  للدرادظللدرادظىىالنظريالنظريىىاإلطاراإلطار

ىى
 مراحؿ اإلسكاف في قطاع غزة كأىـ القكانيف كالتشريعات في كؿ مرحمة: -2

مككناتو يعد أحد أىـ  أىـ اإلسكافلعمراني كالذم يعتبر قطاع ل شؾ بأف التخطيط ا
الكسائؿ التي تستخدميا الدكؿ كالحككمات لتحقيؽ خططيا السياسية كالتنمكية بشكؿ عاـ، كنظران 
ألف قطاع غزة قد تعاقبت السيطرة عميو مف حككمات كدكؿ خارجية فقد كاف لو خصكصية في 

 الذم يخدـ أىدافيا كمصالحيا. التجاهبتكجيو العمراف  تطكر اإلسكاف حسب سياسة كؿ دكلة في

كفي ىذا اإلطار سيتـ في ىذا المبحث استعراض أىـ المراحؿ كالمحطات التي كاف ليا 
األثر في تكجيو العمراف مف خالؿ سياسات تـ إقرارىا في كؿ مرحمة إلى أف كصمنا إلى ما نحف 

مف تاريخ فمسطيف الحديث أم منذ عيد  عميو اآلف، كسكؼ يتـ استعراض ىذه المراحؿ بدءن 
 إلى تاريخنا الحالي. 1918النتداب البريطاني عمى فمسطيف منذ 

 (:1948 -1918) االنتداب البريطانيك  االحتالؿفي عيد  فمسطيف أكالن:
ـ السيطرة السياسية لسيكلة إحكا اىتمت حككمة النتداب البريطاني بتقسيـ فمسطيف إداريان  

 ألكية ىي: ستةكاإلدارية عمييا إلى 

 .عكا كبيساف كصفد كطبرية كالناصرة أقضيةمف  كيتألؼكقاعدتو الناصرة  الجميؿلكاء  -

 .كيضـ قضاء حيفا حيفالكاء  -

. أقضيةمف  كيتألؼلكاء نابمس  -  نابمس كجنيف كطكلكـر

 .كالخميؿ كراـ اهلل القدس أقضيةمف  كيتألؼلكاء القدس  -

 لكاء يافا كيضـ قضائي يافا كالرممة. -

 (.142: 1991)الدباغ،  كيضـ قضائي غزة كبئر السبع.لكاء غزة  -

 المحمية. المجالس ككذلؾ التخطيط العمراني بيما تأثر مرحمتيف عف الحديث كيمكف

 لعاـ البمديات العثماني لقانكف كفقان  البداية في العمؿ استمر العسكرم الحتالؿ مرحمة في  -1
 حيث ،"المحمية الييئات نظاـ" باسـ جديد نظاـ استحداث تـ ـ1921 عاـ كفي ـ،1877
 بإجراء ذلؾ رغـ الحتالؿ يتقيد كلـ المستعمرات أك القرل مف مجمكعة كؿ ىيئة تمثؿ

 بالنظاـ العمؿ إلغاء إلى إضافة مقرل،ل اختيارية أك مجالس البمدية لممجالس انتخابات
 العسكرية. اإلدارة قبؿ يعيف مف المختار كأصبح يفالمختار  انتخاب بشأف العثماني
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ىى
أف  ـ1922 لعاـ النتداب صؾ تضمف فقد النتداب مرحمة كىي الثانية المرحمة في ماأ  -2

دارية سياسية أحكاؿ في البالد كضع عف مسئكلة المنتدبة الدكلة تككف  تضمف كاقتصادية، كا 
 مجالس زيادة في ذلؾ أثر كقد ذاتي،ال الحكـ مؤسسات كترقية القكمي لمييكد، الكطف إنشاء

 اختيار حيث مف سكاء العربية كالمجالس عمى البمديات كصاية فرضت فيما المستعمرات،
 عمى لمبمديات جديد قانكف ـ كضع1934 عاـ كفي المشاريع، تنفيذ أك المكازنات أك الممثميف

 القانكف تـ إلغاء مكجبوكب الشديدة، المركزية حيث مف البريطانية المستعمرات في أمثالو نسؽ
 حيث مف السامي لممندكب مطمقة سمطات الجديد القانكف تضمف كقد ـ،1877 لعاـ العثماني

لغاء الرئيس كتعييف حدكدىا كتغيير البمديات في حؿ حقو  كتصديؽ النتخابات نتائج كا 
 بحأص البريطاني النتداب عيد في فمسطيف في عدد البمديات فإف عاـ كبشكؿ المكازنات،

منيا   محميان  مجمسان  )38ىناؾ ) أصبح فيما العثماني، العيد في كاف عما بمديتيف بزيادة (24)
 ).2004 كحباس، شتيةإ) ييكدية مجالس كالباقي عربيان  مجمسان  (11)

، عبد الحميد)  البريطاني االنتدابالقكانيف كالتشريعات التخطيطية كالتنظيمية المعمكؿ بيا زمف 
2009 :3): 

الدكؿ التي خضعت  إلىـ كخرج مف دكلتيـ كنقمكه 1909مر تنظيـ المدف في بريطانيا أقر أ -1
ـ شرع بإعداد 1921لالنتداب البريطاني كاليند كنيجيريا كماليزيا كفمسطيف كفي عاـ 

مخططات ىيكمية كتحديد مناطؽ تخطيط لممدف الفمسطينية آنذاؾ كالقدس، حيفا، نابمس، بئر 
 ـ.1936ـ سارم المفعكؿ حتى عاـ 1921قي أمر تنظيـ المدف غزة، كالخميؿ، كبالسبع، 

 ـ(: يقضي ىذا القانكف بضركرة أخذ مكافقة الحككمة عمى كؿ1920قانكف انتقاؿ األراضي ) -2
لغير سكاف فمسطيف  األراضيغير المنقكلة، كما منع القانكف انتقاؿ  األمكاؿانتقاؿ يجرم في 

 .ضيلألراكفي ذلؾ تسييؿ لعممية شراء الييكد 

لعممية التخطيط  ان ـ(: الذم أقر في فمسطيف ليككف أساس1936قانكف تنظيـ المدف ) -3
المسئكلة عف  اإلقميميةكالتصديؽ عمى مخططات المجاف المحمية في المدف، كالمجاف 

كالمستكل المركزم الذم يشمؿ مستشار تخطيط  ،األقاليـالتخطيط كالتصديؽ عمى مخططات 
 العميا المسئكلة عف النتداب في فمسطيف تو الجيةالمدف كالمندكب السامي بصف

كقد سف ىذا القانكف المندكب السامي البريطاني لفمسطيف كيعتبر مف أىـ قكانيف التنظيـ 
 أداةتمثؿ  كتخطيطيةفي فمسطيف، لما يحتكيو مف أنظمة كاشتراطات تنظيميو  العمرانيكالتخطيط 
 سطينية. عمى العمراف في المدف الفم السيطرةلمتحكـ  ك 
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ىى
بمجاف تنظيـ المدف كمناطؽ تنظيـ المدف  خاصةيحتكل القانكف عمى تعريفات كأنظمة 

ككمفة المشاريع كضريبة  الممكيةكمشاريع تنظيـ المدف، كما كيشمؿ اشتراطات الرخص كنزع 
 كالتعكيض.  الشرفيةالتحسيف 

 ا ىك مبيف:مجمكعة مف األنظمة كم 1936لسنة  28ينبثؽ عف قانكف تنظيـ المدف رقـ 
  كيتحدث عف اشتراطات كمحددات البناء  :1938نظاـ األبنية في مدينة غزة القديمة لسنة

في البمدة القديمة مثؿ مكاد البناء المسمكح استعماليا كالحرؼ كالصناعات الخطرة كشركط 
 تغيير الستعماؿ.

  تي كيشمؿ تعريفات بالرخصة كاإلنشاءات ال :1941نظاـ رخص تنظيـ المدف لسنة
تتطمب الحصكؿ عمى رخصة بناء كطمبات الرخصة كشركط الحصكؿ عمى الرخصة ككيفية 

 إصدار الرخصة  كالجيات المختصة بذلؾ.

 مستكيات ثالثة ـ( مف1936لعاـ ) المدف تنظيـ أمر بمكجب التخطيط مؤسسة كتككنت
(Mahrouk, 1995 ،4: 2009، ؛ عبد الحميد1997؛ خمايسي): 

 مدف.في ال المحمية المجاف -1

 األقاليـ. مخططات عمى كالتصديؽ التخطيط عف المسئكلة اإلقميمية المجاف -2

 السمطة بصفتو السامي كالمندكب المدف تخطيط استشارم الذم يشمؿ المركزم المستكل -3
 في فمسطيف. البريطاني النتداب عف المسئكلة العميا

 منذ كندؿ )ىنرم كالمخطط المعمارم برئاسة المدف لتخطيط ستشارمال مكتب كاف كقد
 ككذلؾ كالمحمية اإلقميمية المخططات بإعداد يقـك الذم ـ( ىك1948عاـ  ـ إلى1935 عاـ

 فترة خالؿ أعدت التي المخططات تمؾ كمحتكيات في أىداؼ التدقيؽ كعند عمييا، المصادقة
 في الحاؿ ىك كما اآلف حتى المفعكؿ سارم بعضيا زاؿ كما فمسطيف، في البريطاني النتداب
 أف يتبيف ـ،1942 لعاـ  (S- 15)نابمس لكاء إقميـ كمخطط (RJ- 5) القدس لكاء إقميـ مخطط
التطكير العمراني  مناطؽ عمييا كتحديد كالسيطرة العربية المناطؽ في البناء تقييد منيا ىك القصد
كنجد أف كؿ قرية في   ـ(:1943 -األراضي لمصالح العاـ )قانكف كاستمالؾ(، 1940 –)نظاـ
 25طيف تـ إعداد مخطط إقميمي ليا، كما أف معظـ المدف تـ إقرار مخططيا الييكمي، كفقط فمس

قراره )لبيدكت،  900قرية فمسطينية مف بيف ما يزيد عف  قرية تـ إعداد مخطط ىيكمي ليا كا 
 (.26: 2010؛ البغدادم، 47: 1970
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ىى
كؿ إلى تقسيـ كنالحظ أف تشريعات كقكانيف النتداب البريطاني ىدفت في المقاـ األ

فمسطيف إلى ألكية كمناطؽ كأقضية ألىداؼ سياسية بحتة إلحكاـ القبضة البريطانية عمى جميع 
أراضي فمسطيف، لتضييؽ الخناؽ عمى العرب داخؿ فمسطيف كتمييد الطريؽ لتمكيف الييكد تدريجيان 

سبة المئكية ـ يتضح أف الن1945مف السيطرة عمييا، خاصة كأنو كفقان إلحصائيات القدس عاـ 
فقط مف مجمكع  %6لمساحة األراضي التي يممكيا الييكد في كؿ ألكية فمسطيف ل تزيد عف 

 (.25: 2010ـ )البغدادم، 1945أراضي فمسطيف 
كانت  1936ىذه القكانيف كالتشريعات خاصة قانكف تنظيـ المدف لسنة  إف الخالصة:

لتكجيو العمراف في  استراتيجيةبيدؼ تنظيمي بحت دكف العمؿ عمى كضع سياسات كمخططات 
 التجاه السميـ كفؽ رؤيا متكاممة لتجنب حدكث أزمات إسكانية في المستقبؿ.

 (:1967-1948) ثانيان: قطاع غزة في عيد الحكـ المصرم
 دل ذلؾ الىأ حتالؿكاعالف دكلة اإل ـ،1948عند انتياء النتداب البريطاني في عاـ 

)ما يعرؼ بإسرائيؿ، الضفة الغربية، كقطاع غزة(،  ياسية إداريةتقسيـ فمسطيف إلى ثالثة مناطؽ س
حيث خضعت ىذه المناطؽ تحت إدارات سياسية مختمفة بما في ذلؾ قانكف التنظيـ كالبناء، فكانت 

% مف مساحة فمسطيف النتدابية كتدار بكاسطة 70تشكؿ حكالي  دكلة الحتالؿالمنطقة التي بيا 
دارة تنميتيا حسب حاجتيا، أما منطقة حككمة جديدة ذات سيادة إلص عداد خطط كا  دار قكانيف كا 

الضفة الغربية فقد خضعت تحت السيادة األردنية كالتي قامت بإصدار قانكف تنظيـ كأبنية معدؿ 
ـ، أما منطقة قطاع 1955ـ، كقبمو كاف قد صدر قانكف تنظيـ المدف لعاـ 1966( لعاـ 79رقـ )

ـ سارم المفعكؿ رغـ 1936لتي أبقت قانكف تنظيـ المدف لعاـ غزة فخضعت لإلدارة المصرية كا
بعض التعديالت الجزئية عميو، كىذا التقسيـ السياسي كاإلدارم ساىـ في تغيير جزئي بمضاميف 
كقكانيف التخطيط العمراني كمؤسساتو، رغـ أف ركحو كماىيتو بقيت، كتعتبر ىذه القكانيف كىيكمية 

مسطيف مف دكؿ كمجتمعات تختمؼ عنيا مف ناحية ثقافية، المؤسسات التخطيطية صيدرت لف
دارية كتـ فرضيا عمى المجتمع الفمسطيني دكف مالئمة كتناسب  اجتماعية، بنيكية، سياسية، كا 

 (.5: 2009؛ عبد الحميد، 1998خماسي،  ؛1997حمبي،  ؛1990)الجرباكم كعبد اليادم، 

 :الكاقع العمراني 

ـ 1953ألفا نسمة سنة  80إلى  1947لؼ نسمة سنة أ 40زاد عدد سكاف قطاع غزة مف  -1
العمؿ بالتشريعات  استمرمما ترتب عميو فقداف السيطرة عمى إشغالت األراضي كرغـ ذلؾ 

 استكجبتياالبريطاني كجرت بعض التعديالت عمييا،  النتدابالتنظيمية التي كضعيا 
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ىى
 اعتمادـ، حيث تـ 1949 التغيرات السياسية كالسكانية خاصة عمى المخطط الييكمي لعاـ

الذم نشر في  ""تخطيط منطقة غزة الجديدة ـ سمي1955مخطط ىيكمي جديد سنة 
 (.33: 2010؛ البغدادم، 163: 1997ـ )صالحة، 1957الكقائع الفمسطينية سنة 

في أكائؿ الستينات أكممت الحككمة المصرية المشركعات التي رسمتيا بريطانيا فقامت  -2
ية في حي الرماؿ الشمالي كالجنكبي كتكزيعيا عمى المكظفيف كلكف لـ بتقسيـ األراضي الرمم

كقد قسمت المدينة في  ، في فترة السبعينات كالثمانيناتتعمر الكثير مف ىذه األراضي إل
كالقسـ الغربي كيشمؿ أحياء  ،القسـ الشرقي كيشمؿ الشجاعية :ـ إلى قسميف1961عاـ 

 (.100 -99: 1991ر )الدباغ، التفاح كالمشاىرة كالدرج كحي بني عام

كضع تشريعات منظمة إلنشاء البنى التحتية مثؿ نظاـ الصرؼ الصحي لمدينة غزة لسنة  -3
(، بمادتو األكلى التي أطمقت عمى النظاـ مسمى )نظاـ مشركع المجارم لمدينة 1967)

 .1958(، ككذلؾ نظاـ الكيرباء في مدينة غزة لسنة 1963غزة( لسنة )

عات التي نظمت شكارع غزة الجديدة ككذلؾ صنفت مناطؽ كمساحات ظيكر أكؿ التشري -4
 (.1961في منطقة تنظيـ مدينة غزة ) كالرتداداتكقسائـ البناء 

 1948مف عاـ  امتدتف فترة الحكـ المصرم لقطاع غزة التي إمف ىذا كمو يمكف القكؿ 
يادة الكثافة السكانية كبكضع تميزت بالتكسع كاإلمداد العمراني لييكؿ المدينة كبز  1967حتى العاـ 

بتمؾ التشريعات كالضكابط  اللتزاـتشريعات منظمة لممباني كالرتدادات كنسب البناء، كلك تـ 
 العمرانية بقدر أكبر لساىـ ذلؾ كثيران في تحسيف الصكرة العمرانية كالمعمارية التي عمييا غزة حاليان 

كتـ تحديد مناطؽ خدمات كمرافؽ جديدة ضركرية حيث تميزت المدينة بالشكارع الكاسعة كالمنظمة، 
 (.35: 2010النمك العمراني كالسكاني لممدينة )البغدادم،  لتالءـ

 (:1994-1967الصييكني ) االحتالؿقطاع غزة تحت  ثالثان:
ياكؿ ى الحتالؿأقامت سمطات  1967الضفة الغربية كقطاع غزة عاـ  حتمتاي بعد أف 

تخطيطية شكمية تابعة عمميان لمؤسسات التخطيط اإلسرائيمية، كقامت بإجراء تعديالت لقكانيف 
التخطيط كمؤسساتو بمكجب أكامر عسكرية بما يتناسب مع زيادة الضبط كالرقابة الصييكنية عمى 
ة التطكر العمراني في األراضي الفمسطينية المحتمة، كخالؿ ىذه الفترة أعدت مخططات ىيكمي

لمعظـ القرل، كما أنو تـ إعداد مخططات إقميمية شاممة كقطاعية  محمية لبعض المدف كلحقان 
لبعض المناطؽ في األراضي الفمسطينية كما ىك األمر بالنسبة لمخطط جزئي إقميمي لمطرؽ )أمر 

(، ىذه المخططات جاءت لتحقيؽ ىدؼ كاضح كىك تنظيـ الحيز 1979عاـ  50عسكرم رقـ 
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ىى
 عبد ؛(Benvensiti & Khayat, 1988  جؿ تحقيؽ المصالح كاألىداؼ اإلسرائيميةاإلقميمي أل

 (6: 2009الحميد، 

بؿ غياب كتغييب أم  ؛عمراني منظـ كمدركس امتدادتميزت ىذه الفترة بعدـ كجكد أم 
المتكاجدة  الحتالؿمحاكلة إليجاد طابع كشخصية معمارية لممدف الفمسطينية، "كقد لعبت سمطات 

عمى تشجيع غياب أم شخصية عمرانية كمعمارية لممدينة مف خالؿ غياب  ميمان دينة دكران في الم
 (.14: 1998المخططات الييكمية كالتفصيمية أك أم سياسة تخطيطية أك عمرانية" )محمد، 

كتردم في  استقرارباقي فمسطيف كما تبعو مف عدـ  كاحتالؿ 1967كبسبب نشكب حرب 
زح العديد مف سكاف قطاع غزة خاصة الشباب منيـ إلى خارج البالد، كاألمني ن القتصادمالكضع 

نسمة في عاـ  350000 إلى 1966في نياية  420000عدد سكانو مف  انخفاضمما أدل إلى 
كذلؾ زادت نسبة البناء العشكائي بسبب ك  ،نسمة في فترة قصيرة 70000حكالي  أم فقد 1967

دة بأيدم محمية ككطنية كصعكبة الحصكؿ عمى غياب المخططات الييكمية كالتفصيمية المع
 (.35: 2010أماـ المكاطنيف )البغدادم،  الحتالؿتراخيص بسبب العراقيؿ التي كضعيا 

أما بما يتعمؽ بالفمسطينييف فأصبح الحصكؿ عمى رخصة بناء مف األمكر الشاقة كالمكمفة )
ثار، حارس أمالؾ الغائبيف، الحاكـ اآل"كالتي تمر بمراحؿ كثيرة كتنتقؿ بيف مؤسسات كأجيزة عديدة 
 (.50: 1997)خمايسي،  "(العسكرم، لجنة معمكمات، ضريبة مالية كدخؿ ك.........

دارتو كمتخذم قرار  في ىذه الفترة كانت مشاركة الفمسطينييف في مؤسسات التخطيط كا 
عد استالـمحدكدة، فحتى  اده بأيدم السمطة الفمسطينية لـ تكف القرارات إلدارة التخطيط كا 

الفمسطينييف، بؿ كانت مفركضة عمييا بمستكيات كأشكاؿ مختمفة، كما كاف الربط بيف التخطيط 
كمصادرة األراضي لحساب السمطة المحتمة مف مميزات النظرة الفمسطينية لمتخطيط كلذلؾ 
 عارضتو، خاصة كاف التخطيط العمراني كاف تدريجي يفرض مف قبؿ السمطة اإلسرائيمية المحتمة

؛ عبد 1998؛ خماسي، ,Mahrouk  1995كيأتي لخدمة اعتباراتيا كسياساتيا الستيطانية )
 (. 6: 2009الحميد، 

كما أدل غياب المخططات الييكمية إلى منح سمطات التنظيـ التي سيطر عمييا الييكد 
ىالي مبرران لعدـ منح رخص بناء أك شؽ طرؽ أك إقامة مؤسسة عامة، كمف ىنا قاـ الكثير مف األ

، حتى لك أدل ذلؾ إلى اإلضرار الحتالؿبكسر القكانيف كالتعمد في المخالفة، كعمؿ كطني ضد 
عداد مخططات  النتدابيةبتجميد العمؿ بالمخططات  الحتالؿبالمصمحة العامة، كقاـ  البريطانية كا 

أرض  تخصيص ىيكمية محمية خاصة بكاسطة مكظفيو محققة األىداؼ العسكرية ليا دكف مراعاة
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ىى
لممناطؽ الصناعية كالتجارية، مما أدل إلى خمؽ  كافية لمسكف كالمباني العامة كتخصيص أراضو 

أزمة سكف كأراضي لمبناء، كزاد الضغط عمى البنية التحتية الميمشة في المدف كالقرل كبالتالي 
أجكر السكف  كارتفاعسبب في اختناقات سير كتفاقـ أزمة المركر، كرفع أسعار األراضي، 

 (.36: 2010البغدادم، )

بقاء   إف التخطيط أصبح أداة بيد الحكـ العسكرم لمنع تكسع كانتشار البناء الفمسطيني، كا 
كبعد ذلؾ  ،مساحات شاسعة مف األراضي المحتمة لالستيطاف الييكدم في األراضي المحتمة

 مصادرة األراضي.

الحتالؿ عمى إقامة عدة كخالؿ فترة الحتالؿ اإلسرائيمي اعتمدت السياسة اإلسكانية ل
مشاريع مختمفة، منيا تخطيط مكاقع كخدمات ثـ تكزيع األراضي عمى المكاطنيف مع بناء مسكف 

كبناء عمارة  عمى أف يقكـ صاحب المسكف ببنائيا، أك تكزيع أراضو  متكاضع عمييا، أك تكزيع أراضو 
المخيـ، لتفريغيا مف  سكنية بدعـ مشترؾ مف السكاف كالحككمة مقابؿ ىدـ بيكت الالجئيف في

سكانيا إلنياء قضية الالجئيف، كاستخدـ جيش الحتالؿ سياستيف: السياسة القمعية كتمثمت في 
 ىدـ البيكت لتكسيع الشكارع، كمنع الحصكؿ عمى رخص لسكاف المخيمات الذيف يشتركف أراضو 

تكزيع قسائـ كبيرة خارج المخيمات إل بعد تسميـ مساكنيـ، أما السياسة التشجيعية فتمثمت في 
متر مربع كتحتكم عمى بناء مككف مف غرفتيف كمطبخ كحماـ كمتصؿ بالكيرباء كالماء،  250نحك

كتـ إقامة ثمانية مشاريع إسكاف حككمية حسب  ،يـ مساكنيـ داخؿ المخيمات كىدميابشرط تسم
نبذة عف أىـ ىذه  (2كيبيف الجدكؿ رقـ ) ،التكزيع الجغرافي لمشاريع تكطيف الالجئيف الفمسطينييف

 .(183: 2007؛ الفرا، 2، العدد1989األحياء التي بنيت في تمؾ الفترة )كنعاف كالمدني: 

 في ىذه الفترة: اإلسكافالمشكالت التي كاجيت التخطيط العمراني في مشاريع 

 لمقسيمة إلى تالصؽ شديد لممباني.  2ـ125أدل تقسيـ بعض األراضي إلى  -1

 د التنظيـ مما أفضى إلى فقداف الخصكصية كارتفاع كثافة المسكف كالسكاف.السكاف بقكاع التزاـعدـ  -2

 ـ.4بالرغـ مف كجكد الشكارع الكاسعة فإف ىناؾ بعض الشكارع الضيقة التي ل تتجاكز  -3

 تفتقر معظـ المشاريع إلى طراز معمارم مكحد مما أدل لفقداف النكاحي الجمالية. -4

في بعض المشاريع فإنيا لـ تستغؿ كلـ تجيز بالشكؿ بالرغـ مف كجكد تخطيط لمكاقع الخدمات  -5
: 2007الفرا، ) كمكاقؼ لمسيارات استغمتالمطمكب، كخاصة الفراغات المصممة كحدائؽ، حيث 

186). 
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ىى
( يكضح التكزيع الجغرافي لمشاريع اإلسكاف في محافظات غزة، فترة االحتالؿ 2جدكؿ رقـ )

 (1987 -1967اإلسرائيمي )

 اسـ المشركع
حة المسا

 "دكنـ"

عدد 
الكحدات 
 السكنية

مساحة الكحدة 
 السكنية

عدد السكاف 
 ـ1986

تاريخ 
إقامة 

 المشركع

كثافة المسكف/ 
 دكنـ

كثافة السكاف 
ـ 1987

 نسمة/ دكنـ

 800 450 بيت الىيا

 2ـ125

 2ـ200

 2ـ250

6600 77- 86 1.8 14.7 

 3477 1440 الشيخ رضكاف
 2ـ125

 2ـ250
24442 73- 82 2.4 17 

 531 2000 زيؿالبرا
 2ـ200

 2ـ250
5000 72- 79 0.26 2.5 

 1050 1000 تؿ السمطاف
 2ـ125

 2ـ250
10000 1979 1.1 10 

 250 100 13القسيمة 
 2ـ125

 
1500 1980 2.5 6 

األمؿ 
 )خانيكنس(

500 1026 
 2ـ125

 2ـ250
9500 1977 2.1 19 

    57042  7134 5490 اإلجمالي

 (.183: 2007؛ الفرا، 2العدد :1989المصدر: )كنعاف كالمدني، 

لـ تخطط ىذه المشاريع عمى أساس مدف جديدة، بؿ أقيمت كضكاحو تعتمد عمى المدف   -6
المجاكرة في الخدمات المتعمقة بالمستشفيات، كالمدارس كالخدمات اإلدارية، مما شكؿ عبئان 

رانيان عمى السكاف في الحصكؿ عمى الخدمات، حيث أصبحت أحياء داخؿ المدف كاتصمت عم
 بالمدف.

عمى الرغـ مف تكفر المرافؽ كشبكات البنية األساسية، فإنيا لـ تراع الزيادة السكانية  -7
المتكقعة، كبالتالي لـ تعد الطاقة الستيعابية لشبكات الصرؼ الصحي كالمياه تمبي حاجة 

 السكاف.
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ذلؾ مف أف المساكف التي بنيت كسممت لمسكاف حاجتيـ المستقبمية، كيستدؿ عمى  لـ تمب   -8

عادة بنائيا مف جديد أك  الغالبية العظمى مف الذيف تسممكا مساكف مبنية بادركا بيدميا كا 
 بإجراء تعديالت أك إضافات عمى المسكف األصمي.

لـ تحقؽ ىذه المشاريع األىداؼ السياسية كاألمنية لالحتالؿ بؿ كانت مكسب تحقؽ  -9
 لمسكاف.

: 2007مخيمات بؿ خففت مف حدتيا )الفرا، لـ تسيـ المشاريع في حؿ مشكمة إسكاف ال -10
186.) 

 :(36: 2010)البغدادم،  اآلتي لالحتالؿكمف ىنا كانت أىداؼ المخططات الييكمية تحقؽ 

بقاء مساحات شاسعة مف األراضي  -1 تكفير األمف لممستكطنات بعزؿ المناطؽ العربية عنيا كا 
 مصادرة ىذه األراضي. المحتمة لالستيطاف الييكدم في األراضي المحتمة كبعد ذلؾ

لـ تأخذ تمؾ المخططات في حسبانيا الزيادات السكانية المتكقعة كمدل حاجتيا لمبنى  -2
التحتية المستقبمية الالزمة لمزيادات المضطردة لمسكاف، ) كاقرب مثاؿ عمى ذلؾ حي الشيخ 

 ضعؼ ىذا العدد(. أسرة كلكف يقطنو حاليان  3000رضكاف كالذم خطط بخدماتو ليخدـ 

بسبب المكقع المتميز لمدينة غزة كككنيا مركز العمؿ كاإلدارة كالصناعة كالتجارة األمر ك  -3
سرعاف ما تحكؿ إلى اختناؽ متأـز كلـ يحاكؿ  ،الذم جعميا تعاني مف ازدحاـ شديد

الحتالؿ كضع الحمكؿ لذلؾ بؿ قصد تشكيو الطابع المعمارم، كتحكؿ النسيج العمراني 
ادية المتناثرة ىنا كىناؾ بطريقة عشكائية مزعجة كساحات جرداء إلى كتؿ مف المباني الرم

 مقفرة كطرؽ محفرة ميممة كبنى تحتية مدمرة.

ىذه المشاريع لـ تكف كافية لحؿ مشكمة اإلسكاف في  فأكبصفة عامة يمكف القكؿ 
نما كظفو لخدمة أ قطاع غزة، ىدافو الستعمارية كأف الحتالؿ لـ ييمؿ الجانب اإلسكاني كا 

خذ في ، تأقميمية كىيكمية مناسبة لحالة قطاع غزةإيجاد مخططات إ عاقةإذلؾ مف خالؿ ك 
انية مستدامة مكانية التكسع العمراني لمسكاف كفؽ بيئة عمر السكانية كا  الحسباف الزيادة 

ف الحتالؿ يعمـ مدل العشكائيات كزيادة أعدادىا حيث ألى تكريس كمتكاممة، ككؿ ذلؾ أدل إ
 نيا منبع خصب لمفساد كالتردمات عمى تطكر المجتمع الفمسطيني كأشكائيخطكرة ىذه الع

 خالقي كانتشار الجيؿ كاألمراض.األ

 



ىالنظريىللدرادظاإلطارى
 

 

 

 49 39 

  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  للدرادظللدرادظىىالنظريالنظريىىاإلطاراإلطار

ىى
 ـ(: 2006 -ـ1994قطاع غزة بعد قياـ السمطة الفمسطينية) رابعان:

الفمسطينية، ككاف كبناء مؤسسات السمطة الكطنية  النسحابكىي الفترة التي كاكبت عممية 
كضت صالحية إدارتيا لمسمطة الفمسطينية أجيزة التنظيـ كالبناء نشأت أك في مف بيف األجيزة التي أي 

ـ، إضافة 1967كالتي اعتمدت في تككينيا كعمميا عمى قكانيف التنظيـ التي سبقت الحتالؿ عاـ 
 .( Mahrok, 1995؛1997حمبي، )إلى التعديالت التي أدخمت مف قبؿ سمطات الحتالؿ 

  مالمح ىذه المرحمة: أىـكقد كاف مف 
( ىيئة محمية )ما بيف بمدية كمجمس قركم( قبؿ 141ازداد عدد الييئات المحمية مف) أكالن:

في  (485)ـ تشمؿ 2004( ىيئة في العاـ 510ـ إلى )1994قياـ السمطة الفمسطينية في العاـ 
مدية، أك مجمس قركم، أك لجاف مشاريع في قطاع غزة مكزعة بيف بفي  (25) الضفة الغربية ك

 (.7؛ 2009؛ عبد الحميد، 2004التجمعات الصغيرة )اشتية كحباس، 

كقد منحت البمديات الفمسطينية صالحيات التخطيط كالتنظيـ كتراخيص األبنية بالتنسيؽ 
بدأت بإعداد  كمجمس التنظيـ األعمى، كىذه البمدياترئيس المجنة المركزية لألبنية كتنظيـ المدف مع 

مخططاتيا الييكمية، كبدأت المجنة المركزية لمتنظيـ كالبناء بإعداد مخططات ىيكمية لمقرل التي ل 
كلكنو ل يستجيب  الحتالؿعد ليا مخطط ىيكمي خالؿ فترة تمؾ التي اي  أكيكجد ليا مخطط ىيكمي، 

ية التخطيط الييكمي لحتياجات البمدة، كبشكؿ أساسي فقد تكلت كزارة الحكـ المحمي مسؤكل
مف خالؿ إمكانياتيا الفنية أك بالتنسيؽ مع  كالعمراني لممدف كالقرل )المستكل المحمي(، سكاءن 

مؤسسات القطاع األىمي )مثؿ الجامعات كمراكز األبحاث كالدراسات( أك القطاع الخاص )مثؿ 
 (.8: 2009)عبد الحميد،  المكاتب كالشركات اليندسية(

التخطيط الكطني  استراتيجياتة التخطيط كالتعاكف الدكلي مسؤكلية كضع تكلت كزار  ثانيان:
عمى دعـ نركيجي  بالعتمادككذلؾ إعداد المخطط اإلقميمي لمحافظات الضفة الغربية كقطاع غزة 

عمى  اعتمد( 1998كبمشاركة مستشاريف نركيجييف، كىذا المخطط الذم صدر في نياية عاـ )
كعمرانية مازاؿ ىناؾ شؾ في إمكانية تحقيقيا خالؿ الفترة  كاقتصاديةفرضيات جيكسياسية 

لكضع مخططات إقميمية في المحافظات  ان ، كبالرغـ مف ذلؾ فإف ىذا المخطط يشكؿ إطار النتقالية
ككذلؾ في المدف المركزية، مع أنو ما زاؿ بحاجة إلى تفصيؿ مف حيث تقسيمو إلى مراحؿ ككضع 

 (.1998)كزارة التخطيط كالتعاكف الدكلي،  أكلكيات حسب اإلمكانيات إلنجازه
كعمى صعيد األنظمة كالقكانيف، فقد قامت كزارة الحكـ المحمي بإعداد كتصديؽ عدد  ثالثان:

 1996مف األنظمة ذات العالقة بأعماؿ التخطيط كالتنظيـ كىي نظاـ األبنية لمييئات المحمية لعاـ 
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قة في المدف كالقرل، ككذلؾ نظاـ أحكاـ األبنية لممناطؽ الكاقعة داخؿ الحدكد التنظيمية المصد

ـ، باإلضافة إلى إقرار كؿ مف نظامي 1996كالتنظيـ لألراضي الكاقعة خارج حدكد التنظيـ لعاـ 
 ـ(.2003) كزارة الحكـ المحمي،  مجالس الخدمات المشتركة كنظاـ لجاف التخطيط اإلقميمية

لخدمات في الريؼ الفمسطيني كبناء كمف جية أخرل كبيدؼ النيكض بمستكل ا رابعان: 
عممت كزارة الحكـ المحمي بشراكة كاممة مع برنامج األمـ المتحدة القدرات الذاتية لمييئات المحمية 

 (Local Rural Development( في تنفيذ برنامج التنمية الريفية المحميةUNDPاإلنمائي )
Program في التعرؼ عمى الحتياجات كتحديد ( كالتي تعتمد فمسفتو عمى المشاركة المجتمعية

أكلكيات المشاريع التنمكية كالمشاركة في التخطيط كالتنفيذ، كالتكجو إلى المناطؽ الميمشة كاألكثر 
، كقد جمعت القرل في الحتالؿ عظميا مناطؽ ريفية محاطة بمستكطناتمكالتي  كفقران  حرمانان 

ف التخطيط اإلقميمية مككنة مف ممثميف مجمكعات أكبر سميت مناطؽ تخطيط إقميمية كشكمت لجا
عف الييئات المحمية في اإلقميـ الجزئي مع ممثؿ عف كزارة الحكـ المحمي في المنطقة )بمغ عدد 

لجنة في الضفة الغربية كلجنتاف في قطاع غزة( )كزارة الحكـ  12لجنة منيا  14ىذه المجاف 
 (. 2003المحمي، 

رض الكطف كبالذات في السنكات أسطينية إلى كبعكدة السمطة الكطنية الفم خامسان:
طابؽ،  17ـ انتشرت األبراج السكنية فكصؿ ارتفاعيا في بعض األحياف إلى 1996ـ ك 1995

 (.38: 2010حيث ارتفعت أسعار األراضي كالعقارات )البغدادم، 

كرافؽ ذلؾ العمراف سمبيات عديدة منيا انتشار البناء في كافة أنحاء القطاع بشكؿ غير 
منظـ خاصة في المرحمة النتقالية التي شيدت عجز في التنظيـ كالسيطرة عمى عمميات البناء، 
مما أدل إلى تناقص كبير في المناطؽ الزراعية كمشاكؿ بيئية متعددة خاصة بغياب البنية التحتية 

 (.6: 1999)أبك الييجا، 

األفقي كمف المناطؽ  لمتداداالرأسي بجانب  المتدادكبالتالي بدأ التكسع في العمراف يأخذ 
الشيخ عجميف كتؿ  اإلييا العمراف مدينة العكدة الكاقعة غرب حي الشيخ رضكاف، كمنطقت امتدالتي 

 اليكل عمى الحدكد الجنكبية لمدينة غزة. 
بيدئ بإعداد المخطط الييكمي لمدينة غزة ككاف الخطكة األكلى لمتغمب عمى مشاكؿ  سادسان:

ز لممدينة سكل مخطط ىيكمي )سياسي كعسكرم( ل يمبي تنمية لممجتمع جً نٍ لـ تي التي  الحتالؿفترة 
نما يحقؽ األمف كالمصمحة   فقط )البغدادم، لالحتالؿكل يحقؽ آمالو في النيضة العمرانية، كا 

2010 :39.) 
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ىى
 ىذا كقد تمثؿ دكر كسياسة كزارة اإلسكاف الفمسطينية في اآلتي:

اف كالمنظمات التعاكنية عمى تحسيف المباني كالمساكف تشجيع المكاطنيف كجمعيات اإلسك -1
كتطكيرىا كاجتذاب المستثمريف مف القطاع الخاص كالمحافظة عمى التراث المعمارم 

 الفمسطيني. 

معدلت، أم بناء مساكف مناسبة مف حيث  باعتمادكضع قكاعد البناء كالمقاييس كالنظـ  -2
 األماف كالصحة تككف معتمدة عالميان. 

راضي الحككمية المجاكرة لممخيمات مف أجؿ إقامة مشاريع تطكيرية عمييا مستقبالن ترؾ األ -3
 لخدمة سكاف المخيمات. 

تفعيؿ التعاكف بيف الكزارات كالمؤسسات التي ليا عالقة باإلسكاف كالبنية التحتية كالتمكيؿ  -4
 المالي. 

اسب ليا لممشاركة في التعامؿ المباشر مع البنكؾ كالمؤسسات المالية كتييئة المناخ المن  -5
 دعـ مشاريع اإلسكاف.

 إدارة األراضي الحككمية كبذؿ مجيكد كبير لالستفادة مما ىك متاح منيا. -6

 تكفير مكاد البناء.  -7

تحقيؽ التنمية المكانية عمى كافة الرقعة الجغرافية مف خالؿ إقامة المشاريع اإلسكانية  -8
 بيف الحضر كالريؼ.المختمفة المتكاممة، مف أجؿ خمؽ حالة مف التكازف 

 العمؿ عمى تكفير البنية األساسية.  -9

تكفير الخدمات البمدية كالجتماعية بصكرة مناسبة لرفع المستكل المعيشي في مناطؽ  -10
 المشاريع. 

 تكفير الخدمات اإلرشادية في مجاؿ البناء.  -11

تكفير قطع مف األراضي ذات مقاسات مختمفة كمناسبة كبمساحات كافية تمكف األسر  -12
: 2007؛ الفرا، 1997الفمسطينية، اإلسكافاستخداميا بالكيفية التي تراىا ) كزارة  مف

186) . 
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 كقد تـ بناء معظـ الكحدات السكنية في ىذه الفترة مف خالؿ:

 اإلسكاف التعاكني: - أ

اإلسكاف التعاكني لحؿ أزمة السكف كلخدمة جميع المكظفيف  استراتيجيةتبنت كزارة اإلسكاف 
الحككمة كالنقابات، بتسميـ األراضي لجمعيات اإلسكاف التعاكنية، كتخطيطيا كالعامميف في 

بتخصيص قسيمة لكؿ مجمكعة مف جمعيات اإلسكاف التي استكفت الشركط كاإلجراءات، كلقد أفاد 
مجمكعة في القطاع، في منطقتيف ىما: مدينة الزىراء كمنطقة تؿ اليكل،  42مف ىذا النظاـ حكالي 

)كزارة  ـ(1999 -1994ظات قطاع غزة)مشاريع كزارة اإلسكاف في محافيكضح  (3رقـ)كالجدكؿ 
 (.28: 1998اإلسكاف، 

 ـ( 1999 -1994( يبيف مشاريع كزارة اإلسكاف في محافظات قطاع غزة )3) جدكؿ رقـ

 نكع اإلسكاف اسـ المشركع
 المكقع

المساحة/ 
 دكنـ

عدد 
الكحدات 
 السكنية

عدد األسر 
المدينة/  المنتفعة

 المحافظة القرية

 2900 2900 435.341 غزة غزة عمارات سكنية مشركع إسكاف تؿ اليكا

 1750 1750 414 غزة غزة عمارات سكنية مدينة العكدة

 360 360 104.549 غزة غزة عمارات سكنية حي البساتيف

 80 80 2 غزة غزة عمارات سكنية عالية أبراج الظافر

 160 160 5 غزة غزة عاليةعمارات سكنية  أبراج الفيركز

 40 40 1 غزة غزة عمارات سكنية عالية أبراج الصالح

 40 40 1 غزة غزة عمارات سكنية عالية برج غزة المركزم

 2000 2000 280 غزة غزة مختمط حي المشتؿ اإلسكاني

 100 100 6.096 غزة غزة عمارات سكنية شركة تطكير فمسطيف )بدكك(

 2500 2500 337.466 غزة الزىراء سكنيةعمارات  مدينة الزىراء

 255 85 17.767 الكسطى دير البمح قسائـ سكنية تطكير مخيـ دير البمح

 80 80 3.7 الكسطى دير البمح عمارات سكنية مشركع الغفرم

 120 120 7.666 خانيكنس خانيكنس عمارات سكنية مشركع مفرؽ القرارة

 445 445 84 خانيكنس نيكنسخا عمارات سكنية مشركع الفرا كالنمساكم
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ىى  نكع اإلسكاف اسـ المشركع
 المكقع

المساحة/ 
 دكنـ

عدد 
الكحدات 
 السكنية

عدد األسر 
المدينة/  المنتفعة

 المحافظة القرية

 448 448 14 خانيكنس خانيكنس عمارات سكنية مشركع حي األمؿ

 327 109 14 خانيكنس خانيكنس قسائـ سكنية مشركع شماؿ حي األمؿ

 555 185 139.129 الشماؿ بيت لىيا قسائـ سكنية حي النزىة

 1500 1500 153 الشماؿ بيت حانكف عمارات سكنية حي الندل

 1263 421 243.410 الشماؿ جباليا قسائـ سكنية (1عة الخامسة )القر 

 1533 511 206.698 الشماؿ بيت لىيا قسائـ سكنية (2القرعة الخامسة )

 687 229 179.135 الشماؿ جباليا قسائـ سكنية (3القرعة الخامسة )

 1196 568 247 الشماؿ بيت لىيا قسائـ سكنية القرية النمكذجية

 3574 3574 409 الشماؿ بيت لىيا عمارات سكنية يخ زايدمدينة الش

 804 628 25.781 رفح رفح مختمط تؿ السمطاف

 (189: 2007؛ الفرا، 1999دائرة التطكير الحضرم،   -المصدر: )كزارة اإلسكاف

 : االستثمار - ب

 الستثماريةاإلسكاني، فكضعت السياسات كاألنظمة  بالستثماركزارة اإلسكاف  اىتمت
 حقيؽ ىذه األىداؼ كتشجيع استثمار األمكاؿ المحمية كاألجنبية، بالطرؽ اآلتية:لت

بالمشاركة العينية: كتككف كزارة اإلسكاف شريكان لممشركع بما يكازم قيمة األرض،  الستثمار -1
 )المجمع اليطالي( ككانت أكلى المشركعات التي أقيمت، مجمع سكني كتجارم كخدماتي

دكنمات، ككراج  10كحدة سكنية، كمجمع بناء بمساحة قدرىا  250يشتمؿ عمى أكثر مف 
لمنشاطات الجتماعية  2ـ 5000سيارة، كتـ تخصيص  250سيارات يتسع لحكالي 

 .كالخدماتية لمسكاف

بالمقايضة أك المبادلة: يقكـ المستثمر ببناء كحدات سكنية، كتقدـ الكزارة أرضان  الستثمار -2
 .لمستثمرةبديمة بما يكازم قيمة األرض ا

 باإليجار: بتقاضي الكزارة إيجار سنكم عف األرض المقاـ عمييا المشركع. الستثمار -3

 (28 :1998)كزارة اإلسكاف،  
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ىى
 القطاع الخاص: - ج

ينبغي التفرقة بيف القطاع الخاص الذم يعتمد بشكؿ مباشر عمى الجيكد الذاتية كالقطاع 
ـ يعتمد 1994ـ، 1967ي، منذ عاـ الخاص الذم يعتمد عمى المستثمريف، فالنشاط اإلسكان

بالدرجة األكلى عمى الجيكد الذاتية، أما القطاع الخاص الذم يعتمد عمى المستثمريف فمـ يسيـ في 
ـ، كقد اىتـ بتكفير الكحدات السكنية 1994التنمية اإلسكانية لممحافظات إل في مطمع عاـ 

إيجابية ليذا القطاع في تكفير العديد  لمطبقات ذات الدخكؿ المرتفعة كالمتكسطة، كلكف ثمة نكاحي
 (.189: 2007)الفرا،  طكابؽ فأكثر" 8مف األبراج السكنية المرتفعة "

لمسياسات كلى الفمسطينية بيدئ بكضع المبنات األ السمطة الكطنية قياـالقكؿ أنو منذ كيمكف 
ؿ عمى تخطيط المخطط لمدف، كبدئ العمكتنظيـ ا لالبنية مجنة المركزيةالإنشاء تـ اإلسكانية حيث 

اإلقميمي لقطاع غزة ، كما تـ اعتماد العديد مف األنظمة كالقكانيف التي تصب في اتجاه الرتقاء 
بالتنظيـ العمراني، كتـ اعتماد العديد مف المخططات الييكمية لمبمديات كالمجالس المحمية، كتـ 

ظمت كؿ ىذه الجيكد غير كافية انشاء العديد مف الحياء السكنية الجديدة في قطاع غزة، كلكف 
لحؿ مشكمة اإلسكاف في قطاع غزة كذلؾ نظران لحداثة التجربة الفمسطينية، كقمة اإلمكانات المتاحة 

عاقت عمميات ؿ كمستكطناتو في قطاع غزة التي أكجكد الحتال إلى  ضافة إلدل السمطة، 
 حد كبير. إلى التخطيط

 :المجمس الفمسطيني لإلسكاف

في مدينػة القدس كمؤسسة غير ربحية،  1991س الفمسطيني لإلسكاف عاـ تأسس المجم 
تيدؼ إلى تطكير قطاع اإلسػكاف كالمساىمة في حؿ مشاكؿ اإلسػكاف التي تفاقمت نتيجة لمكضع 

( 168القتصادم كالسػياسي المتردم في األراضي الفمسطينية، كاستطاع المجمس تجنيد أكثر مف )
( ألؼ عائمة 7حؿ مشكمة السكف في فمسطيف استفادت منيا أكثر مف ) مميكف دكلر لممساىمة في

فمسطينية عف طريؽ برامج كمشاريع المجمس المختمفة منيا أكثر مف ألفي عائمة في مدينة القدس، 
المجمس في إعداد الخطط كالستراتيجيات كالدراسات في مجاؿ اإلسكاف لممساىمة في حؿ  كأسيـ

 لإلسكاف،بسبب الظركؼ السياسية غير المستقرة )المجمس الفمسطيني  مشكمة اإلسكاف المتراكمة
2013.) 

المشاريع  أىـ( يتضح 4كمف الجدكؿ ) ،ؼ مجمس اإلسكاف عمى خمسة مشاريعكقد أشر 
 التي قاـ المجمس بتنفيذىا كما يمي: 
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ىى
 ـ(1999 -1992) يكضح المشاريع التي نفذىا المجمس الفمسطيني لإلسكاف (4جدكؿ رقـ )
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إسكاف 
 رفح

في حي 
تؿ 

السمطاف 
غرب 
 رفح

 4أرضي +  %30 2ـ90 14 2ـ116 102 7 13.2 2660 8760
 79.5 696 طكابؽ

أبراج 
 القمعة

جنكب 
مدينة 
 خانيكنس

 6أرضي +  %30 106 48 2ـ109 48 4 16.2 1776 5908
 79.5 576 طكابؽ

أبراج 
عيف 
 جالكت

 8أرضي +  %23 102.5 32 116.5 288 10 14.9 5050 21460 النصيرات
 89.5 1920 طكابؽ

أبراج 
 الكرامة

 –جباليا 
مشركع 
 عامر

 112.8 2496 طكابؽ 8 28% 99.5 104 111.5 312 13 18.8 6240 22127

إسكاف 
 الشرطة

غرب 
بيت 
 حانكف

18000 4040 14.2 8 192 111.5 64 99.5 22.5
% 

 8أرضي + 
 طكابؽ

1536 85.3 

      262  942 42  19766 76255  اإلجمالي

 (2000، المجمس الفمسطيني لإلسكاف)المصدر: 

 ىـ ما يمكف تسجيمو عمى ىذه المشاريع:أ
% مف 0.02، أم بنسبة 2ـ76255بمغت نسبة المساحة اإلجمالية لممشاريع نحك  -1

 .قطاع غزةإجمالي مساحة 

 كحدة سكنية.  1204بمغ مجمكع الكحدات السكنية لممشركعات نحك  -2

عيف جالكت  شقة(، يمييا مشركع 416تعد أبراج الكرامة مف أضخـ التجمعات السكانية ) -3
 كحدة سكنية(، كحظيت كؿ مف أبراج القمعة  256كحدة سكنية(، ثـ إسكاف الشرطة ) 320)

كحدة سكنية( عمى  90كحدة سكنية(، ك) 96كرفح بأقؿ عدد مف الكحدات السكنية )
 التكالي. 
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ىى
(، أما 2ـ116.5-109ىناؾ نمكذجاف مف المساحة: األكؿ تتراكح مساحة الشقة فيو مف)  -4

 .2ـ 102.5 -90راكح مساحة الشقة فيو مف الثاني فتت

% مف المساحة 30 -22.5مساحة الستخداـ السكني ليذه المشاريع تشكؿ ما بيف  -5
 اإلجمالية لممشاريع، كىذه المساحة تعتبر مناسبة نظريان. 

 كحدة/ دكنـ.  18.8 -13.2تراكحت كثافة المسكف ما بيف  -6

 نسمة/ دكنـ، كىي كثافة مرتفعة. 112.8 -79.5تراكحت الكثافة السكانية ما بيف  -7

يعد مشركع أبراج الكرامة أكبر المشركعات كأعالىا كثافة لممسكف ككثافة سكانية )المجمس  -8
 (.لإلسكافالفمسطيني 

)صالحة، المشكالت التي يعاني منيا سكاف أبراج المجمس الفمسطيني لإلسكاف كىي
 :(190: 2007؛ الفرا، 288: 1997

 عف المكاصالت.  بعد العديد مف األبراج -1

 التصاميـ المعمارية غير مالئمة لمعادات كالتقاليد. -2

 صغر حجـ الغرؼ كخاصة غرفة الضيكؼ. -3

عدـ تكفر الخدمات العامة كالضركرية مثؿ: المدارس، رياض األطفاؿ، العيادات، المساجد،  -4
 كمكاقؼ السيارات.

  .عيكب أعماؿ السباكة كالنجارة كعدـ تكفر الصيانة الدائمة -5

 فيـ السكاف لمتعاكنيات اإلسكانية.عدـ  -6

  .عار السكؽارتفاع أسعار الشقؽ بما ل يتناسب مع أس -7

 

 أىـ التشريعات كالقكانيف في ىذه المرحمة:
يحكـ عمؿ كزارة األشغاؿ العامة كاإلسكاف مجمكعة مف القكانيف كاألنظمة السارية التي يتـ عمى 

 سكاف،شغاؿ العامة كاإل)كزارة األ لكزارة كىيأساسيا تنظيـ كتكجيو كضبط نشاط كخطط كسياسات ا
2012): 

 .1994 تصنيؼ المقاكليف كتعميمات 6/1999قانكف العطاءات الحككمية  -1
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ىى
 .1998/ 1قانكف تشجيع الستثمار  -2

 .3/1998قانكف الدفاع المدني  -3

 (.1994-1936قكانيف تنظيـ المدف السارية في محافظات الضفة كمحافظات غزة ) -4

 مة الصادرة عف مجمس التنظيـ األعمى ك المجاف المركزية.القرارات كاألنظ -5

 كلكائحو. 1/1996قانكف تممؾ الطبقات كالشقؽ  -6

 .1997نظاـ جمعيات اإلسكاف التعاكنية  -7

 .1994نظاـ األبنية متعددة الطكابؽ سنة  -8

 .1997نتفاع بالكحدات السكنية نظاـ اإل -9

عيات اإلسكاف التعاكنية حككمية لجم أراضو  بشأف تخصيص 45/1997القرار الرئاسي  -10
 كتعديالتو.

 بشأف اعتماد لكائح شركط السالمة كالكقاية مف الحريؽ. 27/2000القرار الرئاسي  -11

 .6/2000قانكف المكاصفات كالمقاييس  -12

  (2014 -ـ2006قطاع غزة في الفترة ) خامسان:
عقب فكز حركة حماس في عمى قطاع غزة  كاقتصادمتـ فرض حصار سياسي 

عقب عممية  25/6/2006كازدادت شدتة في زماـ األمكر في قطاع غزة، كتكلييا  النتخابات
كتكقفت فترة اإلعمار في قطاع غزة مدة تقارب العاميف  "،شاليط"اختطاؼ الجندم الصييكني 

العدكاف  ـ كقع27/12/2008بسبب إغالؽ المعابر مف الحتالؿ كعدـ تكفر مكاد البناء، كفي 
عمى قطاع غزة مف قبؿ الحتالؿ األمر الذم أدل إلى تدمير كبير لممباني في القطاع، ثـ بعد ذلؾ 
بدأت مرحمة اإلعمار لقطاع غزة كتـ إدخاؿ معظـ مكاد البناء مف خالؿ أنفاؽ تـ حفرىا لنقؿ 

حيث ـ كقع عدكاف آخر عمى قطاع غزة، 2012البضائع مف مصر إلى قطاع غزة، كفي نكفمبر 
ـ 2013عاـ كحتى  2000بمغ عدد الكحدات التي دمرىا الحتالؿ الصييكني بشكؿ كمي مف عاـ 

منذ عاـ  ضراران جزئيةأ ألؼ كحدة سكنية 60تضررت حكالي ، بينما كحدة سكنية 6436حكالي 
مف إجمالي  % مف الكحدات الميدمة81.5تـ إعادة إعمار  2010، كمنذ عاـ 2006-2014

، كتـ اصالح جميع بالتنسيؽ مع المؤسسات الدكلية ـ كذلؾ2000منذ عاـ  الكحدات الميدمة
 (.2014،كاإلسكافالعامة  األشغاؿ)كزارة  الكحدات المتضررة جزئيان 
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ىى
العامة  األشغاؿ)كزارة في قطاع اإلسكاف في ىذه الفترة االشغاؿ العامة كاإلسكاف كزارةمساىمات 

 : (2013، كاإلسكاف
 :"(5)جدكؿ رقـ " شكائياتمشاريع إعادة تأىيؿ الع

تمت إعادة تخطيط عشكائيتيف بنفس مكانيا كانتيى تسكية أكضاع المتعديف فييا كفؽ  -1
 .الفرقاف( -)المرابطيف النظاـ

تمت إزالة عدد ثالث عشكائيات كتسكية أكضاع المتعديف عمييا ضمف مشاريع اإلسكاف  -2
 .الحمامية( -السالطيف -)ابك عمرة المخططة ككفؽ النظاـ

( عشكائيات في أماكف مختمفة في قطاع غزة تمييدان لتسكية 4ارم إعادة تخطيط عدد )ج -3
 .السراء العشكائي( -الصالحيف -3المرابطيف -2)المرابطيف أكضاع ساكنييا

 مشاريع إسكاف جديدة:

 المقترحة: اإلسكانيةاألىداؼ العامة لممشاريع 

كتكفير رصيد سكني صحي كآمف محاكلة تخفيؼ العجز السكني الذم يعاني منو القطاع  -1
 .القتصاديةكالظركؼ  الجتماعيةكمناسب لمحياة 

 تكفير فرص عمؿ لمعامميف في قطاع التشييد كالبناء.  -2

 تنشيط التجارة كتحريؾ عجمة القتصاد المحمي. -3

 .ستثماريةالكرفع قيمتيا  حضريان  تخطيط األراضي الحككمية تخطيطان  -4

 لخدمة المناطؽ المخططة.تكفير عدد مف الخدمات كالمرافؽ  -5

 تكزيع عادؿ لمكثافات السكانية كالحد مف السكف العشكائي. -6

 كقؼ التعديات عمى األراضي الحككمية. -7

 :9002مشاريع اإلسكاف التي نفذت/ قيد التنفيذ منذ عاـ 

تقكـ كزارة األشغاؿ العامة كاإلسكاف كبالتنسيؽ مع جميع الجيات العاممة في قطاع 
شاريع تخدـ جميع الفئات كلقد تـ النتياء مف تنفيذ عدة مشاريع تخدـ ذكم البيكت اإلسكاف بتنفيذ م
كحدة قيد  87.930حككمية كىناؾ حكالي  ككذلؾ المتعديف عمى أراضو   8008الميدمة قبؿ 

مشركع سكني قيد التخطيط كالعتماد كىذه المشاريع ممخصة في  (83)كما يكجد ىناؾ   التنفيذ
 (:3الجدكؿ رقـ )
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ىى
 :2009( يكضح مشاريع اإلسكاف التي نفذت/ قيد التنفيذ منذ عاـ 5كؿ رقـ )جد

 المكقع المشركع البند
مساحة 
 المشركع
 )دكنـ(

العدد المتكقع 
لمكحدات 
 السكنية

 الفئة المستيدفة الحالة

مشاريع 
 إسكاف

مشركع العكدة_ 
 المقكسي

 الدخؿ فكؽ المتكسط كذك  قيد التنفيذ 8000 898 غزة

الياباني المشركع 
لبرنامج األمـ المتحدة 

 اإلنمائي
البيكت الميدمة قبؿ  كذك  تـ التنفيذ 880  خانيكنس

8008 

المشركع السعكدم 
لبرنامج األمـ المتحدة 

 اإلنمائي
البيكت الميدمة قبؿ  كذك  تـ التنفيذ 308  رفح

8008 

المشركع السعكدم 
 )ككالة الغكث(

دمة قبؿ البيكت المي كذك  تـ التنفيذ 738  رفح
8008 

المشركع اليكلندم 
 )ككالة الغكث(

البيكت الميدمة قبؿ  كذك  تـ التنفيذ 883 990 خانيكنس
8008 

المشركع الياباني 
 )ككالة الغكث(

البيكت الميدمة قبؿ  ذكك تـ التنفيذ 309  خانيكنس
8008 

المشركع اإلماراتي 
 )ككالة الغكث(

لميدمة قبؿ البيكت ا ذكك تـ التنفيذ 838  خانيكنس
8008 

 جميع الفئات قيد التنفيذ 9886 606 بيت لىيا بيساف
 جميع الفئات قيد التنفيذ 8800 879 بيت لىيا الفردكس
 جميع الفئات اعتمد 100 9 جباليا حي السالـ

 اليدل
جحر 
 الديؾ

 جميع الفئات قيد التنفيذ 8000 89.68

 جميع الفئات ذقيد التنفي 8080 806.3 دير البمح القسطؿ
 جميع الفئات قيد التنفيذ 7600 833 خانيكنس البراؽ

اإلسراء )قسائـ+ 
 + عمائر(أبراج

 الدخؿ فكؽ المتكسط ذكك قيد التنفيذ 8038 112.411 خانيكنس

 اإلسراء المرحمة الثانية
 )مدينة الشيخ الصباح(

 جميع الفئات التخطيط تـ 3800 678 خانيكنس

 جميع الفئات قيد التنفيذ 3688 404.445 خانيكنسآؿ مدينة الشيخ حمد 
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ىى  المكقع المشركع البند
مساحة 
 المشركع
 )دكنـ(

العدد المتكقع 
لمكحدات 
 السكنية

 الفئة المستيدفة الحالة

 خميفة
 جميع الفئات قيد التنفيذ 8800 98.330 رفح األندلس

 ضاحية طيبة
مدينة 
 الزىراء

قيد  896 60
 التخطيط

 فك المستثمر 

 240 88 غزة المشتؿ
قيد 
 العتماد

 جميع الفئات

 لألسرلمدينة حمد 
 المحرريف

مدينة 
 الزىراء

808.8 600 
قيد 

 التخطيط
 فك المحرر  األسرل

مشاريع 
تأىيؿ 
 العشكائيات

 حككمية ف عمى أراضو ك المتعد تـ  838 غزة المرابطيف
 حككمية ف عمى أراضو ك المتعد التخطيط تـ  88 جباليا 8المرابطيف 

  88 جباليا 3المرابطيف 
قيد 

 التخطيط
 حككمية ف عمى أراضو ك المتعد

  98 جباليا اإلسراء العشكائي
قيد 

 التخطيط
 حككمية ف عمى أراضو ك المتعد

 حككمية ف عمى أراضو ك المتعد تـ  869 رفح الفرقاف

  36 جباليا الصالحيف
قيد 

 التخطيط
 حككمية ف عمى أراضو ك المتعد

 (2013، كاإلسكافالعامة  األشغاؿالمصدر: )كزارة 

 

)كزارة األشغاؿ العامة فمدل تغطية مشاريع اإلسكاف التي نفذتيا الكزارة لحاجة قطاع السك
  :(9009، كاإلسكاف

 أكالمشاريع التي أشرفت الكزارة عمى تنفيذىا فإف   حتى اآلف 8009خالؿ الفترة منذ 
  شاركت فييا ىي مشاريع إنشاء كحدات سكنية خاصة لتعكيض متضررم الحركب كالجتياحات

كحدة  8898يث تـ بناء حكالي التي شٌنيا العدك الصييكني عمى قطاع غزة في الفترة السابقة، ح
كذلؾ بالتنسيؽ  8008  لتعكيض ذكم البيكت الميدمة قبؿ  )كما ىك مكضح في الجدكؿ السابؽ(

 8600(، إضافة إلى بناء حكالي UNDPمع كؿ ككالة الغكث كبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي )
تعكيض متضررم كحدة ل 888كحدة عف طريؽ الكزارة لتعكيض متضررم حرب الفرقاف كحكالي 
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ىى
تـ بناؤه عف طريؽ الكزارة أك بالتنسيؽ مع المؤسسات  حرب السجيؿ األخيرة أم أف مجمكع ما

عمرانية بعد دخكؿ كميات مف  انفراجوكما شيد قطاع غزة  ،كحدة سكنية 9698األخرل حكالي 
ناء عمى مكاد البناء عبر المعابر كاألنفاؽ انعكست عمى القطاع الخاص حيث قاـ المكاطنكف بالب
( 88.000أراضييـ الخاصة أك إضافة كحدات سكنية أك الستثمار في مجاؿ العقارات؛ حكالي )

ما تـ بناؤه عف طريؽ الكزارة أك بالتنسيؽ مع المؤسسات األخرل يشكؿ فإف  كحدة سكنية، كعميو
يغطي  ي ىذه الفترة، كما أف مجمكع ما تـ بناؤه لفإجمالي ما تـ بناؤه في قطاع غزة % مف 30

 التالية: لألسباب% مف حاجة القطاع اإلسكانية المتراكمة، كذلؾ 89سكل 

 اإلغالؽ المتكرر لممعابر. -1
 جتياحات كالعتداءات اإلسرائيمية المتكررة.ال -2
عدـ كجكد مصادر تمكيؿ كافية لتنفيذ مشاريع اإلسكاف الذم يحتاج إلى تكاليؼ عالية جدان  -3

 مترنح تغطية ىذه التكاليؼ.كل يستطيع القتصاد الفمسطيني ال
 ندرة األراضي السكنية المتكفرة كارتفاع أسعارىا. -4
 سكء الكضع القتصادم كزيادة أعداد الحالت التي تقع تحت خط الفقر. -5

 القكانيف كالتشريعات:

يزاؿ العمؿ بالقكانيف كالتشريعات المذككرة في المرحمة السابقة سارم المفعكؿ كتعمؿ  ل
سات الكطنية األخرل عمى إنجاز بعض القكانيف مثؿ قانكف األراضي كقانكف الكزارة مع المؤس

 .(2012، كاإلسكافالتنظيـ كالبناء التي ستعتمدىا الكزارة )كزارة األشغاؿ العامة 

 نماذج لسياسات اإلسكاف في بعض الدكؿ: -3
 أكالن: التجارب العربية

 تجربة اإلسكاف في األردف:  -1
كطنية لإلسكاف لمعالجة كحؿ  استراتيجيةكضع  1985قررت الحككمة في أكاخر عاـ 

 الستراتيجيةمشكمة اإلسكاف في المممكة حيث تـ تشكيؿ لجنة تكجييية عميا لإلشراؼ عمى إعداد 
كما تـ تأسيس كحدة اإلسكاف في كزارة التخطيط مف مكظفيف مف مؤسسة اإلسكاف ككزارة التخطيط 

 .الستراتيجيةلمقياـ بإعداد 
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ىى
 (:2006 -1986) الستراتيجيةاإعداد  -

قامت كحدة اإلسكاف بالعمؿ مع إحدل الشركات الستشارية األجنبية عمى إجراء مسكحات 
، كذلؾ لستكماؿ المعمكمات كتحديثيا عػف 1986ميدانيو مف أىميا المسح الكطني لممساكف لعاـ 

المالية كالقتصادية القطاع كالقياـ بدراسات تحميميو لمكضع اإلسكاني غطت الجكانب الفنية ك 
كالمؤسسية كاشتممت عمى: التمكيؿ اإلسكاني، الكضع اإلسكاني القائـ، األراضي، طرؽ تكفير 

، التدريب، التأثير القتصادم العاـ، التكنكلكجيا، القانكنيةالمساكف، اإلطار المؤسسي، المعكقات 
مف قبؿ لجاف  تي انتيت إلييا الدراسةعمى الدفع كتمت مراجعة التقارير الفنية ال القدرةكمكاد البناء، 

التكصؿ في النياية إلى مجمكعة مف التكصيات كالمقترحات كتـ رفع  فنية متخصصة حيث تـ
بالمكافقة عمى ىذه  1988كتكصياتيا إلى الحككمة كالتي قامت في أكاخر عاـ  الستراتيجيةتقارير 

 (. 5: 2004كتبنييا )نصير،  ةالستراتيجي
 :(5: 2004)نصير،  ستراتيجيةمة لالاألىداؼ العا -

 ةاإلعانتكفير المساكف الكافية ضمف المقدرة المالية لجميع فئات الدخكؿ مع الحد األدنى مف  -1
 .المباشرةالمباشرة أك غير 

تطكير برنامج دقيؽ يستيدؼ خدمة حاجات فئات ذكم الدخؿ المتدني مف المساكف عمى أف  -2
األدنى كزيادة تكفير المكارد ليا عبر القنكات  تككف المساكف بمكاصفات كمساحات الحد

 الرسمية كغير الرسمية.

 تحسيف كفاءة أسكاؽ األراضي في المدف الرئيسية بحيث تتكقؼ األرض عف أف تككف عائقان  -3
 كالتي ترغب أف تبني مرحمة أكلى مف مسكنيا الكامؿ. أماـ األسر األدنى دخالن 

ع األرض السكنية كتنمية حالية لممساكف كقطلإلمكانيات ال ءرفع درجة الستعماؿ الكؼ -4
المقدرة المبنية عمى الكفاءة القتصادية في إنتاج المساكف مف خالؿ مبادرات القطاع الخاص 
كتنمية برامج الستثمار اإلسكانية في القطاع الخاص كالعاـ التي تنتج أعظـ المنافع 

 كالكطنية. المحميةلالقتصاديات 

كتقنيات التشييد كفي نفس الكقت تخفيض كمفة التشييد  المحميةناء زيادة استخداـ مكاد الب -5
 الكمية لكؿ فئات الدخكؿ. 

 مؤسسة دمج ـ(1992 (عاـ تـ فقد لإلسكاف الكطنية الستراتيجية لتكصيات ان كتنفيذ
 بمكجب الحضرم كالتطكير لإلسكاف العامة المؤسسة لتشكؿ الحضرم، التطكير كدائرة اإلسكاف
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ىى
 المالي الستقالؿ ذات العتبارية بالشخصية المؤسسة ـ (، كتتمتع1992 لسنة (28 رقـ القانكف
 ـ1996عاـ  التخصصات، كفي مختمؼ مف ( مكظفان 530 (حكالي مكظفييا عدد كيبمغ كاإلدارم
 ىذه بيف مف ككاف اإلسكاف، قطاع ىيكمة إلعادة المشكمة التكجييية المجنة تكصيات الحككمة تبنت

 بإنشاء كذلؾ المنظـ الخاص لمقطاع كالممكف بدكر المسيؿ بالقياـ لمؤسسةا تكميؼ التكصيات
 العامة المخدكمة )المؤسسة الصغيرة السكنية األرضي كقسائـ الشقؽ إنتاج في إلدخالو معو شراكة

 (.5: 2013الحضرم،  كالتطكير لإلسكاف
 االستراتيجية: إيجابيات

 برز ىذه القضايا :أة بقطاع اإلسكاف كفيما يمي مختمؼ القضايا ذات العالق الستراتيجيةعالجت 

 : القضايا المؤسسية  -1

 .تداخؿ األدكار كالبرامج بيف القطاع العاـ كالخاص 

  (.تداخؿ األدكار بيف مؤسسة اإلسكاف كدائرة التطكير الحضرم )سابقان 

 .عدـ التنسيؽ بيف المؤسسات العاممة في قطاع اإلسكاف، تحديد مكاف كدكر كحدة اإلسكاف 

 األراضي السكنية: -2

 أسعار األراضي. ارتفاع 
 .عدـ مكاءمة أحكاـ البناء كالمعايير مع الكاقع 
  ـئتالسكنية  عدـ فعالية سكؽ األراضي في المناطؽ الحضرية فيما يتعمؽ بتكفير قطع أراضو 

 احتياجات الفئات  المستيدفة.
 .سياسات تعبئة األراضي الفضاء 
  ألراضي خالية مف البناء.با حتفاظلالعدـ كجكد حكافز سمبية 
 . أساليب التدخؿ الحككمي في سكؽ األراضي 

 :التمكيؿ اإلسكاني -3
  .تفاكت شركط التمكيؿ باختالؼ الجيات المعنية بقطاع اإلسكاف 
 .دراسة دكر بنؾ اإلسكاف في تكفير التمكيؿ اإلسكاني لذكم الدخؿ المتدني 
 سكنية.محدكدية القركض المكجية لتمكيؿ شراء مكاد البناء ال 
 .تدكير السيكلة النقدية كضخيا لمؤسسات التمكيؿ اإلسكاني 
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ىى
 :مكاد البناء كتقنياتو -4

 .مدل الحاجة إلى إدخاؿ تقنيات البناء الحديثة إلى مسار التزكيد السائد 
 .مدل إمكانية الستفادة مف أنظمة البناء السائدة في اإلنتاج عمى نطاؽ كاسع 
 ع كمفة إنشاء المساكف. مدل إمكانية تطبيؽ الككدات دكف رف 

 التدريػػػب: -5
احتياجات القطاع الخاص مف التدريب لمقياـ بدكر فعػاؿ في إسػكاف الدخػؿ المتدني كذلؾ مف 

          عنزة كنصير، مى خطط إسكاف الدخؿ المتدني )ابكخالؿ تطكير برامج تدريبية محمية تركز ع
2007 :4.) 

 :(7: 2004)نصير، ستراتيجيةمالحظات عمى اال - -1
الكطنية لإلسكاف مف اإلشارة إلى تبني فكرة التخطيط الشامؿ كالمسبؽ  الستراتيجيةتخمك  -2

األراضي بعيد المدل لنتمكف مف الحفاظ عمى الثركات الطبيعية مف األراضي  ستعمالتل
 عنيا. الزراعية كلتكجيو العمراف بعيدان 

مف مؤسسات عامة كخاصة كفكؽ  بمدل تفاعؿ كقناعة الشركاء مرىكنان  ستراتيجيةالنجاح  -3
 كؿ ذلؾ المجتمع المدني بجدكاىا كضركرة نجاحيا. 

المكارد  ية في ظؿ محدكديةبمدل نجاح معادلة السكاف كالتنم أيضان  قطاع اإلسكاف مرىكنان  -4
 المشاكؿ كتحديات المستقبؿ. أظيرتبأنيا  الستراتيجيةفي المممكة، لذلؾ أتت أىمية 

 ( كالتي مف أىـ أىدافيا التالي:2015 -2011( تراتيجيةاسكقد كضعت المؤسسة خطة 

 خالؿ مف المممكة مناطؽ كافة في المحدكد الدخؿ لذكم المالئـ السكف تكفير في المساىمة -1
 كتكفير قطع األراضي المخدكمة" كريـ لعيش سكف كريـ" لإلسكاف الممكية المبادرة استدامة

 المستيدفة.  لمفئات بالبنية التحتية
 بيت المؤسسة لتككف المكاد البشرية الكظيفية كتنمية إدارة خالؿ مف المؤسسة ءةكفا رفع -2

  فعالياتيا. كافة في لمخبرة
 لتفعيؿ المؤسسة مظمة تحت ناظمة تشريعات  خالؿ مف اإلسكاف قطاع فعالية كتعزيز تنظيـ -3

 في الجيات الفاعمة كافة أدكار كضبط لمقطاعة محمي استشارية كمرجعية المؤسسة دكر
 القطاع.
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ىى
 يحقؽ كبما كالمساكف في األراضي الستثمار عبر الكطني القتصاد رفد في المساىمة  -4

 الكفاية المالية لممؤسسة كتحقيؽ كفر مالي لمخزينة بشكؿ غير مباشر مف خالؿ شراء أراضو 
 لممؤسسة نتيجة زيادة إيراداتيا الذاتية. 

 كأفضؿ كمفة بأقؿ المستيدفة لمفئات نيةلتمبية الحاجة السك الخاص الشراكة مع القطاع تفعيؿ -5
 جكدة.

استراتيجي مف األراضي الالزمة بمساحات كبيرة مف خالؿ تفكيض أراضي  مخزكف تكفير -6
الخزينة أك الشراء المباشر، كذلؾ لتنفيذ مشاريع المؤسسة المستقبمية كالتجمعات السكنية، 

كز األلكية في كافة محافظات كتكفير األراضي الالزمة لخطط المؤسسة المستقبمية ضمف مرا
 المممكة. 

 الخدمات كمباني كالتجارية السكنية لمشاريع التجمعات اليندسية كالتصاميـ الدراسات إعداد -7
 العامة.

تحقيؽ رضا متمقي الخدمة مف خالؿ تقديـ خدمات متميزة لممكاطنيف المستفيديف مف مشاريع   -8
 (.12: 2011الحضرم،  طكيركالت لإلسكاف العامة المؤسسة) المؤسسة المختمفة

 تجربة اإلسكاف في السعكدية -2
كالقركية، ككزارة األشغاؿ العامة كاإلسكاف، كصناديؽ  لعبت كؿ مف كزارة الشئكف البمدية

 ىامان  الحككمية في السعكدية مف خالؿ تكفير السكف لمكظفييا، دكران  التنمية، كالعديد مف الجيات
 د تحممت كزارة الشئكف البمدية كالقركية المسئكلية العامة في تكفيراإلسكانية، فمق في تجربة التنمية

األشغاؿ  الخدمات البمدية كتخطيط األحياء السكنية كتخصيص قطع األراضي السكنية، كنفذت كزارة
الجيات الحككمية  العامة كاإلسكاف العديد مف مشاريع قطاع اإلسكاف العاـ، كساىمت عدد مف

الجياز الحككمي المسئكؿ عف  مكظفييا، أما صندكؽ التنمية العقارية فيكبتكفير السكف المناسب ل
غير فكائد لألفراد كالشركات  تشجيع إنشاء مساكف القطاع الخاص مف خالؿ تقديـ قركض مف

بدعـ صناعة البناء ضمف الصناعات  العقارية، كما ساىـ صندكؽ التنمية الصناعية السعكدم
استمرار أعماؿ اإلنشاء كالتعمير )الربيش،  ف قاعدة قكية تعمؿ عمىبذلؾ في تككي المختمفة مساىمان 

2008.) 

ة في تككيف منظكمة اإلسكاف رئيس كفيما يمي سيتـ استعراض جميع ىذه البرامج كعناصر 
 السعكدية:
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ىى
 برنامج منح األراضي .1

س مت لعب برنامج منح األراضي في المممكة دكران ميمان في تكفير المساكف لممكاطنيف، كقد قي 
 المنح عمى النحك التالي:

منح لذكم الدخؿ المحدكد )األراضي البمدية(: لتمكيف المكاطنيف األكثر حاجة مف الحصكؿ  -
متران مربعان، حيث يستفيدكف مف قركض صندكؽ  650عمى قطعة أرض سكنية في حدكد 

لخريجي التنمية العقارية لبناء مسكف ليـ كألسرىـ عمييا، باإلضافة إلى منح األراضي 
 الجامعات. 

مف منح األراضي لذكم  المنح الصريحة )األكامر السامية(: تيعدُّ المنح الصريحة أكثر مركنةن  -
 الدخؿ المحدكد.

منح شركات المتياز: كىي منح األراضي التي تتنازؿ عنيا الشركات ذات المتياز لعماليا  -
 كمكظفييا.

 برنامج قركض صندكؽ التنمية العقارية  .2

لبرنامج الكثير مف األسر السعكدية مف بناء أك شراء مسكنيا مف خالؿ التمكيؿ مف مكف ىذا ا
الصندكؽ، كما تميز ىذا البرنامج بإعطاء المستفيديف الفرصة كالحرية في اختيار مكقع األرض 

 كالمكتب المعمارم كالتصميـ المناسب كالبناء حسب رغبتيـ الخاصة.

 برنامج مشركعات اإلسكاف العاـ .3

زارة األشغاؿ العامة كاإلسكاف ببناء كتكفير الكحدات السكنية ضمف برنامج اإلسكاف العاـ، تقكـ ك 
كيقكـ صندكؽ التنمية العقارية بتكزيع ىذه الكحدات عمى المكاطنيف الراغبيف في الحصكؿ عمييا 

 بدلن مف القرض النقدم. 
 برنامج اإلسكاف الخاص بالكزارات كالمصالح الحككمية .4

سكؽ اإلسكاف بأف كمفت الكزارات كالمصالح الحككمية بتنفيذ مشركعات إسكانية  دعمت الحككمة
 لمنتسبييا، مثؿ مشركعات الحرس الكطني ككزارة الخارجية كالدفاع...الخ.

كنقؿ المياـ المتعمقة  قرار المكافقة عمى تنظيـ الييئة العامة لإلسكافـ( صدر 2007في عاـ )
قتصاد كالتخطيط، كمياـ اإلسكاف الشعبي مف كزارة الشؤكف باستراتيجية اإلسكاف مف كزارة ال

 (.11: 2009الجتماعية إلى الييئة )مركز اإلمارات لمدراسات كالبحكث الستراتيجية، 
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ىى
 تعميؽ عمى التجربة السعكدية:

 يجابياتكالن: اإلأ

 األراضي في تكفير األراضي السكنية لممكاطنيف كما ساىـ بشكؿ فعاؿ ساىـ برنامج منح -1
 مف امتالؾ مساكنيـ. في تمكيف المكاطنيف

برنامج قركض صندكؽ التنمية العقارية ساىـ خالؿ عدة سنكات في تكفير الكحدات  -2
السكاني، كما منح المستفيديف الحرية المطمقة  السكنية بمعدلت تتناسب مع معدلت النمك
مف امتالؾ مساكنيـ أعداد كبيرة مف المكاطنيف  لمتعبير عف رغباتيـ باإلضافة عمى تمكيف

 بتمكيؿ ميسر لمغاية.

بشقيو العاـ كالخاص بإسكاف مكظفي العديد مف  تميزت مشاريع اإلسكاف الحككمي، -3
المعمارم كالعمراني عمى مستكل الكحدة السكنية  القطاعات الحككمية، كبالتكامؿ التصميمي
الحديثة مع تكفر  جيدة مف مكاد كتقنيات البناء كالحي، كما نفذت ىذه المشاريع بنكعيات

 باألحياء السكنية. كامؿ الخدمات كالمرافؽ الخاصة

مكاد كتقنيات البناء الحديثة، فقد  باإلضافة إلى أف ىذه المشاريع ساىمت في نقؿ العديد مف
 اإلسكاف بشكؿ عاـ. كذلؾ عمى تطكير كرفع مستكل إيجابيان  ليا تأثيران كاف 

 ثانيان: السمبيات

سكنية منخفضة مما يتطمب  ساىـ في المتداد األفقي بكثافات ان حجـ األرض الكبير نسبي -1
تكاليؼ تكفير المسكف بتكمفة  تكاليؼ أكثر لتنفيذ مشاريع البنية التحتية كأثر بالتالي عمى

 ميسرة.

 أدل تكفر برنامجي منح األراضي كالقركض عمى نكع مف النمك العمراني المتشتت الذم -2
 رافؽ كالخدمات. يستمـز تكاليؼ باىظة لتكفير الم

التنمية العقارية حسب معدلت اإلقراض الحالية كحسب قكائـ النتظار لف  إف صندكؽ -3
ؿ ك الكبيرة المتقدمة لمحص باألعدادتقديـ تسييالتو إل بأعداد محدكدة، مقارنة  يتمكف مف

 عمى ىذه القركض.
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ىى
 في مصر اإلسكافتجربة  -3

 يتعمؽ ما منيا األساسية، القضايا مف بعدد كافاإلس لسياسة محددة أطر تحديد عممية تكاجو
 لحيازة األنماط أفضؿ باختيار يتعمؽ ما كمنيا الخاص، القطاع ك الدكلة بيف األدكار بعممية تكزيع

 التأثير في الدكلة عمييا تعتمد التي األدكات مف عدد اإلسكاف سياسة كتتضمف الكحدات السكنية،
 إلى المجكء األدكات ىذه أىـ بيف كمف مباشر، غير أك رمباش بشكؿ سكاء مشكمة اإلسكاف، عمى
 اإلسكافك  )التكاليؼ منخفض (القتصادم اإلسكاف كمشركعات الجديدة، التجمعات العمرانية إنشاء

 بالمقارنة مخفضة بأسعار لمبناء المعدة األراضي الجديدة العمرانية تتيح التجمعات حيث التعاكني،
 المسكف تكفير في ىامان  دكران  يمعباف كالتعاكني القتصادم اإلسكاف أف ماالقديمة، ك بالمدف بمثيالتيا
 (.9: 2002؛ عفيفي، 2001محمكد،  (الفقيرة كالطبقة المنخفضة الدخكؿ لذكم المالئـ

بذلتيا عمى مدل أكثر مف عشريف عاما كانت كميا تمثؿ مسكنات لـ  التيإف جيكد الدكلة 
 إلىأدت  التيمصر كىى  فيالمشكمة الجتماعية األكلى  ىيكاف تعالج الداء، كل تزاؿ مشكمة اإلس

   (.2000)الجارحي،  العشكائية أككؿ األرض الزراعية كنمك األحياء السرطانية آت

  أبعاد مشكمة اإلسكاف كتحدياتيا بمصر:

 يمكف أف نجمؿ أىـ أسباب ىذه المشكمة فيما يمي:

صفة عامة كاإلسكاف القتصادم كالمتكسط انخفاض العائد الستثمارم في مجاؿ اإلسكاف ب -1
 منو بصفة خاصة، مقارنة بعائد الستثمار باألنشطة القتصادية األخرل.

أدت إلى  ؛صدكر مجمكعة مف التشريعات انطمؽ معظميا مف منظكر سياسي مرحمي -2
في  ستثمارالإعاقة حركة البناء بصفة عامة بالنسبة لمطبقة المتكسطة التي تمثؿ عصب 

 كالمتكسط. قتصادمالإلسكاف مجاؿ ا

التناقص المستمر في مساحات األراضي الصالحة لمبناء نتيجة لتكطيف السكاف عمى  -3
% مف المساحة الكمية لمجميكرية، مما أدل إلى زيادة كبيرة في أسعار 4مساحة ل تتجاكز 

 .يان ألؼ فداف سنك  60أراضي البناء كالزحؼ عمى الرقعة الزراعية بمعدؿ كصؿ إلى حكالي 

عمى القدرة القتصادية  النسبي في تكمفة بناء الكحدات السكنية قياسان  رتفاعالكأخيرا،ن  -4
 لغالبية أبناء الشعب المصرم ذكم الدخكؿ المتكسطة كالمنخفضة.

كلقد ترتب عمى ىذه األسباب مجتمعة، كفي ظؿ التزايد المستمر في عدد السكاف )أكثر 
قطاع الحككمي العبء األكبر في مكاجية ىذه المشكمة مف مميكف نسمة سنكيان( أف تحمؿ ال
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ىى
كتعكيض غياب دكر القطاع الخاص، كمكاجية تزايد الطمب المستمر عمى الكحدات السكنية 
الجديدة لمفئات منخفضة الدخؿ، كاألسر الناشئة، باإلضافة إلى متطمبات اإلحالؿ كالتجديد لمكحدات 

 (.11: 2002؛ عفيفي، 1997رافؽ، القديمة غير الصالحة )كزارة اإلسكاف كالم
 دكر الدكلة كالقطاع الخاص في تنفيذ سياسات اإلسكاف بمصر: 

في مجاؿ اإلسكاف بمصر في جيتيف رئيسيتيف ىما الدكلة  ستثمارالتكاد تنحصر عممية 
لمقطاع الخاص، كبناء عمى ذلؾ فإف  الخاص، كيمكف اعتبار القطاع التعاكني مكمالن  عكالقطا

 ؼ قطاع اإلسكاف يمكف أف تتـ مف خالؿ بديميف:تحقيؽ أىدا

األكؿ: أف يتكلى القطاع الخاص العبء األكبر في تحمؿ مسئكلية تكفير الستثمارات كتنفيذ خطط 
 قطاع اإلسكاف بكؿ شرائحو مع قياـ الدكلة بدكر ىامشي في ىذا الشأف.

اف القتصادم كيقكـ القطاع الثاني: ىك أف تتكلى الدكلة العبء األكبر مف مسئكلية تكفير اإلسك
: 2002؛ عفيفي، 1983الخاص بمسئكلية تكفير اإلسكاف المتكسط كالمتميز )مجمس الشكرل، 

12.) 
 :بمصر كتحدياتيا اإلسكاف مشكمة لمكاجية الدكلة استراتيجية

 متعددة أدكات عمى اإلسكاف مشكمة لمكاجية مصر في الحككمية ستراتيجيةاإل اعتمدت
 بشكؿ السكانية المشكمة لمكاجية الدكلة إلييا تمجأ التي المختمفة باألساليب إلسكافا سياسات لتنفيذ
العمرانية  التجمعات إنشاء إلى سياسة السبعينات منذ الدكلة لجأت مباشر، كقد غير أك مباشر
 عف بكثير أقؿ بأسعار المعدة لمبناء األراضي تتيح أنيا السكانية، خاصة المشكمة لمكاجية الجديدة

 كقامت التعاكنية لإلسكاف الجمعيات الدكلة مكازم شجعت اتجاه كفي القديمة، بالمدف ثيالتيام
 (.13: 2002 )عفيفي، بكافة التسييالت بتزكيدىا

 أدكات كأحد الشاممة العمرانية التنمية محاكر أحد بمصر الجديدة المدف إقامة مثمت كلقد
عادة العمراني زحؼال مف لمحد محاكلة في كذلؾ اإلسكاف أزمة مكاجية  كتحقيؽ السكاف تكزيع كا 

 المدف ىذه كنمك لتخطيط عدة اعتبارات خالؿ مف كذلؾ بيا، كالقتصادم الجتماعي الستقرار
 .الجديدة

 عقد إلى كامتدت السبعينات منتصؼ مع مصر في الجديدة التجمعات إقامة فكرة بدأت كلقد
 ىذه كتشمؿ العمرانية التجمعات ىذه نشاءإل تاريخية أجياؿ ثالثة خالؿ مف كذلؾ التسعينات
 – التكءـ المدف– التابعة المدف -المستقمة المدف (العمرانية لمتجمعات مختمفة أنماط الزمنية المراحؿ
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ىى
 مف أكثر مصر في الجديدة المدف تكمفت الكبرل(، كلقد القاىرة حكؿ العشرة العمرانية التجمعات

  جنيو. مميار (50)

 أكتكبر مف السادس الشباب بمدينة إسكاف مشركع مف جانب ضحيك ( 2)الشكؿ رقـ  

 
 أكتكبر، الشبكة العنكبكتية( مف السادس الشباب بمدينة إسكاف المصدر: )صكر مشركع

 :بمصر اإلسكاف مشكمة لمكاجية الدكلة الستراتيجية النكعي البعد

كعدـ  النكعي نخفاضال لمكاجية الحككمية الستراتيجية مناقشة النكعي البعد ىذا كيتناكؿ
عداد المكاقع كتخطيط تصميـ أساليب مالئمة  انخفاض مستكل كاف فمقد السكنية، المشركعات كا 
 عمى أعماؿ فقط ذلؾ يقتصر كلـ الحككمي، اإلسكاف سمات إحدل سابقة فترات في الجكدة

 حكاؿبعض األ في استدعت كالتي اإلنشائية، السالمة عناصر إلى أيضا امتدت بؿ التشطيبات،
 .حياتيـ ىعم حرصان  شاغمييا مف المساكف إخالء

 :يمي فيما تمخيصيا يمكف إجراءات عدة الدكلة اتخذت كليذا

بكاسطة  التنفيذ كمراقبة المشركعات تصميـ بمراجعة الممزمة التشريعات كتطبيؽ إعداد -1
 يةالمصر  التصاميـ كاشتراطات كأسس البناء ككد بإعداد كاإلسراع الستشارية، المكاتب
 القانكف. بحكـ بمقتضاىا التنفيذ يجب كالتي

دخاؿ المستخدمة، البناء مكاد بمستكل الرتقاء -2  لممكاصفات. المطابقة المستحدثة المكاد كا 

 مف خالؿ اليندسية الككادر تدريب ككذلؾ التدريب، مراكز خالؿ مف الحرفية العمالة تدريب -3
 متخصصة. برامج

لممجتمع  الميمة المقكمات كأحد السكنية لمكحدات ماليكالج المعمارم بالمستكييف الرتقاء -4
خاصة  كبصفة الجمالي التصميـ جانب ىعم التكمفة فيو تغمب كقت ىمض فقد المتحضر،
 .المنخفض الدخؿ ذات لمفئات الحككمي اإلسكاف بمشركعات
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ىى
 :بمصر اإلسكاف تمكيؿ سياسات

اتجاه  في القتصادية تالتحكل مف الماضية العديد الثالثة العقكد خالؿ مصر شيدت
 المتاحة كبرامج التمكيؿ اإلسكاف سكؽ آلياتعمى  األثر المباشر لو كاف مما الحر، السكؽ اقتصاد

 المصرم اإلسكاف في سكؽ التناقضات مف العديد حدثت الكقت كفي ذات اإلسكاف، لمشركعات
 دكف تخطيط الخاص القطاع كدخكؿ الستثمار العقارم سياسات في الكاضح نتيجة لمتضارب كذلؾ
 كالفيالت، الفاخر كاإلسكاف الشرائح بعض في فائض عنو ظيكر نتج مما المجاؿ، ىذا إلى مسبؽ
 التكمفة، مما كمنخفض القتصادم لإلسكاف المعركض مف كالنقص الفجكة تزايد الكقت ذات كفي
 الكحدات السكنية مف عدد أكبر عمى تنفيذ ترتكز جديدة تمكيمية استراتيجية تبني إلى الدكلة دفع

 في كالتي كصمت المختمفة، التمكيؿ كالدعـ كبرامج الحككمية العتمادات خالؿ مف القتصادية،
 في كحدة سكنية مالييف ثالثة مف أكثر لتمكيؿ جنيو( مميار 13.5( إلى ذكره سبؽ كما مجمميا
 اإلسكاف كزارة( ىذه البرامج أىـ كتحميؿ عرض يتـ سكؼ يمي كفيما (ـ2001 -ـ1982مف ) الفترة

 (.16: 2002؛ عفيفي، 1997، كالمرافؽ
 :اإلسكاف تمكيؿ صندكؽ  -1

 حتى كحدة ألؼ (34) إلى يصؿ السكنية الكحدات مف عدد بإنشاء الصندكؽ ىذا قاـ كلقد
 التعاكف تـ كقد الكحدات، ىذه لتممؾ لمشباب ميسرة قركض منح خالؿ مف كذلؾ (،ـ2001) عاـ
 نماذج تطكير مع األساسية، بالمرافؽ المزكدة األراضي لتكفير الجديدة انيةالعمر  التجمعات ىيئة مع

 .الكحدة تكمفة زيادةعمى  يؤثر ل بما كذلؾ كتخطيطيان  معماريان  اإلسكاف

 :لمشباب مبارؾ إسكاف مشركع -2 

 كذلؾ  كالفقيرة،  المتكسطة الطبقة إسكاف في حقيقية طفرة إلحداث المشركع ىذا تخطيط تـ
 المسػتيدفة، السػكانية لمشػرائح كمالئمػة اقتصػادية بتكمفػة لمشػباب عصػرم مسػكف تػكفير ؿخػال مػف

 مرنػة مػف كبمسػطحات مراحػؿ، ثػالث عمػى سػكنية كحػدة ألػؼ (70) إلػى المشػركع حجػـ كيصػؿ
( 28.5) إلػى جنيػو ألػؼ (51) مػف الكحػدة تكمفػة تصػؿ ك السػكنية، لمكحػدة (2ـ 63 إلػى 2ـ100(

 مف خالؿ التكمفة باقي المالؾ كيسدد الكحدة تكمفة %( مف50%: 20)مف الدكلة جنية تتحمؿ ألؼ
 الدكلة جنيو( تتحمؿ مميار 4) المشركع ليذا الستثمارية القيمة سنة، كتبمغ 40عمى  ميسرة قركض
 (.1997 ، كالمرافؽ اإلسكاف لمشباب )كزارة دعمان  )جنيو مميار1.5) نحك

 

 



ىالنظريىللدرادظاإلطارى
 

 

 

 64 68 

  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  للدرادظللدرادظىىالنظريالنظريىىاإلطاراإلطار

ىى
 :المستقبؿ إسكاف مشركع -3

 في القتصادية اإلسكاف مشركعات تمكيؿ في خرآ اتجاه المستقبؿ كافإس مشركع يمثؿ
 الصناعة رجاؿ تبرعات بجانب كالخاص األىمي التمكيؿ عمى أساسي بشكؿ يعتمد حيث مصر،

 حككمية كالغير الحككمية الجيات مختمؼ بيف لمتعاكف صكرة يرسـ مما مصر، في كاألعماؿ
أراض  في (،2ـ63) اقتصادية سكنية كحدة ألؼ( 70) نحك إقامة إلى المشركع ييدؼ كالشعبية، 

 ،كالمرافؽ اإلسكاف جنية( )كزارة مميار 1.2) إجمالية بتكمفة الجديدة بالمدف األساسية بالمرافؽ مزكدة
1997.) 

 :مصر في الحالية اإلسكاف سياسات تقكيـ

 نظكمةالمعمى  التعرؼ يجب بمصر اإلسكاف كتيسير تكفير سياسات نجاح مدم تقكيـ عند
 األبعاد عرض يمكف السياؽ ىذا كفي كالكيفية، الكمية األبعاد يشمؿ متكامؿ ليا بشكؿ الحاكمة
 :التالية النقاط خالؿ مف بمصر اإلسكاف قطاع األداء في لقياس الكمية

كلألسؼ ل ، القكمي الستثمار إجمالي إلى اإلسكاف مجاؿ في لالستثمار يخصص ما نسبة أكلن:
 قيقة ككاضحة في ىذه النقطة.تكجد معمكمات د

الكحدات  معدؿ في ممحكظة زيادة نتج كقد السكاف مف ألؼ لكؿ السكنية الكحدات عدد ثانيان:
 /فرد 4.1إلى (1976 (الكحدة عاـ /فرد 4.4 مف السكنية لمكحدة األفراد عدد متكسط كانخفض
 (.2006، كاإلحصاء( )الجياز المركزم لمتعبئة 2006) عاـ الكحدة

 لممكاطنيف، السكنية األحكاؿ تحسيف في الجيكد ىذه محصمة انعكست حيث: التزاحـ معدؿ :ثالثان 

  عاـ غرفة /فرد 1.12إلى  (1976 (غرفة عاـ /فرد 1.47 مف التزاحـ معدؿ انخفض حيث
 (.2006، كاإلحصاء)الجياز المركزم لمتعبئة  2006

 .التنمية خطط في مستيدؼ ىك ما إلى السكنية الكحدات مف تنفيذه تـ ما مقارنة رابعان:

اإلسكاف  برامج مف الدكلة خطط تحقيؽ مدم قياس فتشمؿ الكيفية األبعاد إلى كبالنسبة
 بكؿ باإلسكاف الخاصة الستثمارات تكزيع كعدالة السكنية الكحدات مف الفئات المستيدفة لحتياجات
 تقرير بو أكصي ما ضكء في مالقتصاد المعيار تكافر األساسية، مع تكافر المرافؽ مع المناطؽ
محمكد، (لمسكنو تممكو قسط أك كإيجار دخمو مف %25 مف أكثر الفرد يتحمؿ أل الشكرل مجمس
2001.) 
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ىى
 مشكمة كحؿ مكاجية في بفاعمية األدكات تمؾ ساىمت ىؿ التالي؛ التساؤؿ يكمف كىنا

 الدكلة أف نجد بمصر اإلسكاف مشكمة لمكاجية الحككمية السياسات كباستعراض في مصر؟ اإلسكاف
 اإلحالؿ كحالت الدخؿ لمحدكدم الحديث لمزكاج سنكية كحدة ( ألؼ750) تكفير إلى بحاجة
 كحدة ألؼ( 100 (بتكفير الراىف الكقت في الدكلة تقـك حيف في كالمباني القديمة العشكائية لممناطؽ

 يمثؿ ما كىك ت،المحافظا بعض في كالمستقبؿ كمبارؾ إسكاف الشباب مشركعات خالؿ مف فقط
 .الفعمي الحتياج مف فقط %(15)

 (9/2011 -10/2005) القكمي: لإلسكافالمشركع االجتماعي 

 .(2ـ 63تكفير المسكف المالئـ لممكاطنيف محدكدم الدخؿ بمساحة ) إلىييدؼ البرنامج  -1

 .سنكات 6ألؼ كحدة سكنية خالؿ  500ييدؼ إلى إتاحة  -2

جنية(  5000ديف كمقدـ/ حجز )يمكاطنيف المستفألؼ جنية لم 25 -15تكفر الدكلة مف  -3
 .% سنكيان  7.5جنية( متزايد بنسبة  160لمكحدة كقسط شيرم )

كقد ركعي اختالؼ رغبات المكاطنيف كميكليـ كمستكل دخميـ عند تحقيؽ ىذا البرنامج الذم تـ 
 ( محاكر رئيسية:7تخطيط تنفيذه مف خالؿ )

 (.2ـ 63مدف جديدة بمساحة  محكر تمميؾ الكحدات السكنية )محافظات/-1
بالمدف الجديدة لممستثمريف لتكفير كحدات سكنية بمساحة  أراضو  محكر تخصيص-2

 (.2ـ63)
 .( بالمدف الجديدة "ابني بيتؾ"2ـ 150لألفراد بمساحات صغيرة )أراضو  كفيرمحكر ت-3
( لممكاطنيف األكلى بالرعاية 2ـ 42محكر إنشاء كحدات بمساحات صغيرة بمساحة )-4

 مدف جديدة(. –جار )محافظاتباإلي
( باإليجار بالمحافظات كالمدف الجديدة كىيئة 2ـ63محكر إنشاء كحدات مساحة )-5

 األكقاؼ.
 (.2ـ 63أكتكبر بمساحة ) 6محكر تمميؾ بيت العائمة بمدينة -6
كالمرافؽ كالمجتمعات  اإلسكافبالمحافظات )كزارة  البدكممحكر تمميؾ البيت الريفي كالبيت -7

 (.2013العمرانية، 
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ىى

ي تركيا(ف اإلسكاف)تجربة  اإلقميميةثانيان: التجارب   

 جانب مف مشاريع االسكاف في تركيا ( يكضح3)الشكؿ رقـ 

 
 المصدر: )الشبكة العنكبكتية(

في تركيا كانت محؿ تقدير التحاد األكركبي، ألف تركيا نجحت في  اإلسكافإف تجربة 
س أحياء سكنية متكاممة، لبت احتياجات المكاطنيف، عشر سنكات عبر برنامجيا الكطني في تأسي

ف ىذه المشركعات كانت ضمف مجمكعتيف أكلىما اإلسكاف الجماعي كالثانية المشركعات ذات  كا 
الربحية، كتـ منح أراض حككمية لممكاطنيف مجاننا، ككجدكا أف تسييؿ اإلجراءات كالحصكؿ عمى 

المدارس، كمراكز رعاية صحية، ألف  كأنشئكا األرض ىما حجر الزاكية لمعالجة أزمة السكف،
اإلسكاف ليس منازؿ فقط بؿ ىك كؿ ما يتعمؽ بحاجة الناس، كلقد قامكا بمنح القركض سكنية 
لمسكاف، ككذلؾ كانت ىناؾ تسييالت لمشركعات اإلسكاف لذكم الدخؿ المحدكد كمتكسطي الدخؿ 

إلسكاف التركي أنو أسيـ في إيجاد % كالباقي يقسط، كمف أىـ ما في مشركع ا25بحيث يدفعكف 
 (.2013)الردادم،  كظائؼ كفي القضاء عمى البطالة

، قدمت تركيا كصفة أخرل لحؿ أزمة 13كخالؿ مؤتمر أعماؿ منتدل جدة القتصادم الػ
 (بمكمبيرج)باباجاف، الذم كصفتو ككالة عمى  اإلسكاف، عرضيا نائب رئيس كزراء تركيا،

، خالؿ مؤتمر أعماؿ المنتدل  (باباجاف)سي الرخاء التركي، كأعمف القتصادية بأنو أحد ميند
سنكات كتقديـ تسييالت حككمية كبيرة، كمنح  5مالييف كحدة سكنية خالؿ  6النتياء مف بناء 

نياء بناء  طالؽ برنامج كطني لتأسيس أحياء سكنية متكاممة، كا  % مف 10األراضي دكف مقابؿ كا 
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ىى
برنامج، كالقضاء عمى العشكائيات كالتحكؿ الحضرم )المصرم المشركعات السكنية مف ىذا ال

 (.2013اليكـ، 

 المقرة: اإلسكانيةىـ السياسات أ

تـ العمؿ بنظاـ الصككؾ مف الخزانة ككضع اإلطار التشريعي لمقطاع الخاص حتى يصدر  -1
 الصككؾ التي تحكلت إلى أحد مصادر تمكيؿ الخزانة كالقطاع الخاص.

 ؽ الستثمار كسف القكانيف الالزمة ليا.تـ دعـ كتشجيع صنادي  -2

لـ يكف لدييـ نظاـ كاضح لمرىف  2006نو كحتى عاـ أتـ تنظيـ قطاع الرىف العقارم حيث  -3
% مف اإلمكانات، كقركض الرىف العقارم 6العقارم، لكنو نيض بشكؿ كبير كبات يمثؿ 

اإلسالمية، كيتطمب  تقـك عمى الفائدة الثابتة، كىناؾ رىف بدكف فائدة متكافؽ مع الشريعة
 .النظاـ معايير معينة

عمؿ تسييالت كبيرة لمشاريع اإلسكاف الجتماعي.. فأصحاب الدخؿ المحدكد أك   -4
 % مف قيمة الكحدة كيتـ تقسيط المتبقي. 25المتكسط يدفعكف 

 الستفادة مف اإلسكاف في خمؽ الكظائؼ كالقضاء عمى البطالة. -5

متطمبات المتعمقة باألجانب عندما يشتركف العقارات بعض ال إلغاءكفي العاـ الماضي تـ   -6
في تركيا، ككضع نظاـ متحرر يسمح لألجانب بالتممؾ دكف قيكد، كىك األمر الذم جذب 

 (.2013كبيرة في ىذا القطاع )جريدة الرياض،  انتعاشوالمستثمريف كساىـ في 

كؿ  أجنبيو يشترم  إقامةتركيا ستزيد مدةى  أفبيرقدار  فدكغاأر  كاإلسكافكذكر كزير البيئة 
 ألؼحدى عشرى أتركيا قامت ببيع  أف إلى األنظارسنة، كلفت  أكستة أشير  إلىأمكالن غيرى منقكلة 

كىحدةو عقاريةو لألجانب، ثمانيةي آلؼو منيا دكره سكنية منذ صدكر القرار قبؿ حكالي سنة، مما يدؿ 
 .(2013ة، مركزى جذبو عالمي )مكقع التركي أصبحتتركيا  أفعمى 
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ىى
 ثالثان: سياسات اإلسكاف في بعض دكؿ العالـ

 سنغافكرة -1

ييقصد بالسياسة اإلسكانية في سنغافكرة أساسان اإلسكاف العاـ، كتمثؿ سنغافكرة نمكذجان 
ناجحان لتكفير السكف بسيكلة في المدف اآلسيكية، كتيعدُّ ممكية المساكف أمران ميمان في المجتمع 

بحت جزءان مف استراتيجية الحككمة، كتتضمف السياسة اإلسكانية في سنغافكرة السنغافكرم، كأص
 عددان مف العناصر الضركرية لستمرار نجاحيا كىي: 

 التزاـ سياسي قكم تجاه اإلسكاف العاـ.  -1

عانات مالية.  -2  دعـ كالتزاـ مالي يأتي في شكؿ قركض كا 

بأسعار زىيدة، كممارسة دعـ تشريعي قكم يسمح لمحككمة بحيازة األراضي بسرعة ك  -3
دارتو.   سمطتيا القانكنية إزاء المسائؿ المتعمقة بتطكير اإلسكاف العاـ كا 

 سياسات حككمية داعمة.  -4

كقد تـ في ستينيات القرف الماضي إنشاء مجمس تطكير اإلسكاف، كمنحتو الدكلة سمطات 
نتاج كاسعة فيما يتعمؽ بحيازة األراضي كتخطيط المدف كالتصميـ المعمارم كا ألعماؿ اليندسية كا 

ضافة إلى تكفير مساكف منخفضة التكمفة، ييدير مجمس  مكاد البناء ليتمكف مف إنجاز ميامو، كا 
تطكير اإلسكاف ىذه العقارات كيكفر ليا الخدمات الالزمة، مثؿ المرافؽ التجارية كالصناعية كالمرافؽ 

 الترفييية كالدينية كالجتماعية. 

كاف سمطات لالستحكاذ عمى األراضي مف أجؿ تخصيصيا كمينح مجمس تطكير اإلس
 لإلسكاف العاـ. 

كقد ىدفت حككمة سنغافكرة إلى زيادة ممكيات اإلسكاف العاـ، مف أجؿ تحقيؽ مجتمع 
يمتمؾ كؿ أفراده مساكنيـ، كقد تضافرت المنظمات كالبرامج المساعدة مع السياسة اإلسكانية في 

حكا مالكي مساكف، كبنياية تسعينيات القرف الماضي أصبح تشجيع مؤجرم المساكف العامة ليصب
% مف ىؤلء 90% مف سكاف سنغافكرة يعيشكف في عقارات اإلسكاف العاـ، كيمتمؾ 85أكثر مف 

 (.Kuan Yew, 1999: 7عامان ) 99السكاف عقكد إيجار ىذه المساكف الػمدعكمػة لمدة 

يز عمى استعماؿ أراضييا المحدكدة تتصؼ بكثافة سكانية عالية، فيناؾ ترك ةسنغافكر إف 
المساحة كمكاردىا بكفاءة عالية، كىذا يتضح في طريقة معالجتيا ألمكر تتضمف اإلسكاف ككثافة 
ف مكضكع اإلسكاف يحظى باىتماـ خاص في سنغافكة،  البناء كالمكارد المائية كالنفايات كالنقؿ، كا 
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ىى
ؾ المنازؿ فييا، حيث يقع قطاع اإلسكاف كلذلؾ نجد سياسات كممارسات تيدؼ إلى زيادة نسبة تممٌ 

 بأسعارفي سنغافكرة تحت مسؤكلية مجمس تطكير اإلسكاف الذم يعمؿ عمى تكفير المساكف 
% مف السكاف في كحدات 82%، كيعيش 95معقكلة، كتبمغ نسبة امتالؾ السكف في سنغافكرة 

 (.2011،األسدبناىا مجمس تطكير اإلسكاف) 

كرة في شقؽ تقع في أبنية مرتفعة، أم في ظركؼ تتصؼ كيعيش غالبية سكاف سنغاف
بكثافة سكانية عالية، كلذلؾ نجد اىتمامان بتكفير مساحات كبيرة مف المناطؽ الخضراء، كبسبب ذلؾ 

% مف مساحة البمد، كباإلضافة 47تبمغ مساحات المحميات الطبيعية كالمتنزىات كالحدائؽ العامة 
لعمؿ بو ييدؼ إلى ربط متنزىات سنغافكرة مف خالؿ شبكة إلى ذلؾ، ىناؾ مشركع تـ البدء با

كيمكمتر يمكف التنقؿ فييا مشيان أك بالدراجات اليكائية، كتتميز سنغافكرة بنظاـ  300ممرات طكليا 
نقؿ عاـ كفؤ يعتمد عمى الباصات كالقطارات، كل يحتاج الفرد عادة إلى المشي أكثر مف عشر 

لعاـ، كىناؾ جيكد جدية لثني السكاف عف امتالؾ السيارات دقائؽ لمكصكؿ إلى مكقؼ لمنقؿ ا
 (.2011،األسدلمتخفيؼ مف الزدحاـ ) 

 التمكيؿ:

عكلجت مسألة تمكيؿ مشركعات اإلسكاف عف طريؽ صندكؽ الدخار المركزم، الذم تديره 
الدكلة )كىك عبارة عف صندكؽ لمدخرات الضماف الجتماعي اإلجبارم التي يدفعيا المكظفكف، 
كيساىـ فيو كؿ مف المكظفيف كأصحاب العمؿ(، كذلؾ بتخصيص نسبة مف ىذه المدخرات 
لالستثمار في اإلسكاف العاـ، كما يقد ـ صندكؽ التنمية الحككمي قركضان طكيمة األجؿ لمجمس 

 (.Lee Kuan Yew, 1999: 7- 116ف )تطكير اإلسكا
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ىى
 الكاليات المتحدة األمريكية -2

تعيدت الكليات المتحدة بالسعي نحك تحقيؽ  1949قانكف اإلسكاف عاـ مف خالؿ إقرار 
كبمكجب قانكف  ،ىدؼ كبير، كىك "تكفير بيت لئؽ كمستكل معيشة كريـ لجميع األمريكييف"

، تـ إنشاء كزارة اإلسكاف كتنمية المدف، كميمتيا الرئيسية 1965اإلسكاف كتنمية المدف في عاـ 
يؽ حمـ امتالؾ منزؿ، ككما كرد في خطة العمؿ السنكية لعاـ مساعدة األمريكييف عمى تحق

، فإف ميمة الكزارة تتمثؿ في: "زيادة نسبة امتالؾ المنازؿ، كدعـ التنمية الجتماعية، كزيادة 2008
فرص الحصكؿ عمى منزؿ بسعر معقكؿ مف دكف أم تمييز"، كلتحقيؽ ذلؾ كضعت الكزارة عددان 

 مف األىداؼ منيا:

 متالؾ منازؿ عمى المستكل القكمي.زيادة فرص ا -
 تكفير منزؿ كريـ لإليجار بسعر معقكؿ كضمف إمكانيات المستيمؾ. -
ضماف فرص متساكية لمجميع لمحصكؿ عمى مساكف )مركز اإلمارات لمدراسات كالبحكث  -

 (.19: 2009الستراتيجية، 
-2006كقد كضعت كزارة اإلسكاف خطة متكسطة المدل، تغطي فترة خمسة أعكاـ )

(، كىذه الخطة تحدد الطرؽ التي يجب أف تتبعيا كزارة اإلسكاف لتحقيؽ أىدافيا، كتشير 2011
الخطة إلى أف جيكد كزارة اإلسكاف بالتعاكف الكثيؽ مع المؤسسات الفيدرالية األخرل كالمؤسسات 
ة شبو الحككمية المعفاة مف الضرائب، باإلضافة إلى الحككمات المحمية، كالمنظمات الجتماعي

لمجاليات كالجمعيات الدينية، كالقطاع الخاص، ىذه الجيكد يمكف أف تقد ـ حمكلن شاممة لقضية 
اإلسكاف في أمريكا، كمف جانب آخر، ىناؾ باحثكف ينصحػكف الحككمة بػدراسػة النقاط كالمبادئ 

 التالية كمراعػاتيػا أك اعتمادىا في سياسة اإلسكاف األمريكية في المستقبؿ

STRATEGIC PLAN, 2006):) 

 سياسة اإلسكاف يجب أف تككف مرتبطة بالسياسات الجتماعية األخرل.  -1
 سياسة اإلسكاف يجب أف تيصمح أخطاء الماضي، "كأل تككف ضارة" في المستقبؿ.  -2
بما يتالءـ مع قكل السكؽ كليس  -إلى أقصى حد ممكف –برامج اإلسكاف يجب أف تعمؿ -3

 ضدىا. 
 ككمية عنصر شديد األىمية في أم سياسة إسكاف. المساعدات أك المخصصات الح -4
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ىى
ينبغي عمى الحككمة الفيدرالية تحسيف قدرتيا عمى تنفيذ برامج المساعدات لخدمة العائالت  -5

 ذات الدخؿ المنخفض. 
 " سياسة اإلسكاف يجب أف تبتعد عف مبدأ "قياس كاحد يالئـ الجميع -6

 االتحاد األكربي -3

ربي التي يشمميا ىذا التقرير ىي: النمسا، كبمجيكا، الدكؿ األعضاء في التحاد األك 
يطاليا، كالمككسمبكرغ، كىكلندا،  كالدانمرؾ، كفنمندا، كفرنسا، كألمانيا، كاليكناف، كأيرلندا، كا 

 كالبرتغاؿ، كأسبانيا، كالسكيد، كالمممكة المتحدة.

فير مساكف اليدؼ الرئيسي لسياسة اإلسكاف في معظـ دكؿ التحاد األكربي يتمثؿ في تك 
كفقان لمبدأ المساعدات الحككمية أنو مناسبة بسعر معقكؿ لجميع السكاف، كمما يجدر اإلشارة إليو 

المطبؽ في أكربا، فإف التحاد األكربي ل يمتمؾ الصالحيات إلصدار تشريعات في قضايا 
تـ إقرار  اإلسكاف، كىذا يعني أف التحاد األكربي ل يستطيع تمكيؿ مشركعات سكنية، حتى إذا

مثؿ ىذه السياسة مف قبؿ الدكلة المعنية كالتي تحمؿ عضكية التحاد األكربي أك مف قبؿ 
مؤسسات حككمية في مستكيات أدنى مف قيادة الدكلة، كنظران لتكامؿ سياسات اإلسكاف مع 

ميمان مف برامج التحاد  خرل، فإف ىذه السياسات تصبح جزءن السياسات كالستراتيجيات األ
 . (21: 2009)مركز اإلمارات لمدراسات كالبحكث الستراتيجية، ربياألك 

 

 االتجاىات التي كانت تتبناىا سياسات اإلسكاف األكربية في معظميا، خالؿ القرف العشريف:
 قكانيف لفرض الحد األدنى مف المعايير المطمكبة في السكف. -1
 ضكابط لإليجارات في القطاع الخاص. -2
-1950لمطبقات الجتماعية الفقيرة، كخاصة خالؿ الفترة تكفير مساكف عامة رخيصة  -3

1980. 
تحكؿ الىتماـ نحك تحسيف نكعية المساكف كتقديـ المساعدات الفردية، بعد تراجع  -4

 (.European Parliament: 1996) التجمعات السكنية العشكائية الفقيرة

 الخالصة:
 ستفادةالنو يمكف أالباحث  مف خالؿ استعراض النماذج السابقة لتجارب بعض الدكؿ يرل

 ىـ السياسات ليذه التجارب فيما يمي:أيمكف تمخيص ك  ،منيا
 التزاـ سياسي قكم تجاه اإلسكاف العاـ. .1
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ىى
% في بعض 3كصمت إلى  ف، كما حدث كأتخصيص نسبة مف الناتج القكمي لإلسكاف العاـ .2

في الدكؿ األخرل  (%2ك 1)دكؿ التحاد األكربي مثؿ ىكلندا كالسكيد كبريطانيا، كتراكح بيف 
 كفرنسا كالنمسا.

 .مناسبةبحيازة األراضي بسرعة كبأسعار  لمحككمة دعـ تشريعي قكم يسمح .3
ربط سياسة اإلسكاف بالسياسات األخرل في قطاعات الصحة، كالتعميـ، كالتنمية الجتماعية،  .4

 كمشاريع البنية التحتية )الكيرباء كالماء كالصرؼ الصحي(.
أك مجمس خاص لمتطكير ة الصالحيات عمى كؿ ما يخص البيئة العمرانية، كاممإنشاء كزارة  .5

، ككزارة اإلسكاف كتنمية األردفالحضرم في  كالتطكير لإلسكاف العامة السكني )المؤسسة
 .المدف في الكليات المتحدة، كمجمس التطكير السكني في سنغافكرة(

 ية لمتنمية.ربط سياسة اإلسكاف بخطط التنمية األخرل كالخطط الخمس .6
عانات مالية لذكم الحاجة. .7  دعـ كالتزاـ مالي يأتي في شكؿ قركض كا 
 تقديـ طمبات الستفادة مف الخدمات السكنية في جية كاحدة.  حصر .8
 مقياـ برامج إنشاء كحدات سكنية متكاممة متنكعة المستكيات، كتكزيعيا عمى المكاطنيف ذك  .9

 الحاجة. 
ة لممناطؽ متدنية الخدمات كالمناطؽ العشكائية كتحسيف تنفيذ مشاريع تحسيف البنية التحتي .10

 أكضاعيا مف النكاحي الجتماعية كالقتصادية.
سمطة استراتيجي مف األراضي الالزمة بمساحات كبيرة مف خالؿ تفكيض  مخزكف تكفير .11

 راضي أك الشراء المباشر، كذلؾ لتنفيذ مشاريع المؤسسة المستقبمية كالتجمعات السكنية.األ
ؽ رضا متمقي الخدمة مف خالؿ تقديـ خدمات متميزة لممكاطنيف المستفيديف مف مشاريع تحقي .12

 .المؤسسة المختمفة
 دعـ كتشجيع صناديؽ الستثمار كسف القكانيف الالزمة ليا. .13
تكلى القطاع الخاص العبء األكبر في تحمؿ مسئكلية تكفير الستثمارات كتنفيذ خطط قطاع  .14

 الدكلة بدكر ىامشي في ىذا الشأف. اإلسكاف بكؿ شرائحو مع قياـ
كتقنيات التشييد كفي نفس الكقت تخفيض كمفة التشييد الكمية  المحميةزيادة استخداـ مكاد البناء  .15

 .لكؿ فئات الدخكؿ
إف التحسينات في اإلسكاف يجب أف تشمؿ تحسينات في المجالت الثالثة الرئيسة كىي:  .16

 األرض، كالتمكيؿ، كمكاد البناء.
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اـ التأجير الذم يؤدم لمتمميؾ بإنشاء مساكف كتأجيرىا لممكاطنيف، عمى أف تؤكؿ اتباع نظ .17

 ممكيتيا بعد مدة زمنية معينة لسكانيا.
 مف اإلسكاف في خمؽ الكظائؼ كالقضاء عمى البطالة. الستفادة .18
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 أكالن: األمف القكمي

 المفيـك الشامؿ لألمف القكمي: 

قد أصبحت محددة و مى الرغـ مف حداثة الدراسات في مكضكع "األمف" فإف مفاىيمع
كقد برزت كتابات  ،ككاضحة في فكر كعقؿ القيادات السياسية كالفكرية في الكثير مف الدكؿ

متعددة في ىذا المجاؿ، كشاعت مفاىيـ بعينيا في إطاره لعؿ أبرزىا "األمف القكمي األمريكي" 
ك"األمف اإلسرائيمي" ك"األمف القكمي السكفييتي" قبؿ تفككو، كفي مجاؿ  ك"األمف األكركبي"

التكصؿ إلى مفيكـ متفؽ عميو "لألمف"، فإنو يجدر بنا التعرؼ عمى ذلؾ المدلكؿ في إطار 
المدارس الفكرية المعاصرة، "فاألمف" مف كجية نظر دائرة المعارؼ البريطانية يعني "حماية 

 (.2013د قكة أجنبية" )حسيف، األمة مف خطر القير عمى ي

أم "يعني  فيك كمف كجية نظر ىنرم كسينجر كزير الخارجية األمريكي األسبؽ
، كلعؿ أدؽ مفيكـ لألمف ىك ما "تصرفات يسعى المجتمع عف طريقيا إلى حفظ حقو في البقاء

ًت * الًَّذم أىٍطعىمىييـ ًمٍف سبحانو كتعالى: "فىٍميىٍعبيديكا رىبَّ ىىذىا اٍلبىيٍ  -كرد في القرآف الكريـ في قكلو
"، كمف ىنا نؤكد أف األمف ىك ضد الخكؼ، كالخكؼ بالمفيكـ الحديث  ٍكؼو ـٍ ًمٍف خى جيكعو كآمىنىيي
يعني التيديد الشامؿ، سكاء منو القتصادم أك الجتماعي أك السياسي، الداخمي منو كالخارجي 

 (.2011)األسطؿ، 

ألمف تدفعو إلى الدأب في السعي إلى استكشاؼ كيرل العمماء أف حاجة اإلنساف إلى ا
البيئة المحيطة بو، سكاء كانت بيئة مادية أك اجتماعية، لمتعرؼ عمييا كالتفريؽ بيف النافع 
كالضار فييا ثـ الكصكؿ بعد ذلؾ إلى إشباع حاجتو الغريزية لألمف، كيعٌد اصطالح األمف مف 

في عديد مف المجالت كالمكاقؼ، ابتداء  مولستخداأكثر الصطالحات مركنة كاتساعان، كذلؾ 
مف اإلجراءات البسيطة بتأميف المكاطنيف داخؿ الدكلة ضد األخطار المحتممة التي تمس 
سالمتيـ كحياتيـ كأمكاليـ، كانتياء باإلجراءات الخاصة بتأميف الدكلة ذاتيا، تمؾ اإلجراءات 

المصطمح الذم يعني المفيـك  كالخطكات التي نطمؽ عمييا مصطمح "األمف القكمي"، ذلؾ
الشامؿ لمعنى األمف، كالذم يعبر عف مجمكعة أنشطة كمياـ األمف في الدكلة، كلذلؾ فمفيـك 
األمف القكمي يستكجب تكافر عدة أطر في الجماعة السياسية تمكنيا مف تحديد مبادئ كأسس 

 :(2010)العجيؿ،  أمنيا القكمي، كىذه األطر كالمقكمات يمكف إجماليا عمى النحك التالي

ككمما كاف  مصالح القتصادية الحيكية لمدكلةاإلطار القتصادم، الذم يشمؿ كيرعى ال -1
 الكضع القتصادم مستقران كقكيان كمما كاف ذلؾ مساعدان ألمف كاستقرار الدكلة.
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السكاف بعزة كبكرامة  أف يحياكيؤكد عمى ضركرة  طار اإلنساني، الذم يتصؿ بالسكافاإل -2

 نسانيتيـ.إنسانية تحفظ ليـ كبعدالة إ

، بحيث يحمي مصالح الدكلة مف أم تيديدات داخمية ر المصمحة القكمية العميا لمدكلةإطا -3
 اك خارجية كيحفظ ليا ىيبتيا كمكانتيا بيف الدكؿ.

، كيتمثؿ في محافظة الدكلة عمى ىكيتيا كفمسفتيا في الحياة اإلطار القيمي أك األخالقي -4
 .ر سمبا عمى ىذه النظـدكف أم تدخؿ خارجي يؤث

 ىك كماؿ السطؿ كفي إطار ىذه الحقيقة يككف المفيكـ الشامؿ "لألمف" مف كجية نظر
"القدرة التي تتمكف بيا الدكلة مف تأميف مصادر قكتيا الداخمية كالخارجية، القتصادية 

خارج، في كالعسكرية، في شتَّي المجالت في مكاجية المصادر التي تتيدَّديىا في الداخؿ كال
السمـ كفي الحرب، مع استمرار النطالؽ المؤمَّف لتمؾ القكل في الحاضر كالمستقبؿ تحقيقان 

 .(2011)األسطؿ، لألىداؼ المخططة"
 النظرية التنمكية لألمف القكمي: 

 األخيرة، العقكد في القكمي األمف لتعريؼ العاـ لمتكجو المفسر بمثابة النظرية ىذه تعتبر
 اصانعك  حرص كمما كأنو، القكمي األمف لتحقيؽ األساسية المبنة ىك الفرد أف أساس عمى كتقكـ
 في ساسيأ عامؿ ذلؾ كاف كمما ليـ المطمكبة الرفاىية كتحقيؽ باألفراد الىتماـ عمى القرار

 انتمائيـ بعظـ المكاطنكف سيشعر حيث منيـ، القصكل كالستفادة، لدييـ الطاقة ككامف كؿ استخراج
 .كطمكحاتيـ آماليـ لتحقيؽ يسعى الذم لكطنيـ

 األمة أك الدكلة حماية إلى ييدؼ شمكلي مفيكـ القكمي األمف مفيـك أف النظرية ىذه كترل
األسبؽ صاحب  األمريكي الدفاع كزير (مكنمارا ركبرت) كيعتبر كالمعنكية، المادية التيديدات مف

األمف عبارة عف التنمية، كمف دكف ىذه النظرية، حيث عرؼ األمف في كتابو جكاىر األمف بقكلو: "
أف تظؿ  -ببساطة –التنمية ل يمكف أف يكجد أمف، كأف الدكؿ التي ل تنمك في الكاقع، ل يمكف

 السياسية أك الجتماعية أك القتصادية منيا سكاء كالتنمية، التطكر يعني األمف إف" كيضيؼ ،"آمنة
 العميقة معرفتيا مف ينبع لمدكلة الحقيقي فاألم إف: "قائالن  كاستطرد ،"مضمكنة حماية ظؿ في

 حقيقية تنمية القدرات تمؾ لتنمية الفرصة إلعطاء كمكاجيتيا؛ قدراتيا مختمؼ تيدد التي لممصادر
 (.Namara, 1968: 60 ) "المستقبؿ أك الحاضر في سكاء المجالت كافة في

فيعرفو بالقكؿ: "األمف  أما مركز الدراسات الستراتيجية التابع لمقكات المسمحة المصرية
كحماية قدراتيا، عمى كافة  إمكانياتياالقكمي عممية محمية مركبة، تحدد قدرة الدكلة عمى تنمية 
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كافة   استخداـالداخمية كالخارجية، كذلؾ مف خالؿ  األخطارالمستكيات، كفي شتى المجالت، مف 

ة كتطكيؽ جكانب الضعؼ، في الكسائؿ المتاحة كالسياسات المكضكعة، بيدؼ تطكير مناحي القك 
فمسفة قكمية شاممة تأخذ في اعتبارىا كؿ المتغيرات  إطارالكياف السياسي كالجتماعي لمدكلة، كفي 

 (.2009)ابف عبد العزيز،  كالدكلية" كاإلقميميةالداخمية 

لقتصاديات الدكؿ، كل  األساسيةكلسيما اإلسكاف يعتبر احد الدعائـ  اإلنشاءاتقطاع  إف 
عمى أنو أحد التركس األساسية  إليوبؿ ينظر  ؛عمى الدكلة ءعمى أنو عب إليوب أف ينظر يج

في التجارة أك الصناعة أك حتى  لتحريؾ عجمة التنمية في أم دكلة، فيك يعتبر دخؿ قكمي سكاءن 
في العديد مف الدكؿ المجاؿ األكسع لستيعاب أكبر عدد ممكف  يمثؿ حيث ،في حؿ مشكمة البطالة

 .أليدم العاممةا مف
 األمف القكمي: اركاف 

كأطره، كبالتالي تميد الطريؽ إللقاء  لألمف القكمي مظاىر كخصائص تميزه كتحدد مفيكمو
اء كاف ذلؾ في مجاليا إطارىا القكمي، سك  الضكء عمى تطبيؽ مفيـك األمف عمى الدكلة كفى

ص األمف القكمي نكد أكلن أف كقبؿ أف نتناكؿ خصائ في المجاليف اإلقميمي كالدكلي، الداخمي أك
 :الدكلة كالتي يمكف إجماليا عمى النحك التالي نبيف المظاىر التي يمتاز بيا أمف

 :المادم الركف  -1

 في تتمثؿ التي كالدكلة، األمة لحياة المادية كالمقكمات العناصر كؿ الركف ىذا يشمؿ"
 الحقكؽ ككذلؾ الجتماعية، تكالخدما كالصحة كالتعميـ العمؿ كفرص كالمشرب كالمأكؿ المسكف

 ألحد التعرضفإف  كبالتالي ،المادم الركف مقكمات مف مقكـ كأىـ العسكرية القكة كتأتي السياسية،
 المتاحة السبؿ كؿ استخداـ الدكلة عمى يستكجب القكمي لألمف مباشران  تيديدان  يعد السابقة المقكمات
 حبيب،" )األخرل الخيارات استنفذت إذا المسمحة بالقكة كيانيا عف كالدفاع التيديد، ليذا لمتصدم

4101 :78.) 
  النفسي: الركف -2

مجتمعو بمكانتو كمنزلتو، أيان كاف  أف يقر نساف أككيتمثؿ في اعتراؼ البيئة الجتماعية باإل
الجماعة اإلنسانية فيناؿ العتراؼ كالتقدير،  حجـ ىذا المجتمع كنكعو، كأف يعترؼ بدكره في محيط

عميو فقداف اإلنساف الشعكر باألمف عمى نفسو كعمى رزقو،  اف العتراؼ كالتقدير يترتبف فقدأإذ 
، كما أنو غاية ما ييدؼ إليو النظاـ في كممولمفرد ركيزة لألمف القكمي بأ لذلؾ يعتبر األمف الشعكرم

لجماعة كاف ذلؾ عمى مستكل الفرد أك ا الثمرة المرجكة لكؿ جيد أك عمؿ أمني، سكاءن  الدكلة، كىك
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يككف  الدكلة، فاإلحساس بالخطر كفقداف اإلحساس باألمف أرؽ ينتاب أكلئؾ جميعان، فيك كما قد أك

ىاجسان دكليان يتجاكز  ىاجسان فرديان فقد يككف ىاجسان قكميان، ككما قد يككف ىاجسان قكميان قد يككف
د اإلنساني، فاإلنساف كائف لصيقة بالكجك  كفكرة األمف الدكلة الكاحدة كاإلقميـ إلى العالـ بأسره،

لصيؽ بالجماعة، فكؿ مف الفرد كالجماعة يممكاف  اجتماعي، كككف األمف لصيقان باإلنساف، فيك
 (.2010تحقيقو كصيانتو )العجيؿ،  شعكران قكيان بحاجتيما لألمف كضركرة

ت حد المؤشرات األساسية الستقرار األمف القكمي كتأمينو مف التيديداأىذا كيعد المسكف 
 مف خالؿ استعراضنا لمفيـك األمف القكمي. كيبدك ىذا كاضحان   ،االجتماعية الداخمية

 ثكابت األمف القكمي: 

 لمدكلة، الستراتيجية الخطط أساسو عمى تصاغ الذم األساس القكمي األمف ثكابت تعد
 التاريخ اتكتراكم الجغرافيا حقائؽ يغفؿ أف الدكلة في قرار كصانع مخطط ألم يمكف ل فإنو كعميو
 يغيرىا أف زعيـ أك قائد ألم يمكف ل الثكابت تمؾ أف المؤكد كمف الستراتيجية، لمخطط رسمو أثناء
 كيمكف قكتو بمغت ميما تجاكزىا أك استبداليا عمى القدرة لديو تتكفر كل يده، صنع مف ليست ألنيا

 حبيب،) كالثقافية كالتاريخية يةالجغراف الثكابت كىي القكمي لألمف أساسية ثكابت ثالث بيف التمييز
4101 :79.) 

 يفرض بحيث العمراني التخطيط كتكجيو عمييا كالحفاظ الجغرافية الثكابت ىك ىنا يعنينا كما
 .فييا حقنا لنا كتحفظ كمكاردىا طبيعتيا عمى تحافظ األرض عمى حقائؽ

 عمى يؤثر جغرافي عمكق مف يشممو بما الجغرافي، الدكلة بمكقع الجغرافية الثكابت كتتمثؿ" 
 الحدكد تمؾ كطكؿ كحدكدىا كمساحتيا كشكميا الجكار لدكؿ بالنسبة الدكلة كمكقع المناخية، العكامؿ
 الطبيعية، كمكاردىا كمقدراتيا عمييا السكاف كتكزيع لمدكلة بالنسبة كالميناء العاصمة كمكقع كشكميا
 (.79 :4101 حبيب،) الخ... كمعدنية مائية مصادر مف تشممو كبما

 لمعمراف الجغرافية التكجيات بشأف تكصيات غزة قطاع في اإلقميمي لممخطط كاف كقد ىذا
 أعاد غزة قطاع مستعمرات مف اإلسرائيمي النسحاب أف كمع ـ4141 عاـ حتى القادمة المرحمة في

 أف إل المختمفة، العمرانية التنمية ألغراض استغالليا يمكف كالتي الفمسطينية لمسيادة جديدة أراض
 تناكؿ كقد، العتبار بعيف البيئية حساسيتيا يأخذ أف يجب األراضي ليذه مستقبمي  استخداـ أم

 إمكانية كخاصة فييا المستقبمي الحضرم لمنمك المختمفة الخيارات تحميؿ خاص كبشكؿ المخطط
 تـ التي األراضي مف األكبر المساحة تكجد حيث الجنكبية المحررات مناطؽ في العمراني التمدد
 الحماية أكلكيات مع يتعارض التجاه ىذا في التمدد أف نتيجة إلى خمص أنو غير عنيا، الجالء
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 زراعية مناطؽ العذبة، لممياه جكفية أحكاض) فييا المكجكدة اليامة الطبيعية المكارد عمى كالحفاظ

 التكجو المخطط كيقترح(، مميز كطبيعي ثقافي كتراث جمالية خاصية ذات مناطؽ عالية، قيمة ذات
 كالقيمة حساسية األقؿ األراضي نحك شرقان  رفح كمدينة خانيكنس مدينة مف لكؿ العمراني بالتمدد
 (.44: 4118، 4141 -4111 الجنكبية لممحافظات اإلقميمي المخطط" )البيئية

 التمدد خالؿ مف األرض عمى جغرافية حقائؽ رسـ عمى عمؿ الصييكني الحتالؿ إف
 كاف ما سكاءن  فمسطيف مف تبقى ما تمزيؽ خالليا مف استطاع التي المستكطنات مالسي العمراني
 الغربية لمضفة تمزيؽ مف اليكـ مكجكد ىك ما أك غزة قطاع في السابقة المستكطنات في مكجكدان 
 يده يضع أف ليسارع فارغة منطقة كؿ الحتالؿ كيستغؿ ،كالمستكطنات العازؿ الجدار عبر كالقدس
 السمطة لدل عممية كخطكات رؤية ىناؾ كانت كلك جديدة، استيطانية بؤرة عمييا أكينش عمييا

نشاء الكاقع أرض عمى جغرافية حقائؽ لتثبيت إنشائيا منذ الفمسطينية  ىذه في جديدة كأحياء مدف كا 
 .اليـك عميو ىك ما إلى الحاؿ كصؿ لما الفارغة، المناطؽ

، األرض ىذه في حقيـ تثبيت في أساسية اةأد يعتبر لمفمسطينييف المسكف أف يؤكد كىذا
 كالحجر البشر عمى لالحتالؿ الشرسة اليجمات أماـ الصمكد كسائؿ مف ميمة كسيمة كيعتبر

 . الجغرافي الثابت كىك القكمي األمف ثكابت أىـ ألحد أساسي كمشكؿ كداعـ كالشجر،
 متغيرات األمف القكمي:  

 لدييـ القكمي، لألمف كمخططيف خبراء قبؿ مف تدار التي الدكلة بيف شاسعان  الفرؽ يبدك
 ىكل كفؽ تتحرؾ كجييا عمى ىائمة تائية دكلة كبيف لتحقيقيا، يسعكف محددة كغايات أىداؼ
 النظر بغض أركانو كتثبيت الحكـ في التشبث سكل غاية لو يعرؼ ل الذم حكمو، نظاـ  أك الحاكـ
 الخبرة ذكم مف القكمي المشركع أصحاب يتكلى عندما لذلؾ كالشعب، الدكلة مصمحة عف

 كالعكس األفضؿ، نحك بالتجاه كشعبيا الدكلة لحياة العامة التغيرات تبدأ الدكلة، قيادة كالختصاص
 تدكر القكمي لألمف أساسية متغيرات ثالثة في ىذه األساسية التغيير حركة رصد كيمكف صحيح،
 :(84: 4101 حبيب،)كىي فييا، حركتو

 .التكازف متغير -1

 .الرفاىية غيرمت -2

 .العسكرية القدرة متغير -3
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ىى
 بالمكاطنيف مباشرة عالقة لو كالذم الرفاىية متغير عمى الدراسة ىذه في يتـ التركيز كسكؼ

 .الرفاىية ىذه مستكل عمى رئيسي مؤشر اإلسكاف يعتبر كالذم معيشتيـ كمستكل

ر األنماط المعيشية ييييعنى ىذا المتغير بقياس قدرة المجتمع عمى رفع مستكل المعيشة، كتغ
لممكاطنيف إلى األفضؿ، نتيجة لمتنمية الحقيقية لمدخؿ القكمي. كيقاس ىذا المتغير بعدة معدلت، 
تيعد المؤشر عمى تقدـ المجتمع نحك الرفاىية، أىميا مؤشر الناتج الكطني اإلجمالي، كمتكسط 

بة تكقع الحياة عند الميالد الدخؿ الفردم، كمتكسط نصيب الفرد مف الناتج الكطني اإلجمالي، كنس
لى إجمالي دخؿ السكاف  )مستكل الرعاية الصحية(، كمعدؿ التعميـ، كنسبة الحضر إلى الريؼ، كا 

 (.2009بالدكلة، كيمثؿ ىذا المتغير البعد القتصادم لألمف القكمي )ابف عبد العزيز، 

ير الكاقع المعيشي أكؿ الخطكات التي يتكجب عمى مخطط األمف القكمي القياـ بيا، تغي إف"
لمسكاف إلى األفضؿ، ألنيـ الثركة الحقيقة لمدكلة التي تستكجب الحماية، فالمكاطف الذم يعيش 

يفعؿ  أف، كل يمكف ةبكرامة كتتكفر لو كؿ أسباب الحياة  الكريمة، سيدافع عف دكلتو كشعبو باستمات
ف أىـ عمؿ يمكف أف يقكـ بو إذلؾ ف، لأك أمنيان  اجتماعيان  أك نفسيان  كاف مختالن  إذا إلعكس ذلؾ 

كتنفيذ المشاريع التطكيرية، إليجاد فرص عمؿ جديدة، كمحاربة  إقامةمخطط األمف القكمي، 
 (. 83: 2010 حبيب،) البطالة... الخ"

مما ل شؾ فيو أف أكؿ ما يمفت النظر في تحديد مدل تقدـ أم دكلة ىك ما نراه مف  إف 
كالذم يعد المسكف ىك المبنة األساسية في ىذا التشكيؿ، كىذا  التطكر العمراني كالحضرم فييا

يعطي انطباعا عف مستكل الرفاىية كالمعيشة داخؿ ىذه الدكلة مما يعني أف الدكلة التي تسعى 
المستكيات في  أعمىلتحقيؽ مستكل الرفاىية لدل شعبيا ىي الدكلة التي تيتـ بتكفير ل نقكؿ 

 أبناءالالئقة لكافة  اإلنسانيةى لتكفير الحد األدنى مف المساكف كلكف تسع ،الفخامة في المباني
 المجتمع.

 مقكمات األمف القكمي: 

صحيحة مبنية عمى أسس عممية ككفؽ خطة تنمكية شاممة لكؿ  إدارةلكي تدار الدكلة 
المكارد الحيكية، كبما يضمف تحقيؽ األىداؼ كالغايات القكمية، يجب تحديد مقكمات الخطة التي 

 نفسيا مقكمات األمف القكمي كالتي تككف ليا أبعاد تعالج األمف القكمي مف منظكريف:ىي 
 : يتعمؽ بإجراءات تتخذىا الدكلة لتضمف نجاح الخطة الشاممة كمكاجية التحديات.األكؿ
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ىى
: يتعمؽ بأبعاد التيديدات التي تكاجو الدكلة كمصالحيا الحيكية، فيككف التيديد الثاني

 ,Namara، لكف أبعاده قد تككف سياسية، كالعكس صحيح )أك اجتماعيان  ان أك ثقافي اقتصاديان 
1968: 60.) 

كعمى ىذا األساس فانو يكجد العديد مف المقكمات التي يمكف أف تككف متقاطعة ما بيف 
حؿ مشكمة اإلسكاف في قطاع غزة التي ىي ىدؼ استراتيجي ميـ في حد ذاتيا، كبيف أف يتـ 

دـ األمف القكمي الفمسطيني في قطاع غزة مف خالؿ المساعدة في خدمة تحقيؽ ىذا اليدؼ بما يخ
 لألمف القكمي التالية: األساسيةالمقكمات 

 الجيكسياسيةأكالن: المقكمات 

بدراسة الدكلة مف كجية النظر السياسية في إطار كاقعيا  الجيكسياسيةتختص النظرية 
 رتبط ارتباطان كثيقان بالعكامؿ الجغرافية، مضافان الجغرافي، كترل أف تطكر الدكلة كنمكىا كارتقائيا ي

تيتـ بالدكلة ل عمى أساس  الجيكسياسيةإلييا فتراتيا المادية كالمعنكية، كالميـ ىنا أف الدراسات 
ينمك كيتحرؾ، كل ينبغي أف تككف ىذه الحركة عشكائية، أك  حيان  مفيكـ جامد، بؿ باعتبارىا كائنان 

ليدؼ، إنما ترتبط ىذه الحركة بأىداؼ كمقاصد سياسية معمكمة كمحددة، تفتقر إلى كضكح الرؤية كا
كتأتي في مقدمة ىذه األىداؼ ما يعرؼ بػالمجاؿ الحيكم، كالمجاؿ الحيكم كفؽ التصكر 

، ىك اإلطار المكاني أك الحيز الجغرافي الذم تعتقد الدكلة أف التحرؾ باتجاىو يعد الجيكسياسي
 (.2012يا العميا )خشيب، لتحقيؽ أىداؼ سياست ضركريان 

ىي المقياس الحقيقي الذم يمكف مف خاللو أف تحدد الدكلة  الجيكسياسيةالمقكمات  إف
الحقائؽ الجغرافية بإيجابية، مف منظكر سياسي كاقتصادم،  ستغمتامالمح أمنيا القكمي، إذا ما 

ت نفسو محددات ل مع باقي المقكمات، كىي في الكق خدمة لخطتيا التنمكية الشاممة، كتكامالن 
يمكف ألم مخطط استراتيجي أف يغفميا أك  يتخطاىا، ألنيا ليست مف صنعو، أك  كضعت بإرادتو، 

لمخصائص الجغرافية كالمناخية،  إف" يقكؿ جيمس اندرسكف: الجيكسياسيةالعكامؿ  ألىمية كتكضيحان 
المتعمقة بعدد السكاف كحجـ المكارد الطبيعية المتاحة لمنظاـ السياسي، كغيرىا مف المتغيرات 

الثقافية، كما يرتبط بيا مف نظـ فرعية اقتصادية كاجتماعية أىمية  كأساليبوكتركيبتو كنمط العيش 
 خصائص بيئية ميمة لدل مخططي األمف القكمي كصانعي السياسات" تعد جميعان  إذخاصة؛ 

 (.45: 1999)اندرسكف، 

العكائؽ الطبيعية، كالتساع المتاح حجـ الدكلة كشكميا ك  الجيكسياسيةكتشمؿ المقكمات 
لمتجمعات السكانية، كالمكارد الطبيعية كتكزيعيا، كقرب ذلؾ مف الحدكد، كعالقتيا مع دكؿ الجكار، 
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ىى
كمدل تمتع حدكد الدكلة كسكاحميا بحماية طبيعية، كشكؿ سكاحؿ الدكلة كطكليا، كالمنافذ البرية 

 (.Hartshorne, 1984: 55) كالبحرية لمدكلة

مف أىمية ىذا المقكـ في خطة األمف  ى ىذا األساس فقد ارتأل الباحث انطالقان كعم
 ،كلتكضيح أىمية عنصر اإلسكاف في خدمتو أف يحدد عنصريف أساسييف في اإلسكاف ،القكمي

كىما العنصر التخطيطي كالعنصر البيئي كسكؼ يتـ تناكليما بشيء مف التفصيؿ في المبحث 
 الثالث. 

 االقتصاديةثانيا: المقكمات 

ينظر إلى عنصر اإلسكاف بصفتو أحد الركائز الميمة في  أفأنو يجب اإلشارة إلى سبؽ 
التجارية أك   سكاءن  دعـ كتنمية اقتصاديات الدكؿ فيك يخمؽ فرص عمؿ عديدة في شتى المجالت

 ان سيأسا ان ف بعض الدكؿ تعتبر مادة الخشب عنصر إحتى الزراعية فعمى سبيؿ المثاؿ فالصناعية أك 
الحصكؿ عمى راضي مف األشجار التي يمكف تقكـ بزراعة مساحات شاسعة مف األ في البناء لذلؾ
 األخشاب منيا.

كلمتكسع بشكؿ أكبر في ىذا المجاؿ فسيتـ تناكلو بشكؿ أكسع في المبحث الثالث ضمف 
ي الفمسطيني العناصر األساسية المتكفرة في قطاع اإلسكاف كالتي يمكف تطكيعيا لخدمة األمف القكم

التي تدلؿ عمى حجـ الستثمار في  اإلحصاءاتفقط إلى بعض  الشارة يمكف لكف ؛في قطاع غزة
الصييكني لقطاع غزة إلى اليكـ،  الحتالؿقطاع اإلسكاف في قطاع غزة في السنكات الممتدة منذ 

 لندرؾ مدل تأثير ىذا القطاع عمى حجـ القتصاد الفمسطيني.
 :إلسكافاالستثمار في مجاؿ ا

استحكذ قطاع اإلسكاف عمى حصة كبيرة مف الستثمارات في كؿ مف الضفة الغربية 
؛ ففي 1967كقطاع غزة، كتصاعدت األمكاؿ المستثمرة في ىذا القطاع بشكؿ ممحكظ منذ العاـ 

حيف لـ يتجاكز حجـ الستثمارات في أنشطة البناء كاإلسكاف سبعة مالييف دكلر حتى العاـ 
ت الستثمارات بشكؿ ممحكظ خالؿ السنكات الالحقة، لتصؿ أقصاىا في العاـ ، تزايد1970
مميكف دكلر، كشكمت الستثمارات في مجاؿ اإلسكاف كاألنشطة المرتبطة  156عند مستكل  1980

بو الجزء األكبر مف إجمالي استثمارات القطاع الخاص في األراضي الفمسطينية، كسجمت أعمى 
%، كمع استمرار تدفؽ تحكيالت العامميف 85( عند مستكل 1985-1976حصة خالؿ الفترة مف )

الفمسطينييف في سكؽ العمؿ اإلسرائيمي كفي أسكاؽ الخميج، بمغت قيمة الستثمارات في قطاع 
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ىى
كفا،  –ركز المعمكمات الكطني الفمسطيني)م1994مميكف دكلر في العاـ  628اإلسكاف نحك 

2011)  . 

ة التي رافقت عممية التسكية السياسية، كتدني عنصر المخاطرة في كنتيجة لمتكقعات المتفائم
الستثمارات بمجاؿ اإلسكاف مقارنة بالستثمار في القطاعات اإلنتاجية األخرل، كاىتماـ السمطة 

في ىذا المجاؿ المميار دكلر سنكيا  الستثماراتكالممكليف بتطكير البنية التحتية؛ فقد تجاكزت 
في مجاؿ اإلسكاف بشكؿ ممحكظ؛ بسبب  الستثمارات(، كتأثرت 1999-1994خالؿ الفترة مف )

بعد العاـ  تدريجيان  الرتفاعتردم األكضاع السياسية كاألمنية، كانخفضت بأكثر مف النصؼ، لتعاكد 
% خالؿ الفترة 26% ك21، كتراكحت نسبة الستثمار في اإلسكاف إلى الناتج المحمي بيف 2003

%، 16.6كبمغت نحك  2000ىذه النسبة بشكؿ ممحكظ بعد العاـ  ( كتراجعت1994-1999)
%، كتظؿ 13.8حكالي  2007كاستمر التراجع في السنكات الالحقة لتبمغ النسبة في نياية العاـ 
% 2% في الدكؿ الصناعية ك3ىذه النسب مرتفعة إذا ما قكرنت بالمستكيات العالمية، حيث بمغت 

 (.2011كفا،   –كز المعمكمات الكطني الفمسطيني% باألردف )مر 10بالدكؿ النامية ك

 : المقكمات االجتماعية كالثقافيةثالثان 

ىك العامؿ المؤثر في األمف القكمي، فيك القكة الفاعمة لمقكماتو، كىك المعني  اإلنساف إف
 األمف األسرم ىك الركيزة األساسيةفإف  أك مجتمعان، كبالتالي كاف أك جماعةن  بتحقيؽ أمنو، فردان 

لنجاح أم خطة تنمكية يراد منيا تحقيؽ األىداؼ كالغايات القكمية، كيتـ ذلؾ مف خالؿ تطبيؽ 
القانكف، كالمساكاة بما يضمف حرية األفراد كاألقميات، كيمنحيـ الحقكؽ القكمية مف تعميـ كصحة 

 (.2009ابف عبد العزيز، كخدمات، ما يقكم كلءىـ كانتماءىـ لمدكلة )

أبنائيا  تنشئةالمسكف المالئـ أحد أىـ الضمانات لنجاح أم أسرة في كمف ىنا كاف تكفر 
عمى تربية كأسس سميمة، في حيف أف عدـ تكفر المسكف المالئـ يككف مدعاة لمتشرد كانتشار 

طالؽ، حد األسباب الرئيسة لكثرة الالجرائـ كالتفكؾ األسرم كانتشار حالت الطالؽ حيث أنو يعد أ
لالستقرار كالتنمية في أم دكلة مما ينعكس تأثيره بشكؿ مباشر  مباشران  ديدان تي كىذا بحد ذاتو يشكؿ

 القكمي ليذه الدكلة. األمفعمى 

ىذا كيعتبر ىناؾ ترابط مباشر ما بيف أسمكب الحياة الجتماعية ألم شعب كثقافتو 
لألمف  بو أك التعريض لو يشكؿ تيديدان  فاإلخالؿالمكركثة الذم يعد أحد عناصر األمف القكمي؛ 

القكمي، يمكف أف تندلع مف أجمو الحركب؛ لذلؾ تسعى الدكؿ جاىدة لمحفاظ عميو مف أجؿ امتالؾ 
مقكمات القكة الناعمة، كالىتماـ بتدريس تاريخيا كثقافتيا كعقيدتيا في مدارسيا كجامعاتيا، كىي 
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ىى
ت، كىك بعد ل يقؿ بذلؾ تحاكؿ مكاجية الغزك الفكرم كالثقافي في ظؿ انتشار الفضائيات كالنترن

عدد كثير مف الباحثيف كاعتبركه جزءن مف األمف  أغفموأىمية عف األبعاد السابقة، كمع ذلؾ 
في حماية األمف القكمي، فالقدرة عمى  السياسي، كالحقيقة ىي أف البعد الثقافي يمعب دكران ميمان 

أساسيان في تعاطي دكلة  التحمؿ كالنسجاـ كالتعايش السممي الثقافي مف الممكف أف تككف محددان 
 (.2004قكمية مع سائر الدكؿ القكمية األخرل )أرمني، 

 رابعان: المقـك األمني

أف مشكار التحرير مازاؿ يحتاج ك ، حتالؿالل شؾ أف قطاع غزة ما زاؿ يعيش تحت 
ف الصمكد إحيث  األرضالمتاحة لتعزيز الصمكد عمى ىذه  كاإلمكاناتتسخير كؿ الطاقات 

بالثكابت ىك بال شؾ أحد األدكات كالكسائؿ التي يراىف عمييا في طريؽ التحرير، كل شؾ كالتمسؾ 
يستييف بيا بؿ يجب عمى صناع  أفليست رخيصة بؿ ىي عزيزة، كل يجكز ألحد  األفرادبأف حياة 

 .ستراتيجيةابعيف العتبار، عند كضع أم خطط  األمرالقرار أف يأخذكا ىذا 

لمككف مف خمسة محافظات مف أكثر األقاليـ عمى مستكل العالـ ىذا كيعتبر قطاع غزة ا
ككثرة الجتياحات، كتزايد  الحتالؿالتي تقؿ فييا عكامؿ األمف كالسالمة العامة، كذلؾ بسبب 

المعيقات التي تؤدم إلى مقتؿ مئات المكاطنيف، إما مف خالؿ القتؿ العمد المباشر، أك  القتؿ العمد 
الحصار الجكم، كالبرم، كالبحرم عمى قطاع غزة كتداعياتو، حيث فقد  الغير مباشر مثؿ: فرض

قطاع غزة مئات الضحايا التي قتمت كىي تحاكؿ أف تكفر لقمة العيش ألبناء شعبيا الفمسطيني 
 (.3: 2012)الحداد، األنفاؽكذلؾ عبر تيريب البضائع مف 

انب بشيء مف التكسع فرد الباحث مساحة في المبحث الثالث لمحديث في ىذا الجأكلقد 
كصكلن لتعزيز األمف  في قطاع غزة المقكمات هلتكضيح كيفية تطكيع قطاع اإلسكاف لخدمة ىذ

 القكمي الفمسطيني.
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 لخدمة أمنو القكمي؟ االستيطاف االحتالؿؼ ثانيان: كيؼ كظ  

 تمييد:
الحتالؿ  استغؿ ،(1993)عاـ  كاإلسرائيمييف الفمسطينييف بيف أكسمك اتفاقيات تكقيع منذ

بشكؿ  الستيطافرقعة  إلى تكسيع كلجأ النيائية، لممرحمة الستيطاف قضية في البحث تأجيؿ
 البيكت عمى المستكطنيف لالستيالء أماـ العناف كأطمؽ المستكطنيف، أعداد مف كزاد عمكدم،
قامة الخميؿ، أك القدس في سكاء العربية  كزيادة ية،الفمسطين مف المناطؽ كثير في استيطانية بؤر كا 
 اللتفافية الطرؽ كشؽ القدس، كمداخؿ ككسط الغربية الضفة في المنتشرة اإلسرائيمية الحكاجز أعداد

 الفمسطينية كالقرل المدف مف بالقرب أف يمركا دكف إلى مستكطناتيـ المستكطنيف كصكؿ لضماف
 (.4: 2010، إبراىيـ)

البعض،  بعضيا عف الغربية الضفة مف كبيرة أجزاء إلى فصؿ أدت اإلجراءات ىذه كؿ
معيا  تنعدـ كي فمسطينية، جغرافية كحدة قياـ إمكانية معيا ينعدـ صغيرة إلى كنتكنات كتحكلت
كجكد  ظؿ في بسالـ العيش في مستقبؿ أك أمؿ أم يكجد ل"كبالتالي  فمسطينية، دكلة قياـ إمكانية

 (.2002ركبنشتايف،  (الفمسطينية" المناطؽ داخؿ ييكدية مستكطنات

ميمان في رسـ حدكد الدكلة العبرية، كتتـ بمكجب  لقد أصبحت السيطرة عمى األرض جزءن 
 1967ىك األساس لرسـ ىذه الحدكد، ففي حزيراف  الستيطافاستراتيجية مخطط ليا، كيعتبر 

كامؿ لمضفة الغربية كقطاع  احتالؿىاجمت إسرائيؿ الدكؿ العربية في حرب خاطفة، أسفرت عف 
أخرل مف دكؿ عربية، كعمى الرغـ مف أف تعميؿ الحككمة الصييكنية لشف ىذه الحرب  غزة كأجزاء

أىدافيـ كانت فتح آفاؽ جديدة أماـ الستيطاف، كىكذا حتى بداية  أف، إل (ألسباب أمنية)كاف 
، كالتي كانت (أمنية)الثمانينيات أقيمت المستكطنات عمى األراضي التي صكدرت لحتياجات 

 إقامة ىذه المستكطنات عمى أساس اعتبارىا كيانان  (قانكنية)ش األردني، كقد ارتكزت معسكرات لمجي
ذا قيمة أمنية )مستكطنات الغكر( كمنطقة )غكش عتصيكف(، باإلضافة إلى بضع  مؤقتان 

مستكطنات أقيمت في مناطؽ أخرل بالضفة الغربية كقطاع غزه، أما بالنسبة إلى القدس، فإف ىذا 
مباشرة، كعقب صدكر قانكف تكسيع حدكد بمدية القدس في  الحتالؿ، فبعد الكضع اختمؼ كميان 

، كفرض القانكف اإلسرائيمي عمييا، بدأت سياسة المصادرات لممصمحة العامة 28/6/1967
 (.5: 2013قانكف األراضي )استمالؾ لممصمحة العامة( )تفكجي،   باستخداـ
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ىى
 :االستيطافتعريؼ 

في  المستكطنيف مف ممكف عدد أكبر بتجميع يقضي افلالستيط الصييكنية مفيـك إف
 كل دكلة استيطاف، بدكف صييكنية ل أف "القائمة الصييكنية الفكرة مف انطالقان  الفمسطينية األراضي
 .(2002)الدنيا،  "كتسييجيا أراض كمصادرة العرب إخالء بدكف ييكدية

 لقدس.في الضفة الغربية كا االستيطاف( يكضح حجـ 4)الشكؿ رقـ  

 
 (2011المحتمة، األراضيفي  اإلنسافلحقكؽ  اإلسرائيميمركز المعمكمات  -بتسيمـ):المصدر
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مف خالؿ عدكاف  ،اإلسرائيميةكىك السيطرة العممية عمى األرض لتحقيؽ الستراتيجية 

 حيكيان  المستكطنيف جزءن  كيد كامؿ فمسطيف كترسيخ مفيكـ أفمتكاصؿ أداتو إرىاب الدكلة، كغايتو تي
كالمحتؿ في مقكمات الحياة  الحتالؿمف النظاـ األمني اإلسرائيمي، كلخمؽ حالو مف التبعية بيف 

كافة لمنع التكصؿ إلى تسكية إقميمية فمسطينية إسرائيمية تسمح بإقامة كياف فمسطيني ذم كلية 
 (.2013كزارة الدكلة الفمسطينية، مكقع جغرافية كاحدة متكاصمة )

 اء االستيطاف:الدكافع الرئيسة كر 
كأمنية كاقتصادية كاجتماعية ترتبط باألبعاد  استراتيجيةعدة عكامؿ  الستيطافيحكـ 

المستقبمية لممشركع الصييكني الكبير، لذلؾ تـ اختيار مكاقع المستكطنات كحجميا كالطرؽ التي 
دارةتخدميا طبقا لتخطيط  كبالتنسيؽ مع  ميةاإلسرائيمركزية مف قبؿ قيادة كاحدة في كزارة التعمير  كا 

 ىذه المستكطنات يمكف ترتيبيا كالتالي: إنشاءمف عدة  أىداؼكزارة الدفاع، ككاف ىناؾ 
 (2013 كاخيا،) أكالن: أىداؼ سياسية

عمى  الحتالؿكسيمة ضغط يمارسيا  ؛كالتكسع المستمر فيو اإلسرائيمي الستيطافيعتبر 
فرض كاقع الكجكد الييكدم في المنطقة، الفمسطينييف كالعرب عمكما لتحقيؽ مكاسب سياسية ك 

كجعؿ ىذه المستعمرات مدار البحث عمى طاكلة المفاكضات لرسـ مالمح الحؿ النيائي، ككذلؾ 
إلى قضايا  األنظارإلشغاؿ الرأم العالمي عف ممارسة العدكاف الييكدم مف خالؿ تكجيو 

 .كالستيطافالمستعمرات 
 (2013 كاخيا،) ثانيان: أىداؼ أمنية كعسكرية

 فأالمشاكؿ األمنية، حيث  اآلفكانت أكبر المشاكؿ التي عانت كتعاني منيا إسرائيؿ لغاية 
كمنذ دخكؿ الييكد إلى فمسطيف بمياجمة الييكد كقتؿ العديد منيـ، لذلؾ انبعثت  بدؤكاالفمسطينييف 

 سياسة بناء المستعمرات لمحفاظ عمى ما يمي:

في تجمعات سكانية كتزكيدىا بالسالح لمدفاع ضد ىجمات  : كذلؾ مف خالؿ العيشاألفرادأمف  -أ 
 المقاكمة الفمسطينية.

دفاعية أماـ اليجمات العربية  لتشكؿ خطكطان  اإلسرائيميةأمف الدكلة: تـ بناء المستعمرات  -ب 
 باتجاه الدكؿ العربية المجاكرة. اإلسرائيميكمف جميع الجيات ككذلؾ لتشكؿ قكاعد انطالؽ لمجيش 

 : إلىتيصنؼ المستكطنات  حية العسكريةمف النا
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كـ  َُ -٥: كتككف قريبة مف الحدكد لمسافة تتراكح ما بيف األماميةالمستكطنات الدفاعية  -ُ

 كتقسـ إلى: 

مستكطنات الناحاؿ: كىي مستكطنات شبو زراعية تبنى لألغراض العسكرية بشكؿ خاص  -أ 
 عسكريان  ز كتحصف بشكؿ قكم لتصبح مركزان كينتقي مكقعيا بدقة في منطقة جبمية مرتفعة، كتعز 

تخدـ األىداؼ العسكرية الدفاعية كاليجكمية، كيمكف لمشباب الييكد أداء الخدمة اللزامية  حصينان 
 فييا. 
ليا لتكمؿ  المستكطنات الدفاعية الخمفية: كتقع خمؼ المستكطنات األمامية بحيث تشكؿ عمقان  -ب 

رة عسكرية أقؿ مف األمامية إل أنو يمكف تحكيميا إلى ، كىي ذات قداإلقميميحمقة الدفاع 
 مستكطنات دفاعية قكية خالؿ بضع ساعات بتكفير التعزيزات الالزمة.

 ثالثان: أىداؼ تخطيطية

أك الخط األخضر، فالخط  1949لقد كاف لممستكطنات تأثير في خط اليدنة لمعاـ 
كاألراضي الفمسطينية المحتمة، كبالتالي األخضر يرسـ الحدكد المعترؼ بيا دكليان بيف إسرائيؿ 

، كلذلؾ فإف الخط اإلسرائيميالعسكرم  لالحتالؿاألراضي التي تعتبر كفؽ القانكف الدكلي خاضعة 
ف تخمييا إسرائيؿ في أاألخضر في عيرؼ الدبمكماسية يرسـ الحدكد التي تحدد األراضي التي يجب 

بيد أف النمك الستيطاني يطمس ىذه الحدكد بشكؿ خاتمة المطاؼ، كيقيـ فييا الفمسطينيكف دكلة، 
منيجي، كفي مشارؼ القدس تـ إنجاز ىذا المحك كالطمس عبر بناء سمسمة غير منقطعة مف 

 (.2012)تيمي،  المستكطنات إلى درجة القضاء عمى إمكانية استعادة الحدكد عمى نحك ذم معنى

ئة، كمف الكاضح أف الحككمة االم ئة فياعممية التخطيط العمراني ىي كظيفة حككمية م إف
اإلسرائيمية قامت بعمؿ دراسات سابقة قبؿ إقامة المناطؽ الستيطانية مف حيث مكقع المستكطنات 
الجغرافي، كالنكاحي الطبكغرافية كالجيكلكجية كالمناخ كالمياه كالثركات الطبيعية المحيطة بالكتؿ 

 الستيطانية المزمع إنشائيا.

المعايير التخطيطية، التي يتـ بمراعاة كاحد أك أكثر ك األسس  (الفرا)ص خماستفقد كبشكؿ عاـ 
 منيا اختيار مكقع ما إلقامة نقطة استيطانية كىي: 

 إمكانية استغالؿ المكقع زراعيان. -1

 تمتع المكقع بميزة استراتيجية تسمح بتطكيؽ المدف كالقرل الفمسطينية. -2

 رانية الفمسطينية.قرب المكقع مف المدف كالقرل كالتجمعات العم -3
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 كجكد المكقع في منطقة كاسعة خالية مف الفمسطينييف أك ليس بيا كثافة سكانية عالية. -4

 إشراؼ المكقع عمى محاكر الطرؽ الرئيسية. -5

 أف تككف في مكاقع قريبة لخطكط المكصالت أك يمكف ربطيا بشبكة المكاصالت. -6

 لحدكد اإلقميمية.مدل تحقيؽ المكقع لألبعاد الجغرافية كقرب المكقع مف ا -7

 خالية" لتحقيؽ حرية التكسع المستقبمية. ي مكاقع مفتكحة "أراضي حككمية أكأف تككف ف -8

 ـ "إسرائيؿ".1948تككف في مكاقع يسيؿ ربطيا باألراضي المحتمة سنة  أف -9

 أف تككف في مكاقع الثركات الطبيعية كالمياه مثالن. -10

 (.129: 2007كد )الفرا، أف تؤمف العمؽ الستراتيجي المتمثؿ بحماية الحد -11

كقد حدد ىذا التخطيط السياسة العامة إلسرائيؿ في مجالت اإلسكاف كالتعميـ كالصحة 
، ككزع المجتمعات العمرانية الحضرية كالريفية المركزية كالفرعية كمنيا ...اعة.كالصناعة كالزر 

يمية شاممة، كمما يؤكد ككذلؾ أحجاميا ككظائفيا كعالقتيا في شكؿ سياسة قكمية إسرائ الستيطاف
لمتخطيط القكمي ىك المشاريع الحككمية لالستيطاف، كيعتبر رابيف أكؿ مف دعا  الستيطافخضكع 

 (.45: 1989)حسيف،  الستيطافإلى عدـ العشكائية في اختيار أماكف 

 
 التصميـ العمراني كالمعمارم لممستكطنات اإلسرائيمية في القطاع:

معمارم لممستكطنات باىتماـ المخططيف كأصحاب القرار في حظي التصميـ العمراني كال
إسرائيؿ، كذلؾ بيدؼ تكفير بيئة تتكفر فييا كؿ عناصر الراحة كالخدمة كالمنفعة كالجماؿ، كحظي 
عنصر الجماؿ بنصيب األسد مف ذلؾ كمو، كينسحب ذلؾ عمى كؿ المستكطنات، مما يؤكد بأف 

، كأيضان يقكد إلى اإلحساس عند اإلحتالؿلة كاحدة ىناؾ خطة كاممة عميا قامت بيا جية مسئك 
 بكجكد طابع كاحد لعمارة المستكطنات. 

 :(143: 2007، الفرا) أنكاع المباني السكنية في المستكطنات 

الكرافانات: كتستخدـ كمساكف سريعة في بداية إنشاء المستكطنة، كيسيؿ تفكيكيا كنقميا مف  -1
 مكاف آلخر.

 كاحد ككذلؾ المككنة مف دكريف. الفيال: المككنة مف دكر -2

 العمارات ذات الشقؽ السكنية. -3
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أما المباني العامة كالترفييية كالرياضية كالثقافية كالدينية فقد تتككف مف طابقيف أك أكثر 
كتتميز بضخامتيا كاختالفيا في التصميـ الخارجي عف المباني السكنية، أما بالنسبة ألشكاؿ تجميع 

إلى حد ما بيف كؿ مستكطنة كأخرل، ككؿ حي سكني  كاختالؼاؾ تنكيع المباني كالمنشئات فين
كأخر داخؿ المستكطنة، كلكنو تنكيع مف داخؿ الكحدة، حيث استطاع المصمـ أف يكجد التنكع في 
أشكاؿ المباني كالشكارع عمى مستكل المستكطنة الكاحدة كعمى مستكل كؿ المستكطنات، كلكنو 

 حد لكؿ المستكطنات.استطاع أيضا أف يكجد طابع كا

 عمى ( مدل الرفاىية التي حرصت حككمات الحتالؿ4كيتضح مف الصكر في الشكؿ رقـ )
 ،رضطابيـ كجذبيـ ليعيشكا عمى ىذه األكذلؾ بيدؼ العمؿ الجاد عمى استق ،تكفيرىا لممستكطنيف

كع في التن رأيناقد تطاليـ في أم لحظة، كلذلؾ منية أرغـ ما فييا مف استحقاقات كتبعات 
 نشاءات كالمرافؽ كتكامميا.اإل

 . غزة قطاع في المحرراتفي ( يكضح صكر بعض المباني 5)الشكؿ رقـ  

 

مساكف مف طابقيف )فيمؿ( داخؿ 
 المحررات

 المحررات في قطاع غزةأنكاع المباني العامة كالترفييية في 

  
 مرابض تربية الخيؿ المباني اإلدارية
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 أحد المباني العامة حةأحد حمامات السبا

  
 كنيس ييكدم أحد المباني السياحية

  
 ممرات المشاة كحدائؽ كمبنى عاـ حديقة الحيكاف

 (147-143: 2007المصدر:)الفرا، 
 

 قتصاديةرابعان: أىداؼ ا

 الغكر جباؿ أعالي في بالعيش ليقبؿ العالـ بالد أقصى مف القادـ المستكطف يكف لـ
 أجؿ ذلؾ مف لمعيش، األساسية كالمتطمبات حككمة الحتالؿ عيشان رغيدان  لو تكفر ـل ما الممتيبة
 بالمياه يتعمؽ فيما خاصةن  الغربية الضفة في القتصادية المكارد كافة عمى السيطرة تحاكؿ

 فأ إذ الغربية الضفة في الستيطاف نظرية يشكالف العنصراف كىذاف الزراعية، كالمنتكجات
 (.2012، خبراء( الغربية الضفة مياه مخزكف مف% 85 عمى سيطري الحتالؿ
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تحتاج إلى المزيد مف تسميط  ف ىذا الحجـ الكبير مف المياه المسركقة مف قبؿ الحتالؿإ

 األرضالضكء عمييا، كأل تمر مر الكراـ حيث أنيا جريمة ل تقؿ خطكرة عف اغتصاب 
لمياه في الضفة لسيما أف أىالي الضفة كالمقدسات كىك يدؽ ناقكس الخطر بالنسبة لمستقبؿ ا
 يعانكف اآلف مف نقص حاد في كمية المياه المتكفرة لدييـ.

 أىدافيـفي فمسطيف عمى انتقاء المناطؽ التي تخدـ  الستيطافلقد ركز الييكد كمنذ بداية 
لي، كتحقؽ ليـ المكاسب القتصادية، فالشعب الييكدم شعب يعتمد عمى الرأسمالية كالنفكذ الما

الجيدة مف النكاحي القتصادية لبناء تجمعاتيـ السكنية حكليا، كذلؾ  األراضيلذلؾ تـ اختيار 
القريبة مف مصادر المياه، ككؿ ذلؾ لتضييؽ العيش عمى عرب فمسطيف مف اجؿ  األراضياختيار 
كاخيا، لتحقيؽ ييكدية الدكلة ) كاليجرة إلى الخارج، تمييدان  أراضييـعمى الرحيؿ كترؾ  إجبارىـ
2013.) 

كيشمؿ تخطيط المستكطنات احتكائيا عمى النشاط الزراعي كالصناعي كالسياحي كغيرىا  
مف األنشطة القتصادية األخرل الخاصة بالمستكطنات كحركة الستيطاف، كذلؾ بيدؼ ترغيب 

 (.123: 2007المستكطنيف عمى العيش فييا )الفرا، 
 اجتماعية أىداؼخامسان: 

ارات العالـ مكزعيف كمشتتيف كلـ يكف ليـ كطف كاحد يجمعيـ، كلكؿ عاش الييكد في ق
لمبمد الذم عاش فيو، لذلؾ تـ التركيز عمى دمج العناصر الييكدية  منيـ لغتو الخاصة تبعان 

، كذلؾ اإلسرائيميةالمياجرة في مجتمع كاحد لتقكية الركابط الجتماعية بينيـ كالتي تخدـ المصمحة 
مى اليجرة إلى فمسطيف مف خالؿ تأمينيـ باألرض كالمسكف لذا تـ بناء تشجيع ييكد العالـ ع

 (.2008)كاخيا،  الحتالؿالييكدية لتككف النكاة لقياـ دكلة  كطناتالمست

كيغطي مجاؿ اإلسكاف تكفير الخدمات العامة مثؿ: التعميـ، الصحة، اإلسكاف، الخدمات 
 (.123: 2007م حي سكني )الفرا، الجتماعية األخرل الالزمة لمحياة الطبيعية في أ

 في تكجيو تجربة اإلسكاف في قطاع غزة: االستيطافكيفية االستفادة مف تجربة 

أنو لـ يترؾ أم كسيمة لتسخيرىا  إلرغـ ما لديو مف قكة عسكرية كمادية  الحتالؿإف  -1
المستكطنات،  إقامة أفكاعتبر  األرضلخدمة مشركعو القكمي كتثبيت كجكده عمى ىذه 

 الحتالؿحد أىـ الكسائؿ التي تخدـ ىذا المشركع، كلذلؾ كجدنا أف جميع حككمات أ
حككمة سيككف مصيرىا  أم ،ما تجاكزتو إذاىك خط أحمر ليا  الستيطافعمى أف  اتفقت

السقكط كالفشؿ، كمف ىنا فإف الشعب الفمسطيني يجب أف يستفيد مف ىذه النقطة كيعمؿ 
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المناطؽ التي  كاختيار وفي أرض حقوعمى تثبيت  امالن عمى تكجيو اإلسكاف بحيث يككف ع

عمى  لالحتالؿأم تغكؿ جديد  أماـ ستقاـ عمييا أحياء سكنية جديدة بحيث تقؼ سدان 
 الفمسطينية. األراضي

كضع عكامؿ جذب كتحفيز لممستكطنيف لمعيش في ىذه المستكطنات  الحتالؿكجدنا أف  -2
 كمف ذلؾ:

 ؿ المستكطنة مف مرافؽ عامة كبنية تحتية .تكفر جميع الخدمات الالزمة داخ - أ

 زراعية أك صناعية أك سياحية. إيجاد فرص عمؿ داخؿ ىذه المستكطنات سكاءن  - ب

 تصميـ بسيط كجميؿ لمكحدات السكنية كالمرافؽ العامة كتنسيؽ المناطؽ الخضراء. - ت

تخفيض نسبة الضرائب عمى منتجات المستكطنات كتعكيض المستكطنيف في حاؿ  - ث
 أم خسارة.لحقت بيـ 

 المختمفة لمسكاف في حاؿ حدكث أم اعتداء عمييـ. األمفتكفير كسائؿ  - ج

تكفير شبكات طرؽ تربط بيف المستكطنات، رغـ التكمفة العالية التي تبذليا الدكلة  - ح
 .التجاهفي ىذا 

 تكفير فرص تعميـ مجاني لممستكطنيف. - خ

حيث كصمت  في حاؿ إخالء أم مستكطنة يتـ تعكيض المستكطنيف بمبالغ عالية - د
تعكيضات المستكطنيف الذيف اخمكا مستكطنات قطاع غزة إلى ثالثة مميارات 

 دكلر أمريكي.

إف جميع ىذه النقاط كالمزايا التي يتمقاىا المستكطنيف، يجب أف يفيـ العرب كالمسممكف أف  -3
، الؿالحتالمكاجية مع  فيعمييـ أف يكفركا مقابؿ ليا لمفمسطينييف ليقكمكا بسد ىذه الثغرة 

كتكفير أحياء سكنية لمفمسطينييف، الذيف يستحقكف أكثر مف ذلؾ بسبب ىذا الصمكد 
األسطكرم ليـ كحجـ التضحيات كالمعاناة التي يبذلكنيا في سبيؿ الحصكؿ عمى حقيـ 

 .لالستيطافالمسمكب، كالكقكؼ أماـ ىذه اليجمة الشرسة 

خطط قكمي شامؿ لجميع لمكاقع المستكطنات يأتي في سياؽ م الحتالؿ اختيارإف  -4
اعتبارات عدة سكاءن  فمسطيف المحتمة كليس عشكائيا أك سطحيا، كيككف ىذا الختيار كفؽ

 أك األمنية أك العسكرية أك البيئية. القتصادية السياسية أك
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يكاجو بجميع السبؿ المتاحة، كلكف الباحث في ىذا الدراسة  أفيجب  الستيطافإف مشركع  -5

ي قطاع غزة ف كاف كأنو يجب تكفير الدعـ الكافي لمفمسطينييف سكاءن يركز عمى جانب اإلس
، إلقامة المشاريع 1948 أراضيحتى لمفمسطينييف في  الضفة الغربية أك القدس أك أك

 رض فمسطيف.ألكؿ شبر مف  الحتالؿاإلسكانية المضادة ليذا التيكيد الممنيج مف قبؿ 

ة كىي عنصر الزمف، حيث أف الفمسطينييف ل بد مف التركيز عمى نقطة غاية في األىمي -6
في أسرع كقت، في  يفكركف بالكسائؿ التي يعتقدكف أنيا مف الممكف أف تؤتي ثماران  دائمان 

تحقيقيا  لعشرات السنيف القادمة كيعمؿ عمىمنذ انشائو ك رسـ مخططاتو  الحتالؿحيف أف 
ذه الكسائؿ تحتاج إلى كقت بأف ى دائمان يشعر الفمسطينيكف بينما بيدكء كبمنيجية محكمة، 

كا مف تحرير فمسطيف كأنيـ أصبح كليست ذات جدكل كبيرة في مقاكمة الحتالؿ، طكيؿ
 أدنى، كبالتالي فإنو مف نافمة القكؿ أف يفكر الفمسطينيكف بيذه المنيجية.  قاب قكسيف أك
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 املبحث الثالث 
 العالقة بني اإلسكاى واألمو القومي

 

 ب تكفرىا في سياسات اإلسكاف لخدمة األمف القكمي الفمسطيني بقطاع غزة:العناصر الكاج

 كالن: العنصر التخطيطيأ

 ثانيان: العنصر االقتصادم

 ثالثان: العنصر االجتماعي كالثقافي

 رابعان: العنصر البيئي

 خامسان: العنصر األمني
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 أكالن: العنصر التخطيطي:

 تمييد:
لحضرية في العالـ بفترات مختمفة كمتقمبة عبر التاريخ متأثرة لقد مرت عممية التنمية ا

بظركؼ كثيرة كمتنكعة، كتبعان لذلؾ تغيرت أساليب التخطيط كمدخالتو كاآلثار المترتبة عميو ، ففي 
بعض الفترات التاريخية كاف التغيير بطيئان كالطرؽ المتبعة بسيطة كسيمة التعديؿ، كبالتالي لـ تكف 

خاصة ما حصؿ  رية كبيرة كمعقدة ، كلكف في فترات لحقة كاف األمر مختمفان ىناؾ مشكالت حض
في أعقاب الثكرة الصناعية كما نتج عف ذلؾ مف انييار لتنمية المدف المنتظمة ذات الييكؿ 
العمراني الجيد، كأصبحت المناطؽ الحضرية فييا غير صحية كخطرة، كبالتالي صارت الحاجة 

في التخطيط، كلبد مف إحداث تغيير جذرم تستطيع مف خاللو الدكؿ ممحة إليجاد أسمكب جديد 
عمى كافة مستكياتيا الحيمكلة دكف كقكع ذلؾ، فكانت بداية لكجكد أنماط أك أساليب تخطيطية شاممة 
ذات رؤل مستقبمية عامة ل تقتصر عمى النكاحي الفنية كاليندسية في عممية إدارة كمتابعة التخطيط 

مي، بؿ تمتد لتشمؿ كافة نكاحي كجكانب الحياة اإلنسانية كالنشاط البشرم لممجتمع الشامؿ كالمستقب
 (.24: 2010 ،قديدضمف المستكطنة البشرية )

"إف التخطيط ىك الذم يحدد شكؿ التنمية المستقبمية كيعرؼ الحتياجات كيعمؿ عمى 
إحياء نفسيا، كالتخطيط  إعادةتحقيقيا كيحدد مدل قدرة المجتمعات عمى استمرارية اإلنتاج كعمى 

التكازف بيف البيئة كالقتصاد كالقيـ الجتماعية لتمبية احتياجات  إيجادالمستداـ ىك الذم يعمؿ عمى 
العمؿ كالحياة لمسكاف المحمييف كاىتماماتيـ، كىك الذم يصؿ الىتمامات المحمية بالعالمية فينظر 

)محيسف،  كالقتصادم كالجتماعي العالمي"ضمف النظاـ البيئي  كأىدافواىتمامات المجتمع  إلى
2012 :170.) 

إف غاية التخطيط الحضرم كفقا لمفيكمو الشامؿ، ىك نقؿ المجتمع مف األكضاع القائمة " 
لتحقيؽ أىداؼ محددة تسعى لرفع مستكل معيشة المجتمع ككؿ مف كافة  إلى أكضاع أكثر تقدمان 

، كذلؾ عف طريؽ استغالؿ كافة المكارد كاإلمكانات ليان كجما كاقتصاديان  كاجتماعيان  جكانبو عمرانيان 
عمي، )المتاحة، لتحقيؽ تمؾ األىداؼ كحؿ المشكالت العمرانية في البيئات الحضرية المختمفة" 

2009 :1.) 
 لمقياـ مسبؽ تفكير كىك اإلنسانية الحياة مناحي كؿ تشمؿ شاممة كممة تعريؼ التخطيط:

 (.2: 2009فعالن كاقعيان )الطعاني،  يككف أف قبؿ يخمؽ أنو أم ؿالمستقب في سمسمة أفعاؿ أك بفعؿ
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ييعرؼ بأنو فف كعمـ تطكير استخداـ قكل الدكلة الشاممة في أثناء السمـ  التخطيط القكمي:

كالحرب لتحقيؽ األىداؼ كالغايات القكمية لمدكلة، كيعرؼ بأنو الفف المنطقي لستخداـ القكل 
ككف مفيكـ التخطيط الكطني )القكمي( الشامؿ فف كعمـ يبنى عمى لتحقيؽ اإلرادات، كعمى ذلؾ ي

حشد كاستخداـ القكل الشاممة سممان كحربان لتحقيؽ األىداؼ كالغايات القكمية لمدكلة التي تحددىا 
   (.3: 2011القيادة السياسية )كاخيا، 

 :المستداـ كالتخطيط االستدامة مفيـك

الذم  ((Brundtland, 1987 تقرير في الكارد ىك المستدامة لمتنمية تعريؼ أبرز يعد
 عمى تساـك أف الحالية دكف األجياؿ احتياجات تمبي التي أنيا "التنمية عمى المستدامة التنمية عرؼ
 لألجياؿ المتاحة بنفس المقدرة بكرامة كالعيش الخاصة تمبية احتياجاتيا عمى القادمة األجياؿ قدرة

 ."الحالية

 كالبعد الجتماعي البيئي البعد ىي المستدامة بالتنمية عالقة ذات ةسرئي أبعاد ثالثة كىناؾ
 ىذه بيف مرتبطة بالمكازنة كالتقدـ كالرفاىية كالتطكر التنمية فكرة فإف كبالتالي القتصادم، كالبعد
استمرارية الحياة )الفرا،  ىمع لمحفاظ كذلؾ الطبيعية المكارد عمى كبالمحافظة الثالثة، األبعاد
2010 :29.) 

 كاالقتصاد كالمجتمع البيئة :الثالثة المستدامة التنمية أبعاد بيف المتشابكة العالقة (6)رقـ  الشكؿ 
 

 

 

 

 

 

 

  (5: 2012المصدر: )الفرا، 
 :(30: 2010 قديد،) ائص الكاجب مراعاتيا عند التخطيطأىـ الخص

 ؛2002مف )الدليمي، الكاجب مراعاتيا كذلؾ حسب ما اقتبسو عف كؿ  األمكر أىـ (قديد)عدد 
 ( كىي كالتالي:2000سبيرت، 
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ىى
مراعاة الجكانب القتصادية كالسكانية كالجتماعية مف جية، كالثقافية كالنفسية مف جية  -1

أخرل كمككنات أساسية في المخططات التي تكضع لمبيئة الحضرية، كبذلؾ يؤكد 
 التخطيط الحضرم عمى الربط بيف الجكانب المعمارية كالسمككية.

تعامؿ مع الخصائص الطبيعية كالمكاقع الجغرافية لممناطؽ الحضرية، كذلؾ بمراعاة ال -2
في نمكىا العمراني، حيث  ىامان  مكاضع كمكاقع تمؾ المناطؽ، األمر الذم يمعب دكران 

تتكفر لبعضيا إمكانية التكسع كالتنمية، كل يتكفر ذلؾ لمبعض اآلخر مما يتطمب انعكاس 
 الحضرية لتمؾ المناطؽ الحضرية أك المدف.                   ذلؾ عمى مخططات التنمية 

معالجة المنطقة الحضرية ككحدة مترابطة في جميع مككناتيا كعناصرىا مع بعضيا،  -3
مف النظاـ الحضرم، كالتخطيط الحضرم يتككف  أساسيان  فمعالجة أم جزء يشكؿ عنصران 

 مف عنصريف أساسييف:

 اريس كالتربة كالمياه كعناصر المناخ.الخصائص الطبيعية المتمثمة بالتض - أ

النشاط البشرم مف مؤسسات إدارية كاقتصادية كاجتماعية كثقافية كنقؿ ككؿ ما  - ب
يمارسو اإلنساف، بحيث ينتج عف تفاعؿ ىذيف العنصريف نظاـ استعماؿ األراضي 

 لألنشطة كالخدمات المختمفة.

سياسية  تبقراراالمرتبطة ارتباط التخطيط الحضرم كغيره مف أنكاع التخطيط األخرل  -4
دارية كمالية كالتي عمى ضكئيا تحدد الصالحيات كاألدكار التي تمارسيا أجيزة  كا 

 التخطيط.

 –اإلقميـ –التخطيط الحضرم عبارة عف عمميات مترابطة كعمى مستكيات عدة )المدينة -5
 الدكلة(.

يف السكاف في لكجكد فكارؽ ب يتعامؿ التخطيط الحضرم مع بيئة غير متجانسة اجتماعيان  -6
العادات كالتقاليد كالثقافة كالديف، كىذا ما يجب مراعاتو عند كضع المخططات األساسية 
كالتصاميـ الحضرية، كبالتالي يجب تحقيؽ التكازف في تكزيع السكاف في المناطؽ 
الحضرية بما يحقؽ التجانس الجتماعي كيكفؿ تكفير الرقابة المجتمعية مف جية، 

 امة تكتالت اجتماعيو عرقية مف جية أخرل . كالحيمكلة دكف إق

تحقيؽ تكازف إقميمي بيف جميع المناطؽ الحضرية مف حيث تكفير الخدمات كالستثمارات  -7
 دكف حصرىا في مكاف كاحد فينتج عف تركزىا مشكالت عديدة.
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ىى
يجب إدراؾ أف التخطيط الحضرم عممية مستمرة، كما أف التعقيدات كالقيـ المتغيرة  -8

ت المتجددة ل يمكف تناكليا بتحديد كضع نيائي في خريطة لمتطبيؽ، كبالتالي كالمتطمبا
يجب أف تككف العممية في شكؿ دكرة كاممة، تبدأ بعممية التحميؿ التي يتبعيا إعداد اإلطار 
الستراتيجي الذم يشكؿ األساس لعممية التنفيذ التفصيمية، كيتبع ذلؾ نظاـ مراقبة يؤدم 

 كالتحديث الدكرية. إلى عممية المراجعة 

إف التخطيط الحضرم ىك جزء مف عممية التخطيط الستراتيجي الذم يتناكؿ القضايا  -9
 العامة كالتي يككف ليا األثر الكبير عمى التطكير الحضرم. 

يعد التفاعؿ كالمشاركة المجتمعية مف العناصر األساسية في أية عممية تنمية حضرية،  -10
ة السكاف بصكرة جيدة مف أجؿ تناكؿ القضايا كيككف مف المطمكب تفاعؿ كمشارك

مف عمميات التخطيط الحضرم  المتعددة ككجيات النظر المختمفة،  بؿ يمكف القكؿ أف أيان 
 التي ل تقكـ عمى أساس مف المشاركة مف قبؿ السكاف معرضة لمفشؿ التاـ.

 التخطيط في قطاع غزة:

 قطاع غزة طيني بشكؿ عاـ كفيالشعب الفمسفي ظؿ الظركؼ الصعبة التي يعاني منيا 
سياسات  إقرارنو مف الضركرم إعمى المستكل السياسي كالقتصادم كالجتماعي، ف بشكؿ خاص

تحديات تجمعات السكف العشكائي، كذلؾ لما ك  إشكالياتكبرامج تخطيطية كتطكيرية فعالة لمعالجة 
قافية كنفسية تنعكس عمى اقتصادية كاجتماعية كبيئية كصحية كث ضرارأتسببو ىذه الظاىرة مف 

 حياة الفرد كالمجتمع بشكؿ عاـ. 

كالتدابير التخطيطية كالعمرانية  اإلجراءاتكالمقصكد بالسياسات المطمكبة ىي مجمكعة مف 
المدعكمة ببعض النظـ كالتشريعات القانكنية ضمف برامج مختمفة حسب طبيعة كخصائص الحالت 

 ت: حميد، ب. أبك)الكطنية  األىداؼيؽ مجمكعة متكاممة مف كذلؾ مف اجؿ تحق ليذه الظاىرة المتنكعة
4.) 
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ىى
 المراحؿ التي تمر بيا صياغة السياسات كدكرة التعامؿ معيا. (7) شكؿ رقـال

 
 (6: 2012المصدر: )كزارة التخطيط، 

عمى عممية التخطيط المكاني في فمسطيف كذلؾ مف أجؿ  اإلسرائيميلقد سيطر الحتالؿ 
تمرار السيطرة عمى المكاقع الستراتيجية كالمكارد الطبيعٌية الياٌمة، فيما كانت تحقيؽ أىدافو باس

ـٌ تخطيطيا لمفمسطينييف تفتقر ألٌية معايير تخطيطية، ككاف اليدؼ دائمان  المناطؽ العمرانية التي يت
ؼ ىك تطكير مناطؽ يسيؿ إحكاـ السيطرة عمييا، فكانت العممٌية التخطيطية بجممتيا تخدـ األىدا

 السياسٌية كاألمنية لالحتالؿ، كلـ يكف لمفمسطينييف أم دكر في إدارة عممية التخطيط المكاني.

كلكف كمنذ تأسيس السمطة الكطنية الفمسطينية أصبحت مسؤكلية التخطيط ممقاة عمى عاتؽ 
الفمسطينييف، كقد بيذلت جيكد ل ييستياف بيا في ىذا المجاؿ، فقد حدثت إنجازات في مجاؿ 

طيط المكاني كلكف افتقرت الييئات التخطيطٌية إلى كجكد التنسيؽ كالمرجعٌية المكٌحدة، مما أٌدل التخ
إلى كجكد تعارضات بيف المخططات في المستكيات المختمفة كبالتالي لـ تحقؽ العممٌية التخطيطٌية 

 األىداؼ المرجٌكة منيا.

 كيمكف تمخيص المشكمة في التالي: 

 ة كمعتمدة تستخدـ كمكجو لممؤسسات التخطيطية المختمفة.عدـ كجكد أم أدلة مكتكب -

غياب تكحيد المفاىيـ كالقصكر في كضكح اآلليات، مما أدل إلى تعارضات غير مرغكب فييا  -
 في مخرجات العمؿ لدل المؤسسات التخطيطية المختمفة.
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ىى
انكفأت عممية  حيث كنكعان  لحد مف تطكر التخطيط المكاني كمان كقد أسيـ النقساـ بشكؿ كبير في ا

 دليؿ مستكياتمف غزة كالضفة ) لتشمؿ أجزاءن  لتخدـ أجندات ضيقة تفرقت مكانيان  التخطيط
 (.1: 2012التخطيط، 

  :2020االحتياجات السكنية لقطاع غزة لغاية 

لمجمس النركيجي افي دراسة قامت كزارة األشغاؿ العامة كاإلسكاف بإعدادىا بالتعاكف مع 
(NRC فقد تـ تقدير ) كحدة  75334ب  ـ2011العجز في الكحدات السكنية حتى منتصؼ

سكنية، كبالعتماد عمى معدؿ الزيادة الطبيعية المتناقص حسب تقديرات الجياز المركزم لإلحصاء 
( كحدة 11,000 –8,000)بيف الحتياجات مف الكحدات السكنية يتراكح فإف  %(6الفمسطيني )

 :سكنية سنكيا، كما في الجدكؿ التالي
 2020يكضح حجـ الحاجة الى الكحدات السكنية في قطاع غزة حتى عاـ  (6) جدكؿ رقـ

Cumulative need of 
Housing Units 

Annual need of 
Housing Units Year 

75,334 75,334 Mid 2011 

90,247 14,913 2012 

106,026 15,779 2013 

122,669 16,643 2014 

140,210 17,541 2015 

158,680 18,470 2016 

178,105 19,425 2017 

198,605 20,500 2018 

220,005 21,400 2019 

242,505 22,500 2020 

 (.2013، كاإلسكافالعامة  األشغاؿالمصدر: )كزارة 
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ىى
 يتكقع 2020ف الحتياج مف الكحدات السكنية في العاـ إككما يظير في الجدكؿ السابؽ ف

منتصؼ  –2011ة كبطرح ما تـ إنشاؤه في الفترة مف )كحدة سكني 242,505يككف حكاليأف 
 حتىفيككف الحتياج مف الكحدات السكنية   كحدة سكنية 15.000( كىك ما يقارب حكالي 2013
 كحدة سكنية. 227.505حكالي  ـ2020العاـ 

  حجـ النقص في المساكف:

السكنية يبمغ ( مف الكحدات 2013يظير في الجدكؿ السابؽ أف احتياج قطاع غزة الحالي )
كحدة سكنية بما فييا  (15.000)كحدة سكنية، كبتقدير انو تـ إنشاء حكالي  (106.026) حكالي
 نفراجةال( مف خالؿ 2013مايك -2011في الفترة ) إعادة اإلعمار كالقطاع الخاص مشاريع

ر، فيذا العمرانية التي شيدىا قطاع غزة بعد دخكؿ كميات مف مكاد البناء عبر األنفاؽ كالمعاب
لتغطية العجز السكني   ( كحدة سكنية91.026يعني أف القطاع ل زاؿ بحاجة إلنشاء حكالي) 

 (.2013، كاإلسكافالعامة  شغاؿاألالحالي الالـز لقطاع غزة )مكقع كزارة 

 التكجيات المستقبمية لمتنمية الحضرية:

عمرانية المختمفة بناءن خمؽ تدرج ىرمي بيف المراكز العمى الحالي  اإلقميمياعتمد المخطط 
 رئيسيفالقتصادية كالكظيفية لكؿ منيا، كالمبني باألساس عمى تعزيز تكاجد مركزيف  األدكارعمى 

مراكز فرعية في  إنشاءىما مدينة غزة في الشماؿ كمدينة خانيكنس في الجنكب، مع ضركرة 
ىذا التكزيع إمكانيات  المحافظة الشمالية كفي دير البمح كرفح، كمخيماتيا الخمسة حيث سيكفر

لمتنمية كلتكفير تكزيع عادؿ لمخدمات العامة، كما يؤدم إلى تركيز التمدد الحضرم في عدد مف 
يبيف مناطؽ التطكير العمراني  (8) الشكؿ رقـالمناطؽ الرئيسية لتفادم التمدد الحضرم العشكائي، ك 

 المستقبمي.
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ىى
تقبمي في قطاع غزة حسب المخطط مناطؽ التطكير العمراني المسيكضح  (8) الشكؿ رقـ

 اإلقميمي

 (.22، 2008: 2020 غزة لقطاع اإلقميمي المصدر: )المخطط

بع فئات رئيسية: محافظات غزة ضمف أر تصنؼ ممكيات األراضي في ممكية األراضي:  
ككما ىك مبيف في الجدكؿ  ،حككمية أكقاؼ، أراضي بئر السبع، كأراضو  يخاصة، أراض أراضو 

  معظـ األراضي ىي ممكية خاصة. التالي فإفٌ 
 في قطاع غزة األراضييكضح ممكيات  (7) جدكؿ رقـ

 النسبة المئكية نكعية الممكية

 %63.9 الراضي) طابك(مسجمة في سمطة  خاصةممكيات 

 %2.1 كقاؼاراضي تابعة لأل

)خاصة كلكف غير مسجمة في سمطة بئر السبع أراضي
 الراضي(

18.7% 

 %15.3 حككميةاراضي 
 (.21، 2008: 2020 غزة لقطاع اإلقميمي المصدر: ) المخطط

 
 مركزيف إلىتنمية عمرانية مستندة 

 
  المتداد العمراني في منطقة المحررات الجنكبية المخالة إمكانية

 المتداد العمراني نحك الشرؽ
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ىى
 (ـ2020  (غزة لقطاع اإلقميمي المخططيكضح  (9الشكؿ رقـ )

 
 (2009خطيط، الت كزارة)  :المصدر

(، 8الكاردة في الجدكؿ رقـ ) اإلحصائياتخذ أيجب  اإلقميميكلكي يتـ عمؿ أم تعديؿ عمى المخطط 
 في العتبار. 2020السكاف في قطاع غزة حتى عاـ  إحصائيات( الذم يكضح 9كالجدكؿ رقـ )
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ىى
 زةذات العالقة بالتخطيط عمراني مستقبمي لقطاع غ اإلحصائياتيكضح بعض ( 8) جدكؿ رقـ

 2كـ  365 مساحة قطاع غزة

 1830000 9/2013عدد سكاف قطاع غزة حتى 

 %48.6 سنة 15نسبة السكاف تحت سف 

 %51 نسبة الذككر

 فرد 6.6 حاليا في قطاع غزة األسرةمتكسط حجـ 

 (.2013: )الزيتكنية، المصدر

 2020حتى عاـ السكاف المستقبمية في قطاع غزة  إحصائياتيكضح  (9) جدكؿ رقـ 

 2.475330 2020عدد سكاف قطاع غزة في نياية العاـ 

 2.160330 عدد السكاف المتكقع بسبب الزيادة الطبيعية

 315000 2020عدد العائديف المتكقع حتى

 %3 2020معدؿ الزيادة الطبيعية في

 5 متكسط حجـ السرة

 (24، 2008: 2020 غزة لقطاع اإلقميمي المصدر: ) المخطط

غزة لمعرفة  قطاع في المختمفة المناطؽ خطط معرفة نسبة الزدحاـ السكاني فيم أمكما يمـز 
( كبالتالي يبني حمكلو حسب 10زمة السكنية في قطاع غزة مف خالؿ الجدكؿ رقـ )حجـ الكثافة كاأل

 تطكير. إلىالمناطؽ التي تحتاج  ألكلكيةرؤيتو 
 غزة قطاع في لمختمفةا المناطؽ في السكاني االزدحاـ نسبة ( يكضح10) رقـ جدكؿ

 (2متكسط نصيب الفرد )ـ (2متكسط مساحة الكحدة السكنية)ـ المنطقة

 11 91 غزة

 8 76 األخرلالمدف 

 6 50 المخيمات

 (136، 2008المصدر: )العيسكم: 
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ىى
)عبد الحميد،  التحديات كالمعكقات التي تكاجو التخطيط العمراني في األراضي الفمسطينية

2010 :31) : 

 ت كمعكقات قانكنية.تحديا -1

 تحديات كمعكقات مؤسساتية.  -2

المسئكلة عف تطبيؽ القكانيف كاألنظمة التنظيمية في البمديات كالمجالس ضعؼ اليياكؿ  -3
 المتعمقة بالتخطيط.

 تحديات كمعكقات تتعمؽ بالقدرات التخطيطية )البشرية كالفنية(. -4

 كفي الختاـ: 

التطكر كالزدىار كالحياة الكريمة لمسكاف،  "إذا كاف اليدؼ مف التخطيط بشكؿ عاـ تحقيؽ 
فإف التخطيط بالنسبة لمفمسطينييف يتجاكز ذلؾ ككنو يعني إثبات اليكية كالستقالؿ كالحؽ في الحياة 

 (.44: 2010عمى األرض" )عبد الحميد، 

أف عممية القياـ بالتنمية العمرانية  ،يتبيف لنا مما تقدـ عف مفيكـ التخطيط الحضرمك 
ؿ إلى بيئة حضرية متكاممة العناصر مستكفية ألكجو النشاط البشرم يجب أف تستند إلى كالكصك 

مبادئ كأسس عممية ككاقعية، كأف تتمتع بخصائص متنكعة كمتغايرة تتناسب مع حجـ كنكعية 
، كفي حالة قطاع غزة نجد أف الحاجة إلى التخطيط قؽ األىداؼ المرجكة منيا مستقبالن التنمية لتح
ف أم منطقة أخرل مف العالـ، كذلؾ بسبب الحاجة الماسة لالستفادة مف كؿ متر مربع ىي ألـز م
عالكة عمى أف قطاع  ،مع األخذ بعيف العتبار الزيادة المطردة كالمتسارعة لمسكاف ،مف األرض

 غزة يحتكم عمى أعمى نسبة كثافة سكانية في العالـ، كمساحة الرض لديو محدكدة جدان.
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ىى
 العنصر االقتصادمثانيان: 

 تمييد:

مف  يعد امتالكو عمى كقدرتيا لحتياجاتيا، المالئـ المسكف عمى األسرة حصكؿ إف
المساىمة  الركائز أحد فالمسكف ،كالتطمعات اآلماؿ قائمة في األكلكية كيحتؿ األساسية، المتطمبات

في  ان إيجابي كيؤثر ألسرةل اليكمي المأكل يكفر أنو إلى باإلضافة نمكىا، كسالمة األسرة تككيف في
 حياتيا، فالحصكؿ في األسرة تمتمكو ما كأثمف أىـ يعد أنو كما كالقتصادم، الجتماعي استقرارىا

 يعد لذا مف دخميا، ان كبير  جزءن  الغالب في يستيمؾ األسرة احتياجات يحقؽ الذم الالئؽ المسكف عمى
العالـ  دكؿ في كؿ ان ميم ان تنمكي ان ىدف وكامتالك عميو الحصكؿ عممية لتيسير تكمفتو كخفض تكفيره

 (. 2005الرياض،  لتطكير العميا الييئة(

ف الحككمي  القطاع بيف التكامؿ مبدأ عمى تعتمد أف يجب اإلسكاف مشاكؿ مكاجية كا 
الستراتيجية  في المتمثمة اإلسكاف لسياسات العالمي التكجو مع ان تماشي كذلؾ الخاص كالقطاع
 لجميع األفراد، المسكف تؤمف أف تستطيع ل الدكلة أف حيث تبيف  ـ(2000اـ )لمع لممأكل العالمية
 اإلنتاج مجمؿ %( مف90 (حكالي المساكف إنتاج غالبية بأف يقر الذم الكاقع أساس عمى ككذلؾ
 (.2005الرياض،  لتطكير العميا الخاص)الييئة القطاع إنتاج مف أصالن  كانت

 الحتياجات تنبع مف أف لبد الفمسطينية السكانية سةالسيا عمييا ترتكز التي األسس فا  ك 
 يعني مما كالمرافؽ األخرل، المساكف عمى المتزايد الطمب الكقت نفس في كتمبي لممكاطنيف، المختمفة
 التكاليؼ، السكف منخفضة بتكفير المتعمقة كخاصة السياسة، ىذه لتنفيذ الالزمة الجيكد تعزيز

مكانيات  الدخؿ ذكم مف الضعيفة كالمحركمة لمفئات الخاصة الحتياجات يمبي بشكؿ صياغتو كا 
 (.133: 2008كالفقراء )العيسكم،  المنخفض

دكؿ  مف العديد في كبيرة مشاكؿ ىي السكنية المناطؽ منيا تعاني التي المشاكؿ أف كمع
 عريضة مف كشريحة ان كبير  جزءن  تشمؿ بؿ فقط الفقراء تطكؿ ل غزة قطاع في أنيا إل الثالث، العالـ

 لدييـ مقدرة يتكفر ل كالذيف البسيطة، الميف كأصحاب الحككمة مكظفي فئة مف الفمسطيني المجتمع
 مف سنكات السابقة الظركؼ ظؿ في خاصة بالعائمة، خاص مسكف إلقامة تجميعيا يمكف مادية

 اسية، كجعمتقي أرقاـ إلى الفمسطيني المجتمع في البطالة نسبة ارتفاع إلى أدت كالتي النتفاضة
 سيككف عندما فكيؼ الكريمة العيش لقمة عمى الحصكؿ تستصعب السكاف مف العظمى الغالبية
 (.133: 2008)العيسكم،  خاص بيت أك سكنية شقة باقتناء المرء يفكر
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ىى
 االقتصادم السكف تعريؼ

كيسد  كأسرتو لمفرد الضركرية المصالح يحقؽ الذم المسكف ذلؾ ىك القتصادم المسكف
الحالي  المدل عمى كدخميا تتناسب معقكلة بتكمفة المأكل مف األسرة احتياجات مف األدنى الحد
 (.2005الرياض، لتطكير العميا )الييئة المنظكر المستقبؿ كفي

كبر المناطؽ المكتظة بالسكاف في العالـ، كتكاجو الضفة الغربية أكيعتبر قطاع غزة أحد 
منطقتيف تكاجياف انخفاضان في مستكل دخؿ األسرة  كانخفاضان فقران في ظركؼ البنية التحتية ككال ال

في مستكل المعيشة، كتكاجو النشاطات العمرانية في المناطؽ الفمسطينية عدة عراقيؿ أىميا ارتفاع 
الدكؿ المجاكرة باإلضافة إلى  أسعار مكاد البناء ككذلؾ ارتفاع تكمفة العمالة بالمقارنة مع أسكاؽ

 مية لمناطؽ األراضي الفمسطينية.غالقات اإلسرائياإل

كنتيجة لمنمك السكاني فإف كثافة اإلشغاؿ في المساكف القائمة مرتفعة جدان  حيث أف النسبة 
% مف األسر لدييا نسبة كثافة إشغاؿ 10.5% شخص لكؿ غرفة في المسكف كاف 1.8بمعدؿ 
 ـ(. 2011الفمسطيني،  لإلحصاءأشخاص لكؿ غرفة )الجياز المركزم  3مف  أكثر

 :(143: 2008)العيسكم،  السكنية الكحدة كمفة تقميؿ في ان ىام ان دكر  التي ليا العكامؿ

تنخفض  أك فترتفع التصميـ، اقتصاديات تحديد في ان كبير  ان دكر  المبنى شكؿ يمعب المبنى: شكؿ .أ 
أطكاؿ  مجمكع تناسب فإف لذلؾ الشكؿ، ليذا المغمفة الخارجية الجدراف لمساحة ان تبع التكاليؼ
الكمفة،  خفض في تساىـ التي اليامة العكامؿ مف ىك الداخمي الفراغ حجـ مع الخارجية الجدراف
 أكبر داخمية فراغات حجـ احتكاء باستطاعتو كاف المربع إلى أقرب المبنى شكؿ كاف فكمما

  .الخارجي مقارنة بغالفو
التكاليؼ،  في كفيرت عنيا ينتج البناء مراحؿ مف مرحمة أم في التكرار عممية إفالتكرار:  .ب 

في  الكفرة مف الكثير تحقيؽ يمكف فإنو كلذلؾ الكحدات، ىذه أسعار تخفيض إلى تؤدم كبالتالي
 .تنفيذىا تكرار إمكانية مع سكنية نماذج تصميـ طريؽ عف التكاليؼ

 الداخمي التكزيع في التالية النقاط بمراعاة الداخمية: االتصاؿ كفراغات المسكف عناصر تكزيع .ج 
 كذلؾ مف خالؿ: السكنية داخؿ الكحدة التصاؿ عناصر ذلؾ في بما صرلمعنا

 .الداخمية التصاؿ مسطحات تقميؿ -1

 السكنية. الكحدة في الخدمات عناصر تجميع -2
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ىى
كغرفة  متكاممة عالقات ليا التي الفراغات تجاكر طريؽ عف ذلؾ كيتأتى الفراغات: تكامؿ -3

 .المساحات بعض تكفير يمكف بذلؾك  المثاؿ، سبيؿ عمى الطعاـ تناكؿ كحيز المعيشة

 مف لممبنى الكمية التكاليؼ في اقتصاد عنو ينتج قد الرأسية: االتصاؿ كعناصر األدكار عدد .د 
 مف أكبر لعدد الرأسية التصاؿ عناصر خدمة الرتفاع، كمع زيادة أك األدكار عدد تكرار

 السكنية الكحدة إلى بالنظر ارىااستشع يمكف السكنية، كالتي لمكحدة الكفاية تزيد السكنية الكحدات
 .التصاؿ عناصر مف كنصيبيا

 المستعممة لممكاد األمثؿ الختيار عمى المباني اقتصاديات زيادة تتكقؼ اإلنشاء: أساليب .ق 
المكاد،  في اليالؾ تكفير مع المطمكبة العمالة كمستكل ليا طاقة بأقصى كاآللت المستخدمة

 خفض مراعاة يجب فإنو البناء، أعماؿ في مرتفعة نسبة مف يةاإلنشائ األعماؿ لما تمثمو ان كنظر 
 :خالؿ التكمفة مف ىذه

 .اإلمكاف قدر اليالؾ لتقميؿ كاألسمنت الحديد األساسية لممكاد األمثؿ الستخداـ -1

باكيات  استخداـ مراعاة مع كالتكمفة، لمكقت مكفر نمط إلى لمكصكؿ اإلنشائي النظاـ تبسيط -2
 كتحقيؽ أمكف ما المبنى عمؽ كتثبيت اإلمكاف، قدر تجاىيفال في منتظمة إنشائية

 الخطأ احتماؿ كتقميص أفضؿ بشكؿ المبنى تحديد في يساعد بما األعمدة استمرارية محاكر
 ممكف. حد أقصى التشييد إلى في

 أمكر أخرل ميمة: .ك 

 مساحة األرض كالحرص عمى عدـ إىدار أم جزء منيا. الستفادة الكاممة مف -1

الطاقة أك  استيالؾ الطاقة كالستفادة مف مصادر الطاقة الطبيعية مف اإلمكاف التقميؿ قدر -2
 .الشمسية

 . بأسعار معتدلة المتناسبة مع األجكاء المحمية كالمتكفرة محميان  استخداـ مكاد التكسية -3

لمتكسع المستقبمي، في حالة ازدياد عدد أفراد  إمكانيةبحيث يككف ىناؾ  مركنة التصميـ -4
 استخداـ مبدأ البناء التزايدم(. األسرة )أم

استخداـ أنظمة تصريؼ كميكانيؾ بسيطة، كالتقميؿ مف كصالت األنابيب كذلؾ بجعؿ اماكف  -5
  متقاربة. الخدمات التي تحتاج لمتصريؼ في أماكف

مستقيمة  استخداـ لغة معمارية بسيطة في التشكيؿ مف خالؿ تكظيؼ أشكاؿ ذات خطكط -6
 لتنفيذ، باإلضافة لسيكلة استخداـ الفراغات الداخمية.لتسييؿ عممية ا اإلمكافقدر 
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ىى
  الطبيعية. كاإلضاءةلالستفادة مف التيكية  كاجتماعيان  معالجة الفتحات بيئيان  -7

 التكييؼ. لتقميؿ الطاقة المستخدمة في سميمان  الحرص عمى تكجيو المبنى تكجييان  -8

أعمى قدر مف  ة لتحقيؽمحاكلة دمج فراغات الضيافة بما ل يخؿ بالمتطمبات الجتماعي -9
 (.2007: ممتقى الميندسكف العرب)العتمادية في المسكف 

 :االستثمار العقارم بغرض التأجير يحؿ أزمة اإلسكاف

حؽ يعتبر أحد البدائؿ التي تست اإليجارخيار تكفير كحدات سكنية عف طريؽ  إدراج إف
مطركح كبقكة في الكثير مف الدكؿ كلسيما في دكلة مجاكرة مثؿ  األسمكبالدراسة، خاصة كاف ىذا 

مصر، كتعمؿ الحككمة عمى تشجيع المستثمريف لنتياج ىذا الطريؽ في استثمار أمكاليـ كاعتبار 
المحدكد لتكفير العديد مف الكحدات السكنية القتصادية لذكم الدخؿ  كخصبان  جيدان  ذلؾ مجالن 

 (.2012 كبأسعار مقبكلة لدييـ كتعكد بالربح المعقكؿ ليؤلء المستثمريف)صالح،

جرة الشيرية لمكحدة األ مكانية لدفعسر في قطاع غزة لدييا اإلف ىناؾ العديد مف األإ
لى إكلى لشراء كحدة سكنية، كىذه الشريحة مف السكاف تحتاج تمتمؾ الدفعة األ السكنية كلكنيا ل

يجار ككذلؾ تنظـ العالقة بيف المالؾ كتشريعات تكفر الكحدات السكنية القتصادية لإلسياسات 
 جر. أكالمست
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 ثالثان: العنصر الثقافي كاالجتماعي

 تمييد:
فإف  كلذلؾ، اكالرتقاء بي اكدعمي ايجب الحفاظ عميي إف ثقافة أم مجتمع عنصر ميـ جدان 

مة في ذلؾ كالسياسات الخاصة بالسكف بشكؿ عاـ يجب أف طريقة بناء المساكف كالمكاد المستخد
تراعي كتعبر عمى نحك مناسب عف الثقافة التي تتـ في إطارىا، كيجب عمى سياسات التطكير 

 .كتعزيزىا حمايتياعمى  بؿ العمؿسكاف لمف أل تفرط باألبعاد الثقافية كالتحديث الخاصة بالسك

ذا كاف الحفاظ عمى ثقافة المجتمع مف  األمكر اليامة كالتي يجب مراعاتيا، فإنيا تزداد كا 
كعائميان، تسكده  أىميتيا في المجتمع الفمسطيني، ككنو مجتمع ديني بطبعو كمحافظ كمترابط اجتماعيان 

عادات كتقاليد اجتماعية مكركثة ككذلؾ أنماط سمككية تناقميا كحافظ عمييا عبر األجياؿ )المػػػركػػػز 
 (.74: 2005نسػػػػػاف، الفمسطيني لحقػػػػكؽ اإل

األسرة )الكحدة األساسية التي يتككف منيا المجتمع كيتطكر  تعيش فيو الذمكيشكؿ المسكف 
اقتصاديان كاجتماعيان مف خالليا(، عمى اعتبار أف تطكر اإلسكاف ىك انعكاس مباشر لتطكر األسرة 

أسرتو كبالتالي عالقة الفرد كالمجتمع، كيعتبر المسكف ىك المكاف الذم تتقكل فيو ركابط الفرد ب
لحاجات الفرد كاألسرة مف النكاحي  مالئمةكاألسرة بالمجتمع، فكمما كاف قطاع اإلسكاف أكثر 

الجتماعية كالقتصادية كالبيئية كالعمرانية كمما أثر ذلؾ بشكؿ إيجابي عمى المجتمع كتطكره بشكؿ 
 عاـ.

في الرفع مف مستكل مراقبة األنشطة  إف تكفر العالقات الجتماعية بيف السكاف عامؿ ميـ
الخارجية كاألنشطة األخرل التي تدكر مف حكليـ كبالتالي األماف في الحي، لقد كجد أنو كمما زاد 
ف تكجو السكاف نحك  الترابط الجتماعي بيف السكاف في الحي كمما زاد الشعكر باألمف كاألماف، كا 

ي تكفره مرتبط بالتصميـ كالتخطيط الفراغي كالمكاني اإلحساس باألمف كالمشاركة في إيجاده كالثقة ف
دارة البيئة العمرانية بالسمكؾ اإلنساني مطمب مسبؽ لمتمكف  ف فيـ عالقة تصميـ كا  لمحي السكني، كا 
مف رفع مستكل نجاح مكاجية الككارث، ذلؾ ألف نجاح ىذه العالقة يمنح السكاف إمكانية التحكـ 

حياة أبنائيـ كبيئتيـ، كتعتبر معالجة الجكانب البيئية المسببة كالقكة الالزمة لحماية حياتيـ ك 
لنخفاض األمف كالسالمة أحد الجكانب التي يجب أف تؤخذ في العتبار، كاف استعماؿ التخطيط 

عف طريؽ ك لسكنية المعيبة أك غير الحصينة، كالتصميـ المعمارم بكفاءة ميـ إللغاء المناطؽ ا
اغ الحضرم، بحيث يككف ىناؾ ىدؼ كاحد لمختمؼ العناصر التي إيجاد بناء اجتماعي في الفر 

تككف ىذا الفضاء، أل كىك إيجاد بيئة فييا ركح الجماعة كالشعكر العاـ بالمسؤكلية، لتحقيؽ حياة 
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ىى
آمنة، ألنو عندما يتكلى السكاف حماية أنفسيـ كأسر أك كأفراد كليس كمجمكعة فإنيـ يفقدكف األمف 

 (.76: 2012الحداد،كاألماف في أحيائيـ )

كبر نسبة ضمف المدينة كمشيدىا الحضرم، أيشغؿ  كلككنوالسكف  أفيتضح مف ذلؾ   
عمى مشيد المدينة، كظيكره بصكرة  ان السكنية( بصكرة مشكىة ينعكس سمب فظيكر السكف)المجمعات

عمى مشيد المدينة، فالسكف ناتج حضارم إنساني، يعكس تطكره الفكر  إيجابان جيدة ينعكس 
عالقاتو، قيمو، عاداتو، تقاليده كانعكاس كؿ ذلؾ  ،اإلنساني كالمجتمعي بكؿ تفاصيمو، ارتباطاتو
 (.4: 2008بالنتيجة عمى المدينة )عبد الرازؽ كعباس، 

 المعايير الثقافية الكاجب مراعاتيا في التخطيط العمراني:

 اليكية الخاصة:  -1

ر التشريع في القرآف كالسنة ليا انعكاسات مما ل شؾ فيو أف التعاليـ اإلسالمية مف مصاد
مممكسة عمى الجكانب العمرانية كأساليب المعيشة كالعادات كالتقاليد في المجتمعات اإلسالمية، 

الفراغي لألنشطة عمى ك كتحديدنا فإف ىذه العكامؿ تؤثر بصكرة أك بأخرل عمى التكزيع المكاني 
كالقيـ  ،الرأسية عامة في تككينيا، كاأللكاف كالزخارؼمستكل المناطؽ السكنية، كالعالقات األفقية ك 

بدأت تتبمكر فكرة العمارة  األكؿ كعمى مر العصكر كمنذ عصر اإلسالـ ،الجمالية، كما إلى ذلؾ
سكاىا مف التجاىات المعمارية،  مف تمؾ المفاىيـ حيث عرفت بتميزىا عما اإلسالمية انطالقان 

كأحيائيا السكنية، كما أف اليكية العمرانية  كزيع المكاني لممدفإذا تمعنا في الت ان يبدك ذلؾ كاضحك 
مناطؽ أخرل كيصبح نسيجيا العمراني  لممنطقة تميزىا بخصكصية تجعميا مميزة كمختمفة عف

كثر كمما كانت ككمما كانت عناصرىا مميزة أ كفراغاتيا كتميز عناصرىا مف كسائؿ تميز ىكيتيا،
األجياؿ التالية عمى  اليكية بعناصرىا المتمايزة ، كتنعكس تمؾفي ىكيتيا ان المنطقة أكثر كضكح

  .(11: 1998)حفظ اهلل،  بالمكاف بتنمية شعكر النتماء كالرتباط الحسي تمقائيان 

 خصكصية طابع المكاف: -2

الطابع ىك مجمكعة السمات كالقيـ الجمالية التي يعبر عنيا المبنى كتعطيو شخصية  
ككذا شخصية المعمارم الذم قاـ بتصميـ ىذا البناء، كما يعرؼ الطابع  مميزة معبرة عف قكميتو

كىناؾ بعداف  ان الصفات المركبة ( التي تميز مكاننو تكفير النقط البصرية )مجمكعة أالعمراني عمى 
  بذاتو في مجتمع ما كىك عبؽ المكاف العمراني: أساسياف لمطابع

 بيئة الطبيعية كالعناصر المبينة.بعد مادم يعتمد عمى التفاعؿ بيف المكاف كال -أ
 بعد ثقافي حضارم كىك يتعمؽ بأنشطة كسمككيات المجتمع. -ب
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كينعكس الطابع المميز عمى إحساس السكاف بالنتماء لمفراغات السكنية، كالستحكاذ 

 كما يترتب عمى ذلؾ مف إحساس السكاف باألمف. عمييا،
د ميزة ذات قيمة، كلكنيا في حقيقة اإلشارة لكجك  ان لطابع" قد يعني ضمنكما أف كممة "ا

زماف ما، كيختمؼ الطابع المعمارم ي كالثقافي لمجماعة في مكاف ما ك األمر تعكس الكاقع الجتماع
مف مكاف آلخر فيكتسب خصكصيتو باختالؼ المقياس كالحجـ كاأللكاف كمكاد اإلنشاء كعناصر 

بو، كبذلؾ يساعد طابع المكاف عمى األنشطة التي تمارس رفة، كذلؾ مف التشكيؿ الفراغي ك الزخ
التأكيد بأىمية شخصية الفرد في المجتمع، فالحفاظ عمى الطابع يؤكد عمى الحفاظ عمى شخصية 

 عمى سمككو كقيمو كتمسكو بمعتقداتو كمبادئو ان ساف الذم يعيش بو، فيككف لو أثر المكاف كاإلن
 (.2005منتديات معمارم، )

 التخطيط العمراني لتحقيؽ الترابط االجتماعي بيف السكافأىـ الكسائؿ الكاجب تكافرىا في 
 :(79: 2012 الحداد،)

 تجميع مداخؿ الكحدات السكنية لزيادة فرص التعارؼ بيف الساكنيف. -أ
تحديد عدد الشقؽ كارتفاع الطكابؽ حيث أف تقميؿ عدد الشقؽ يؤدم إلى تقارب السكاف   -ب

 كزيادة فرص التعارؼ.
مع السكاف كمحاكلة الستفادة مف أم مكقع آمف في المجمع تكفير أماكف للتقاء كتج  -ت

 السكني يسيـ في تجمع كالتقاء السكاف كالتكاصؿ الجتماعي.
استغالؿ نسبة الكثافة البنائية كالعالقة بيف النسبة مف المسطح المبني مف الفراغ كالمسطح  -ث

في تحقيؽ نمط  المتركؾ كفراغ محيط، كبالتالي حجـ كشكؿ المبنى يمعب دكران أساسيان 
 عمراني كفراغ حضرم آمف لمتجمعات السكنية.
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 رابعان: العنصر البيئي

 تمييد:
لمسكف، يجب أف يضمف لساكنيو الحماية مف الرطكبة  كصالحان  حتى يككف المسكف مالئمان 

لح كالبرد كالحرارة كالرياح كغير ذلؾ مف العكامؿ التي تيدد الصحة العامة، كما أف المسكف الصا
لمسكف يجب أف يضمف السالمة الجسدية لمف يسكنو، كفي ىذا الخصكص فقد دعت المجنة الدكلية 
لتطبيؽ المبادئ الصحية لمسكف كالتي أعدتيا منظمة الصحة العالمية التابعة لألمـ المتحدة في 

الت كالتي تعتبر أف السكف يشكؿ العامؿ البيئي المرتبط عمى نحك أكثر تكاتران بح" 1990العاـ 
الكبائيات، أم أف السكف غير المالئـ كالمعيب يككف بصكرة دائمة مرتبطان بارتفاع معدلت الكفيات 

 عف مكاقع التمكث التي تشكؿ تيديدان  كاألمراض، كالمكقع المالئـ يجب اختياره بحيث يككف بعيدان 
 (.71: 2005)المػػػركػػػز الفمسطيني لحقػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف، " لحؽ األفراد في الصحة

مف أف الحؽ في السكف المالئـ ل يعني السقؼ كالجدراف فقط، إنما ىك مكاف  كانطالقان 
لمعيش اآلمف كالكريـ، كحتى يمكف كصؼ السكف بأنو مالئـ فالبد مف أف تتكفر لو بعض المرافؽ 

بشكؿ األساسية الالزمة لمصحة كاألمف كالراحة كالتغذية، كيجب أف تتاح لممنتفعيف بيذا الحؽ ك 
مستمر إمكانية الحصكؿ عمى المكارد الطبيعية كالعامة كعمى المياه النظيفة كالطاقة ألغراض 
الطيي كالتدفئة كاإلضاءة ككذلؾ المرافؽ المتعمقة بتعزيز الصحة العامة كالغسيؿ كتخزيف األغذية 

ػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف، كالتخمص مف النفايات كتصريؼ المياه كخدمات الطكارئ )المػػػركػػػز الفمسطيني لحق
2005 :69.) 

 لمبيئة: معايير تصميـ المباني الصديقة

الكصكؿ إلى المبنى الصديؽ لمبيئة كالذم يتجنب عيكب  كالتي يمكف مف خالؿ تطبيقيا
  كالمعايير تتمحكر حكؿ النقاط اآلتػػػية: المبنى المريض، ىذه المبادئ

 ة:الطبيعي استخداـ الطاقات -1

عمى اإلنساف ك البيئة – في المناطؽ الباردة أك الحارة سكاءن  –عكامؿ المناخيةيظير تأثير ال  
حسب المنطقة المناخية لتكفير ما  العمرانية مف خالؿ استخداـ الطاقة مف أجؿ التبريد أك التدفئة

 ما:يطمؽ عميو )الراحة الحرارية داخؿ المبنى( كالذم يسعى إلى تحقيؽ ىدفػػػػػػػػػػػيف أساسػػػيف كىػػػ

الستفادة القصكل مف الكتساب الحرارم  أكلن: في فصؿ الشتاء يجب أف يراعى في تصميـ المبنى
 مف داخؿ المبنى. عف طريؽ اإلشعاع الشمسي مع تقميؿ فقد الحرارة
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عمى تجنب اإلشعاع الشمسي  : في فصؿ الصيؼ حيث يحتاج المبنى لمتبريد فيراعى العمؿثانيان 

المبنى كتبريد فراغاتو الداخمية بالكسائؿ  م كالعمؿ عمى فقد الحرارة مف داخؿكتقميؿ الكتساب الحرار 
 المعمارية المختمفة.

  مكاد البناء الصديقة لمبيئة: -2

القديمة كانت تستعمؿ مكاد بناء شديدة الحتماؿ متكافرة  يالحظ أف المباني في الحضارات
ف كالطكب المحركؽ مف أشير كأقدـ مكاد في البيئة كالحجر كالطيف كالخشب كالقش، كيعتبر الطي

 :كلكي تككف مكاد البناء صديقة لمبيئة يجب أف يتكفر فييا شرطيف أساسيف البناء المستعممة،

حتى  أل تككف مف المكاد عالية الستيالؾ لمطاقة سكاء في مرحمة التصنيع أك التركيب أك  -
  الصيانة.

 األساسيةمجمكعة مكاد البناء  أم أف تككف مف أل تساىـ في زيادة التمكث الداخمي بالمبنى  -
  ما تككف مكاد البناء الطبيعية. ة كىي غالبان تي يطمؽ عمييا مكاد البناء الصحي)كالتشطيبات( ال

  الحفاظ عمى الماء داخؿ المباني: أساليب -3

في المباني مف أجؿ عمميات الشرب كالستحماـ  ربما يعتقد البعض أف الماء يستعمؿ فقط
في رم الحدائؽ المنزلية كعمميات تجميؿ المبنى  أيضان  طيي الطعاـ، كلكف الماء يستخدـ أك

كترطيبو عف طريؽ النكافير كأحكاض المياه أك الشاللت أك حتى في حمامات السباحة، فالماء لو 
استخدامات جمالية كبيئية حيث يساعد عمى ضبط الرطكبة النسبية بالمكقع كما يؤدم إلى تنقية 

 اليكاء المار عميػػو. ريدكتب

  جكدة اليكاء داخؿ المباني: -4

داخؿ المباني خالؿ العقكد األخيرة مف القرف العشريف مع  لقد استفحمت مشكمة تمكث اليكاء
 ككيماكيات البناء المختمفة، ككؿ ىذه المكاد غير زيادة استعماؿ مكاد البناء كالتشطيبات المختمقة

أف  ممكثات في اليكاء كخمؽ بيئة داخمية غير صحية، إلى جانبالطبيعية تساىـ في تركيز ال
عمميات  المباني الحديثة تككف محكمة الغمؽ حتى ل تسمح بأم تسرب لميكاء مف أجؿ التحكـ في

كيقؿ معدؿ تغيير اليكاء  بذلؾ تصبح ىذه المباني سيئة التيكيةئة أك التبريد كزيادة كفاءتيا، ك التدف
يساعد عمى زيادة تركيز الممكثات  كاحدة كؿ خمسة أك ستة ساعات مما بيا لدرجة تصؿ إلى مرة

 داخؿ ىذه النكعية مف المباني.
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الجيدة لممبنى تعتبر أحد أىـ العكامؿ لمتغمب عمى تركيز الممكثات بيا، كىنا  إف التيكية

 جدأىمية تكجيو فتحات المبنى إلى اتجاه الرياح السائدة بكؿ منطقة مع الحرص عمى تكا تظير
لمرياح  أكثر مف فتحة بكؿ غرفة لخمؽ تيار ىكائي مناسب بيا، كفي حالة الغرؼ غير المكاجية

 السائدة فيمكف الستعانة بمالقؼ اليكاء.
 : اإلضاءة كالمبنى -5

المصدر األساسي لمضكء الطبيعي عمى الكرة األرضية ، كالضكء ينتشر عمى  الشمس ىي
 عمى أىمية كمية اإلضاءة لحياة اإلنساف فإف الدكتكر شيردكيركمغناطيسية، كلمتعرؼ  ىيئة مكجات
Sheard  اإلضاءة  يؤكد عمى أف عممية الرؤية تستيمؾ ربع الطاقة الكمية الالزمة لمجسـ في حالة

مف الجسـ لتعكيض  الصحية كالنظر السميـ، كأف أم نقص في ىذه اإلضاءة معناه استنزاؼ الطاقة
 ىذا النقص.

 : أللكاففمسفة استعماؿ ا -6

 األلكاف مكانة ىامة في جميع األنشطة الحياتية المختمفة لإلنساف، كبخالؼ التأثيرات تحتؿ
سيككلكجية  الجمالية لأللكاف في حالة استخداميا بتناسؽ ك تكامؿ مدركس فإف لأللكاف أيضا تأثيرات

لو تأثيرات بيئية  الخارجية ك فسيكلكجية عمى الجسـ البشرم، إلى جانب أف اختيار ألكاف الكاجيات
 Reflect األبيض ليا قدرة كبيرة عمى عكس كمناخية ىامة فاأللكاف الفاتحة أك القريبة مف المكف

 اإلشعاع الشمسي.

سيككلكجي بالحرارة أك البركدة فاأللكاف تقسـ إلى ألكاف ساخنة كالحمراء  كلأللكاف إحساس
التأثير  ء كالقريبة منيا، كما يدخؿ فيكالصفراء، كألكاف باردة كالزرقاء كالخضرا كالبرتقالية

،  السيككلكجي لأللكاف خداع النظر بالنسبة لممسطحات كاألحػػػػػجاـ  .(2009)مكقع ىندسة دكت كـك
 الضكضاء: كتجنب الصكتي التصميـ -7

كالجسدية لإلنساف،  النفسية الصحة عمى مممكسة تأثيرات لو الضكء مثؿ الصكت 
أك  العالية األصكات فإف العكس كعمى جيدة نفسية تأثيرات ليا مةالجمي أك المقبكلة فاألصكات
 منع في كاألسقؼ كاألرضيات الحكائط كفاءة فإف ذلؾ كعمى ضارة، ليا تأثيرات يككف الضكضاء

 السطح تمؾ معالجة كطرؽ المستخدمة المكاد عمى نكعية يعتمد أك الضكضاء األصكات انتقاؿ
 (.6 :2008 )محمد، امتصاصيا كدرجة
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كبر الستفادة مف أف تكفير المباني الصديقة لمبيئة في قطاع غزة بحيث تستفيد أل شؾ ب

لى إك تحكيميا أتسخيف المياه ك فئة التدك ضاءة الطاقة الشمسية في اإلمف البيئة المحيطة سكاءن 
يا في أك الستفادة مف مياه األمطار كحقن ك العتماد عمى التيكية الطبيعية،أالطاقة الكيربائية، 

ك استخداـ أف تككف مكاد البناء المستخدمة مف نفس البيئة كغير ضارة بيا، أك أ الخزاف الجكفي،
نظمة عبر دئ بالفعؿ اعتماد بعض األكقد بي  ان كممح ان ىام ان مر ألكاف المتجانسة مع البيئة، يعتبر األ

يؽ الصحيح، كلكف كىك يعتبر نقمة جيدة في الطر  ،المجنة المركزية لتنظيـ المدف الخاصة بذلؾ
 لتشمؿ كافة النكاحي البيئية.   ،المزيد مف الشمكلية إلى  تحتاج 
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 األمنيخامسان: العنصر 

 تمييد:
تعتمد مفاىيـ األمف كاألماف الحضرم بشكؿ رئيس كمباشر عمى دكر التخطيط كالتصميـ 

كاألمف ضد الككارث كالسرقة كالجريمة العمراني كتحقيؽ مفاىيـ عدة في األمف كاألماف الحضرم 
كتكفير الستقرار كالستمتاع كعدـ الخكؼ أك القمؽ في الفراغ الحضرم الذم يعتبر الجزء األساسي 
مف البيئة العمرانية التي تمارس فييا كافة أنشطة الحياة، كىنا نتحدث عف دكر التخطيط كالتصميـ 

 العمراني في تحقيؽ األمف كاألماف الحضرم.

 لعكامؿ التي تؤثر في تحقيؽ األمف كاألماف الحضرم:ا
الفراغ الحضرم المحمي ىك الفراغ الذم يمكف مف خاللو الكصكؿ إلى تحقيؽ األمف 
كاألماف الحضرم بإيجاد بيئة تنمك فييا ركح الجماعة كالشعكر بالمسئكلية لتحقيؽ حياة آمنة يتكلي 

ار، كيمكف إيجاز العكامؿ التي تؤثر في تحقيؽ فييا السكاف بشكؿ أساسي حماية أنفسيـ مف األخط
 المراقبة البصرية –الحيازة )الممكية( –األمف كاألماف كتكفير الفراغ الحضرم المحمي في: التجانس

 .(2005، كآخركفسالـ ؛ 72: 2012)الحداد، 

 التجانس:  -أ

يث التركيب المقصكد بو ىك تكفير منطقة سكنية متجانسة داخميان كخارجيان، داخميان مف ح
 الجتماعي كالفئات العمرية، كخارجيان مع البيئة العمرانية المحيطة.

 الحيازة )الممكية(:  -ب 

حب الممكية مف أىـ مظاىر السمكؾ اإلنساني كاإلحساس بالنتماء لمشيء كالمكاف، كعندما 
نو إذا ما تعرض تممؾ اإلنساف شيئان فإنو يشعر في حقو فيو كحيازتو لو فتتكلد لديو ركح الدفاع ع

 لمخطر.

 المراقبة البصرية: -ج 

 كىي القدرة عمى تكفير إمكانية المراقبة البصرية بيف المقيميف في الفراغ الحضرم حيث أف
في تقميؿ  ان كاضح ان لممراقبة تأثير في تأميف البيئة السكنية كالنشاطات الخاصة بيا، كلممراقبة أيضان أثر 

ة كالستقرار كمرادفات كاضحة لمفاىيـ األمف كاألماف الحضرم مخاكؼ السكاف كشعكرىـ بالطمأنين
 (.2005، كآخركف)سالـ 
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 مني في تخطيط المجاكرة السكنية:التي تساعد عمى تعزيز الجانب األمكر األ

يمكف تخطيط المكقع السكني لتكفير التجمعات السكنية المحمية مف خالؿ دراسة البيئة 
ي ككضع البنايات كتصميـ الشكارع، كتدرج الفراغات، كفصؿ العمرانية المحيطة بالتجمع السكن

كدمج الستعمالت، كحجـ المجمكعة السكنية، كالمقياس كالطابع العمراني، كفيما يمي عرض لتمؾ 
 (:2005، كآخركفالنقاط )سالـ 

 المنطقة العمرانية المحيطة بالتجمع السكني: -أ 

مرانيان )كأف يحيط بيا استعمالت ف كضع التجمعات في بيئة غير متجانسة عإحيث  
..الخ( يتسبب في مشاكؿ أمنية قد تعرض التجمع السكني لخطر كبير كانعداـ -صناعية –عسكرية 

 األمف كاألماف في التجمع السكني.
 كضع البنايات بطريقة تجعؿ األراضي المحيطة بيا متصمة كمحددة: -ب 

الـ لساكنييا كمسيطر عمييا مف فيتـ خمؽ بيئة مغمقة ذات ممكية خاصة كاضحة المع
خالليـ، يؤدم ذلؾ إلى إحاطة الفراغ بحدكد مادية تكفر لمناس اإلحساس باألمف كاألماف كتحكيؿ 

( Uالفراغ العاـ إلى فراغ خاص مف خالؿ إحاطة الفراغ بحدكد حقيقية كالمباني عمى شكؿ حرؼ )
 شكؿ رقـبعض األشجار كأعمدة اإلنارة، كالكاألسكار كالجدراف العالية، كاألبكاب كالبكابات المغمقة ك 

 المباني كتكزيعيا في تككيف الفراغات بينيا. أشكاؿ أىميةيكضح  (10)
 في تحقيؽ فراغ حضرم مغمؽ خاص كأثرهتكزيع كتؿ المباني يكضح  (10) الشكؿ رقـ

 
 (2002المصدر: )باىماـ، 

 



ىالنظريىللدرادظاإلطارى
 

 

 

 008 888 

  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  للدرادظللدرادظىىالنظريالنظريىىاإلطاراإلطار

ىى
 تخطيط تصميـ الشكارع: -ج 

ت كتقميؿ الطرؽ العابرة المخترقة لمتجمعات السكنية كبالتالي بحيث تعكؽ الدخكؿ السيؿ لممركبا
 فإف مف أىـ المعايير لتخطيط كتصميـ الشكارع لتحقيؽ األمف كاألماف الحضرم

العتماد عمى كثرة المسارات مغمقة النيايات لخمؽ فراغات احتكائية كاجتماعية نشطة ل  -1
 (.11تشجع عمى الدخكؿ انظر الشكؿ)

ت كالطرؽ المؤدية إلى المنطقة السكنية: بحيث تككف المداخؿ كالمخارج الحد مف المسارا -2
 كاضحة كفي أضيؽ حدكد السيطرة.

 العابر في المشركع. استخداـ األفنية كاستخداـ الطرؽ الحمقية لمحد مف المركر -3
 ( يكضح كيفية خمؽ فراغات احتكائية كاجتماعية نشطة كمغمقة النيايات ال11) الشكؿ رقـ

 الدخكؿتشجع عمى 

 
 (.2002المصدر: )باىماـ، 

 تدرج الفراغات: -د

بالتدرج اليرمي لمفراغات مف الفراغات  كثيقان  حيث أف مفيكـ األمف كاألماف يرتبط ارتباطان 
العامة إلى شبو العامة ثـ إلى الفراغات شبو الخاصة كتنتيي بالفراغات الخاصة التي تخص 

تنمية العالقات الجتماعية كانعداـ الرقابة الذاتية مجمكعة قميمة مف السكاف كبدكف ذلؾ يصعب 
 (.12عمى التجمع السكني انظر الشكؿ)



ىالنظريىللدرادظاإلطارى
 

 

 

 009 889 

  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  للدرادظللدرادظىىالنظريالنظريىىاإلطاراإلطار

ىى
التدرج اليرمي لمفراغات مف الفراغات العامة إلى شبو العامة ثـ إلى يكضح ( 12) الشكؿ رقـ

 الفراغات شبو الخاصة كتنتيي بالفراغات الخاصة

 
 (.2002المصدر: )باىماـ، 

 تعماالت:فصؿ أك دمج االس -ق

حيث أف كجكد المحالت كالستعمالت التجارية كالمساجد المختمفة المتداخمة مع الستعماؿ 
كما أف  ،لمتجمع السكاني ان اجتماعيك  ان ترفييي السكني كالمتنكعة تعطي حيكية لممنطقة كتشكؿ عامالن 

 فرص التعارؼ بيف السكاف. يعززالتكاجد في المحالت التجارية كفي المسجد 
 كضكح مخطط المشركع: -ك 

حيث أف تخطيط كتصميـ التجمعات السكنية التي يككف فييا تشابو كنسؽ ىندسي متكرر 
لعدـ القدرة عمى التمييز بيف الطرقات  نتيجةن  ،كيضعؼ عامؿ األمف كاألماف الحضرم ،يثير الممؿ

 كالكصكؿ إلى الكحدات السكنية.

 حجـ الكحدة التخطيطية: -م 

كعة السكنية التي تمثؿ النكاة التجميعية في تككيف النسيج العمراني التي تتمثؿ في المجم
لمتجمعات السكنية ككمما صغر حجـ الكحدة التخطيطية كقؿ عدد سكانيا كمما كاف القتراب إلى 
البعد اإلنساني أكبر ككمما أمكف السيطرة عمييا كتأمينيا كزاد الشعكر داخميا باألمف كاألماف 

 (.75: 2012)الحداد، 
 مدل تطبيؽ االمف كالسالمة في المخطط االقميمي لقطاع غزة:

حيث ينقصو  اإلقميميالعامة، في المخطط كالسالمة  لألمفمف الكاضح غياب التخطيط 
مخططات تكزيع إدارات الطكارئ كالككارث، كمحطات اإلسعاؼ كالدفاع المدني، كفؽ تكزيع 



ىالنظريىللدرادظاإلطارى
 

 

 

 041 880 

  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  للدرادظللدرادظىىالنظريالنظريىىطارطاراإلاإل

ىى
 ،كاإلنقاذات كاألحياء السكنية، كمحطات اإلطفاء الكثافات السكانية كالكثافة العمرانية في التجمع

كالمناطؽ الخطرة، كمخطط يكضح تكزيع المستشفيات الميدانية، كمحطات إدارة العمميات كالطكارئ 
 الحتالؿ كاستيداؼ غزةالمؤقتة التي يمكف أف تككف مكسمية أك حسب األكضاع األمنية في قطاع 

 (.65: 2012لمغير، لمتجمعات السكنية كالمناطؽ الحدكدية )ا

 السكنية: تصميـ الكحدةمني في التي تساعد عمى تعزيز الجانب األمكر األ
أما في العممية التصميمية لمكحدة السكنية )البناية أك الشقة( فيمكف الكقكؼ عمى أىـ النقاط       
 التالية:

 اإلنساني أدكار كحد أقصى( تحقؽ المقياس 4فإتباع أنماط اإلسكاف المنخفض )المقياس:  -1
داخؿ البيئة السكنية كيعطي الشعكر بالنتماء كيحقؽ فرص مراقبة الفراغات المعمارية كيساعد 

 عمى تكطيد الركابط الجتماعية.

يجب أف يراعي الرؤية الكاممة عمى المنطقة الخارجية كتكفير المراقبة المستمرة تصميـ النكافذ:  -2
 ر الالزمة.كالشعكر بأم خطر ممكف أف يحدث كأخذ التدابي

 بحيث تككف آمنة كسيمة الكصكؿ كقكيةاالىتماـ بتحديد مكاقع ساللـ اليركب كالحريؽ:  -3
العزؿ مف أم خطر ممكف أف يتعرض لو السكاف كتركيب أبكاب مانعة لدخكؿ الدخاف الذم قد 

 يسبب الختناؽ.

لى المبنى. سيكلة التعرؼ عمى الممرات كاألبكاب كالمخارج: -4  المكصمة مف كا 

لمكصكؿ مف مكاف إلى آخر بشكؿ أفقي آمف كالشرفات كار كسائؿ كمخارج ىركب أفقية: ابت -5
 كالجسكر كالكبارم المكصمة مف مبنى إلى آخر.

كيعد بيا أماكف اختباء مناسبة في حالت الحركب كأف تزكد  تصميـ مناطؽ لتجمع السكاف: -6
إلنقاذ كالمكحات اإلرشادية بكؿ اإلمكانيات التي تسيؿ التكاصؿ كالتصاؿ كمعدات اإلسعاؼ كا

 (.75: 2012)الحداد، 

 :المالجئ

 المكاطنيف مف محدد لعدد المختمفة الككارث آثار مف كاألماف األمف تحقيؽ سبؿ أحد الممجأ
 كالتيكية كالمياه كالطعاـ النـك مثؿ اإلغاثة سبؿ تكفير خالؿ مف الككارث، خالؿ الممجأ يشغمكف
 كتكفر كالسامة الكيميائية الغازات أك اإلشعاعي التمكث مف الكقايةك  الطاقة كتكليد اليكاء كتنقية
 كالتقاليد العادات كمراعاة الضركرية، الخدمات مف كغيرىا التصالت األكلية اإلسعافات كسائؿ



ىالنظريىللدرادظاإلطارى
 

 

 

 040 888 

  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  للدرادظللدرادظىىالنظريالنظريىىاإلطاراإلطار

ىى
الكسائؿ  مف كغيرىا لمصالة مكاف كتكفير الجنسيف بيف الفصؿ إلى الحاجة مثؿ كالدينية الجتماعية

 (.37: 2012 األخرل )الحداد،

المالجئ ما بيف مالجئ عامة كأخرل خاصة، كمالجئ خارجية كأخرل داخمية  أنكاعكتتعدد 
كمنيا مالجئ لمعمميات كأخرل لمحفظ كالتخزيف، كلكؿ نكع مف ىذه المالجئ خصكصيتو كمتطمباتو 

 كشركطو الخاصة كيعتمد اختيار أم نكع منيا حسب الظركؼ العامة لمدكلة.

نسب أد الغرفة اآلمنة داخؿ الكحدات السكنية كىك نظاـ حديث مف كيعتبر نظاـ كجك 
 لنا في قطاع غزة كذلؾ لألسباب التالية: األمنيةالحمكؿ 

نما ىي جزء مف الكحدة السكنية يستخدـ كغرفة  ان ميجكر  ان إضافي ان ل تعتبر الغرفة اآلمنة مكان -1 كا 
 .راحةعادية بكؿ 

 خارج الكحدة السكنية. أممج إنشاءمفة قؿ بكثير مف تكأىذه الغرفة  إنشاءتكمفة  -2

متابعة كمراقبة كصيانة ىذه الغرفة سيؿ كمستمر عمى مدار الكقت ألنيا جزء مف الكحدة  -3
 .األخرلالسكنية عمى عكس المالجئ 

 المالجئ الخارجية. إلىمف الكصكؿ  أمانان كأسرع مف كأكثر  أسيؿىذه الغرفة  إلىالكصكؿ  -4

 أففال يعقؿ  أسابيعكربما عدة  اأيامقطاع غزة تستغرؽ رض أالحركب التي تجرم عمى  إف -5
يطمب مف السكاف البقاء في مالجئ خارج كحدتيـ السكنية كؿ ىذه الفترة خاصة في ظؿ عدـ 

 المبكر قبؿ حدكث أم ضربة. اإلنذاركجكد منظكمة 

لحماية ممجأ يريد تدميره فيذه الغرفة ليس المقصكد منيا ا أملتدمير  اتاإلمكان الحتالؿلدل  -6
كافية كتفي بيذا  أنيامف الستيداؼ المباشر كلكف مف الستيداؼ غير المباشر، كنعتقد 

 .(2013)اليندم،  الغرض

 
 
 
 
 
 



ىالنظريىللدرادظاإلطارى
 

 

 

 044 888 

  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  للدرادظللدرادظىىالنظريالنظريىىاإلطاراإلطار

ىى
 الغرفة اآلمنة المستخدمة في حالة الطكارئ عند االحتالؿ اإلسرائيمييكضح  (13) الشكؿ رقـ

  

  

  
 (.99: 2012المصدر: )الحداد، 

 المكاجية )الحركب(: لمناطؽ نيالعمرا التخطيط

كل  الحركب ككارث كبالتحديد الككارث مع المباشر الحتكاؾ مناطؽ المكاجية مناطؽ تمثؿ
نما فقط حدكدية مناطؽ المكاجية مناطؽ تككف أف يشترط المكاجية  فييا تحدث منطقة أم ىي كا 
التي  لممجتمعات فييا جتماعيال كالبعد عميو، كالمعتدل المعتدم فييا يككف طرفيف بيف كاللتقاء
يقيـ  التي كاألرض المسكف بيف كالرتباط النتماء ركح في إيجاد جدان  ضركرم المناطؽ ىذه تعمر
اجتماعية  أىداؼ عدة تحقيؽ خالؿ مف المكاجية مناطؽ تخطيط في األساسية الركيزة ىي عمييا

يككف  كبذلؾ ليا كانتمائو األرضب اإلنساف ارتباط عامؿ بزيادة كطاقاتيـ الشباب مف كالستفادة
 .الضركرة عند عنيا كالدفاع باألرض لمتمسؾ ضماف ىناؾ

 مناطؽ في المساحة كبيرة سكنية تجمعات إقامة عدـ التركيز عمى مف لبد أنو كما
 في سكانية تجمعات تخطيط عند يجب كما كبيرة، بشرية كمادية خسائر تحقؽ أف يمكف المكاجية



ىالنظريىللدرادظاإلطارى
 

 

 

 044 883 

  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  للدرادظللدرادظىىالنظريالنظريىىاإلطاراإلطار

ىى
 يمكف التجمعات داخؿ كاسعة مساحات يكفر مما النتشار كالخمخمة مبدأ يؽتحق المكاجية مناطؽ 

 المكاجية في مناطؽ الكقائي التخطيط ضمف كمف الجتماعية المختمفة، األنشطة في استغالليا
 :تحقيؽ ىدفيف يتـ كبذلؾ السكنية التجمعات بداخؿ متالحمة حيكية منشآت كضع تجنب

 .بالستيداؼ الميددة قعالمكا عف السكنية المكاقع إبعاد -أ 
أك  الخطأ بحجة عمرانية مكاقع بقصؼ أعذاران  يمتمس ل حتى الخصـ عمى الذرائع سد -ب 

  الحيكية. المكاقع مف قربيا بحجة
 كضع تجنب مف لبد نوأ (99: 2012)الحداد، أكردفقد  المكاقع تخطيط مستكل عمى أما
 ضغط مكجات إلى ذلؾ يؤدم يثح البعض لبعضيا كمكازية لبعضيا البعض مزاحمة المباني
 أسمكب إتباع كيككف كاإلصابة التدمير معدلت مف يرفع آلخر مما سطح مف مترددة عالية

 معدلت مف لإلقالؿ الخفيفة الحدكد استخداـ إلى المجكء المفتكحة مع شبو أك المفتكحة الفراغات
 مركنة ذات تككف أف يمـز إنوف العمرانية لمتجمعات الطرؽ الداخمية بشبكة يتعمؽ الخسائر، كفيما

 لمتجمع المكقع اختيار عند يمـز كذلؾ آلخر مكاف لمكصكؿ مف تبادلية طرؽ مبدأ كتحقؽ عالية
 عمى العتماد يمكف أنو كما ناحية، لممكقع العمراني مف طبيعية حماية تكفير يتـ أف السكاني
 إتباع خالؿ مف الداخؿ ىعم المطمة كالفتحات الكاسعة الخارج عمى المطمة الضيقة الفتحات
 المبنى تكيؼ مع خارجو مف لممنشأة حماية أقصى لتحقيؽ كذلؾ كاألحكاش األفنية تصميـ أسمكب

 يضفي جديدة معمارية مدرسة ىك الكقائي التصميمي األسمكب إتباع المحيطة، لذلؾ فإف البيئة مع
 حماية أفضؿ تحقيؽ في التصميـ مالمح بعض في تتمثؿ المكاجية لمناطؽ معمارم مميز طابع
 (.1986، إبراىيـالسكاني ) لمتجمع
 :الخالصة

 مػرتبط تػكفره فػي كالثقػة إيجػاده فػي كالمشػاركة بػاألمف اإلحسػاس نحػك السػكاف تكجػو إف
ف السػكني، لمحػي كالمكػاني الفراغػي كالتخطػيط بالتصػميـ دارة تصػميـ عالقػة فيػـ كا  العمرانيػة  البيئػة كا 
 نجاح ىذه ألف ذلؾ عممية التخطيط، نجاح مستكل رفع مف تمكفلم مسبؽ مطمب اإلنساني بالسمكؾ
 كبيئتيـ. أبنائيـ كحياة حياتيـ لحماية الالزمة كالقكة التحكـ إمكانية السكاف يمنح العالقة



 
 

 

 

 

  الفصل الثالثالفصل الثالث
  الطريقة واإلجراءاتالطريقة واإلجراءات

 

 الدراسة منيجية  . 

 البيانات جمع طرؽ. 

 الدراسة مجتمع. 

 الدراسة عينة. 
 سةالدرا أداة. 
 ستبانةاال صدؽ. 
 االستبياف ثبات. 
 الدراسة في المستخدمة اإلحصائية األساليب. 



ىالطروقظىواإلجراءات
 

 041 883 

  الثالثالثالثىىالفصلالفصل

  واإلجراءاتواإلجراءاتىىالطروقظالطروقظ

ىى
 المقدمة:أكالن: 

جراءاتيا محػكران  يػتـ مػف خاللػو انجػاز الجانػب التطبيقػي مػف  ،ان رئيسػ تعتبر منيجية الدراسة كا 
متكصػؿ إلػى الدراسة، كعف طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلجراء التحميػؿ اإلحصػائي ل

النتػػػائج التػػػي يػػػتـ تفسػػػيرىا فػػػي ضػػػكء أدبيػػػات الدراسػػػة المتعمقػػػة بمكضػػػكع الدراسػػػة، كبالتػػػالي تحقػػػؽ 
 األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا. 

لممػػنيج المتبػػع كمجتمػع كعينػػة الدراسػة، ككػػذلؾ أداة الدراسػػة  حيػث تنػػاكؿ ىػذا الفصػػؿ كصػفان 
 كمػػا يتضػػمف كصػػفان  ،، كمػػدل صػػدقيا كثباتيػػاكتطكيرىػػا بنائيػػا ككيفيػػةالمسػػتخدمة كطريقػػة إعػػدادىا 

لإلجػػراءات التػػي قػػاـ بيػػا الباحػػث فػػي تصػػميـ أداة الدراسػػة كتقنينيػػا، كاألدكات التػػي اسػػتخدميا لجمػػع 
بيانػػػػات الدراسػػػػة، كينتيػػػػي الفصػػػػؿ بالمعالجػػػػات اإلحصػػػػائية التػػػػي اسػػػػتخدمت فػػػػي تحميػػػػؿ البيانػػػػات 

 .اإلجراءات ليذه كصؼ يمي كفيما، النتائج كاستخالص

 منيجية الدارسةثانيان: 

 الكصػفي المػنيجك , خداـ المػنيج التػاريخيباسػت الباحػث قػاـ الدراسػة أىػداؼ تحقيػؽ أجػؿ مػف

 بػيف كالعالقػة بياناتيػا، كتحميػؿ الدراسػة، مكضػكع الظػاىرة كصػؼ خاللػو مػف يحػاكؿ الػذم التحميمػي

 .تحدثيا يالت كاآلثار تتضمنيا التي كالعمميات حكليا تطرح التي كاآلراء مككناتيا

"المػػنيج الػػذم يسػػعى  بأنػػو التحميمػػي الكصػػفي المػػنيج (100: 2006، الحمػػداني) يعػػرؼ
لكصػػػػؼ الظػػػػكاىر أك األحػػػػداث المعاصػػػػرة، أك الراىنػػػػة فيػػػػك أحػػػػد أشػػػػكاؿ التحميػػػػؿ كالتفسػػػػير المػػػػنظـ 
لكصؼ ظاىرة أك مشكمة، كيقدـ بيانات عف خصائص معينة في الكاقع، كتتطمػب معرفػة المشػاركيف 

 رسة كالظكاىر التي ندرسيا كاألكقات التي نستعمميا لجمع البيانات". في الدا

 طرؽ جمع البياناتثالثان: 

 :لممعمكمات أساسيف مصدريف الباحث استخدـ

 البيانػات مصادرإلى  لمدراسة النظرم اإلطار معالجة في الباحث اتجو حيث: الثانكية المصادر .0
 كالمقػالت كالػدكريات العالقػة، ذات كاألجنبيػة عربيػةال كالمراجػع الكتػب فػي تتمثػؿ كالتػي ،الثانكية

 فػػي كالمطالعػػة كالبحػػث الدارسػػة، مكضػػكع تناكلػػت التػػي السػػابقة كالدراسػػات كاألبحػػاث كالتقػػارير،
 .المختمفة اإلنترنت مكاقع
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ىى
 البيانػات جمػعإلػى  الباحػث لجػأ الدراسػة لمكضػكع التحميميػة الجكانػب لمعالجػة: األكليػة المصادر .4

، ككػذلؾ الغػرض ليػذا خصيصػان  صػممت كالتي لمدراسة، رئيسة كأداة ستبانةال خالؿ مف األكلية
 اجراء بعض المقابالت مع المختصيف في مجاؿ السكاف.

 مجتمع الدراسةرابعان: 

 مجتمػعفػإف  كبػذلؾ، الباحػث يدرسػيا التي الظاىرة مفردات جميع بأنو الدراسة مجتمع يعرؼ
 مشػػػكمة عمػػػى كبنػػػاءن ، الدراسػػػة مشػػػكمة مكضػػػكع يككنػػػكف الػػػذيف ءاألشػػػيا أك األفػػػراد جميػػػع ىػػػك الدراسػػػة
مػػف حممػػة شػػيادة  كالخبػػرة ذكم الختصػػاص مػػف يتكػػكف المسػػتيدؼ المجتمػػعفػػإف  كأىػػدافيا الدراسػػة

فػي الػكزارات  اإلسػكافليػـ الخبػرة فػي مجػاؿ  كا كالعمػارةالعمراني ت التخطيط مجالفي البكالكريكس 
كىػػػػي )كزارة األشػػػػغاؿ العامػػػػة كاإلسػػػػكاف، كزارة  قطػػػػاع غػػػػزةفػػػػي  ذات العالقػػػػة بػػػػالتخطيط الحضػػػػرم

( 71)ب عػػػددىـ كيقػػػدرالتخطػػػيط، كزارة الحكػػػـ المحمػػػي كمػػػا يتبعيػػػا مػػػف بمػػػديات كمجػػػالس محميػػػة(  
 .مختصان 

 عينة الدراسةخامسان: 

ستبانة عمى مجتمع الدراسة كقد ا( 70تـ استخداـ طريقة الحصر الشامؿ، حيث تـ تكزيع ) 
 %(.90( استبانة بنسبة )63تـ استرداد )

 أداة الدراسةسادسان: 

 لمحصكؿ تستخدـ كبنكد أبعاد ذات تـ استخداـ الستبانة كأداة لمدراسة، كتعرؼ بأنيا: "أداة
تحريريػة" )األغػا كاألسػتاذ،  كتابية كىي نفسو، المفحكص ليا بالستجابة يقكـ آراء أك عمى معمكمات

2004  :116.) 
 غػػزة قطػػاع فػػي المقترحػػة اإلسػػكانية السياسػػات" عمػػى لمتعػػرؼ ةالسػػتبان اسػػتخداـ تػػـحيػػث 

 . "الفمسطيني القكمي األمف لتعزيز

 :رئيسيف قسميف مف الدارسة استبانة تتككف

التعميمػػػي، عػػػدد  لالعمػػػر، المسػػػتك ) المسػػػتجيب عػػػف األكليػػػة البيانػػػات عػػػف عبػػػارة كىػػػك: األكؿ القسػػػـ
ة، المسػػػمى الػػػكظيفي، عػػػدد سػػػنكات الخدمػػػة فػػػي سػػػنكات الخبػػػرة فػػػي المجػػػاؿ، اسػػػـ الػػػكزارة أك البمديػػػ

 (.الكظيفية الحالية
 :مجالت( 6) عمى مكزع، فقرة( 68) مف كيتككف، مجاالت الدراسة عف عبارة كىك :الثاني القسـ
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ىى
 .فقرة( 01) مف كيتككف، السياسات المتعمقة بالنكاحي التخطيطية: األكؿ المجاؿ

 .فقرة( 04) مف كيتككف، االقتصادية يبالنكاح المتعمقة السياسات :الثاني المجاؿ

 .فقرات( 9) مف كيتككف، كالثقافية االجتماعية بالنكاحي المتعمقة السياسات :الثالث المجاؿ

 .فقرات( 01) مف كيتككف، السياسات المتعمقة بالنكاحي البيئية: الرابع المجاؿ

 .فقرة( 04) مف كيتككف، السياسات المتعمقة بالنكاحي األمنية: الخامس المجاؿ

 .فقرات( 8) مف كيتككف، األمف القكميب كعالقتيا اإلسكانية السياسات: السادس المجاؿ

 رقػـ جػدكؿ حسػب الستبياف لفقرات المبحكثيف استجابات لقياس الخماسي ليكرت مقياس استخداـ تـ
(00:) 

 ( درجات مقياس ليكرت الخماسي11) رقـ جدكؿ

 تأثير قكم جدا تأثير قكم متكسطتأثير  تأثير ضعيؼ ال تأثير االستجابة

 1 2 4 4 0 الدرجة

 الحالة ىذه في النسبي الكزف يككف كبذلؾ" ل تأثير" لالستجابة( 0) الدرجة الباحث اختار
 %.011 -81 مف ىك( 1) لمدرجة النسبي كالكزف، الستجابة ىذه مع يتناسب كىك% 41ىك

 :ستبانةاال بناء خطكات

 األمف لتعزيز غزة قطاع في المتبعة اإلسكانية السياسات" لمعرفة راسةالد أداة بإعداد الباحث قاـ
 :ستبانةال لبناء التالية الخطكات الباحث كاتبع ،"الفمسطيني القكمي

اسة، الحالية كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدر  اإلسكانيةعمى السياسات  الطالع -1
 راتيا.ستبانة كصياغة فقكالستفادة منيا في بناء ال

سػتبانة نية كالمشرفيف في تحديد أبعػاد الاستشار الباحث عددان مف أساتذة الجامعات الفمسطي -2
 .كفقراتيا

 .ستبانةال شممتيا التي الرئيسة المجالت تحديد -3

 .مجاؿ كؿ تحت تقع التي الفقرات تحديد -4

 .فقرة( 68) ك مجالت( 1) مف تككنت كقد األكلية صكرتيا في ستبانةال تصميـ تـ -5
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ىى
 الجامعػػات فػػي التػػدريس ىيئػػة أعضػػاء مػػف المحكمػػيف مػػف( 00) عمػػى سػػتبانةال عػػرض تػػـ -6

 أسػػماء يبػػيف( 4) رقػػـ كالممحػػؽ ،القػػكمي كاألمػػف اإلسػػكاف مجػػالي فػػي كالخبػػراء، الفمسػػطينية
 .التحكيـ لجنة أعضاء

 اإلضػػافة أك الحػػذؼ حيػػث مػػف سػػتبانةال فقػػرات بعػػض تعػػديؿ تػػـ المحكمػػيف راءآ ضػػكء فػػي -7
 (.4) رقـ ممحؽ، فقرة( 68) عمى النيائية صكرتيا في ستبانةال لتستقر، كالتعديؿ

 صدؽ االستبانةسابعان: 

 ،(011: 4101الجرجاكم،" )لقياسو كضع ما الستبياف يقيس أف" يعني الستبانة صدؽ
 ،ناحية مف التحميؿ في تدخؿ أف يجب التي العناصر لكؿ الستقصاء شمكؿ" بالصدؽ يقصد كما

 عبيدات" )يستخدميا مف لكؿ مفيكمة تككف بحيث ثانية، ناحية مف كمفرداتيا تيافقرا ككضكح
 :بطريقتيف ستبانةال صدؽ مف التأكد تـ كقد(، 4110 كآخركف،

   ":الظاىرم الصدؽ" المحكميف صدؽ -1

 مجاؿ في المتخصصيف المحكميف مف ان عدد الباحث يختار أف ىك" المحكميف بصدؽ يقصد  
 عمى ستبانةال عرض تـ حيث( 017: 4101الجرجاكم،" )الدراسة مكضكع المشكمة أك الظاىرة
 كأسماء القكمي كاألمف اإلسكاف في المتخصصيف مف( 00) مف تألفت المحكميف مف مجمكعة
 حذؼ مف يمـز ما بإجراء كقاـ المحكميف آلراء الباحث استجاب كقد ،(4) رقـ بالممحؽ المحكميف
 الممحؽ انظر -النيائية صكرتيا في الستبانة خرجت كبذلؾ ،المقدمة المقترحات ضكء في كتعديؿ

 (.4) رقـ
 :المقياس صدؽ -2

 Internal Validity الداخمي االتساؽ: أكال

 الذم المجاؿ مع ستبانةال فقرات مف فقرة كؿ اتساؽ مدل الداخمي التساؽ بصدؽ يقصد
 حساب خالؿ مف كذلؾ ستبانةلال يالداخم التساؽ بحساب الباحث قاـ كقد الفقرة، ىذه إلية تنتمي

 .نفسوً  لممجاؿً  الكمية كالدرجة ستبانةال مجالت فقرات مف فقرة كؿ بيف الرتباط معامالت
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ىى
 Structure Validity  البنائي الصدؽ ان:ثاني

 تريد التي األىداؼ تحقؽ مدل يقيس الذم األداة صدؽ مقاييس أحد البنائي الصدؽ يعتبر

 لفقرات الكمية بالدرجة الدارسة مجالت مف مجاؿ كؿ ارتباط لمد كيبيف يا،إلي الكصكؿ األداة

 .الستبانة
 نتائج االتساؽ الداخمي -

السياسات المتعمقة بالنكاحي " مجاؿ فقرات مف فقرة كؿ بيف الرتباط معامؿ( 04) جدكؿ يكضح
 الدللة لمستك  عند دالة نةالمبي الرتباط معامالت أف يبيف كالذم لممجاؿ، الكمية كالدرجة" التخطيطية

(α ≤ 1.11) لقياسو كضع لما صادؽ المجاؿ يعتبر كبذلؾ. 
السياسات المتعمقة بالنكاحي  باط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "( معامؿ االرت12جدكؿ رقـ )

 التخطيطية " كالدرجة الكمية لممجاؿ

مؿ الفقرة ـ
معا

 
كف

رس
بي
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الرت
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الح
ة ا
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0.  
فر استراتيجية متكاممة لدل السمطة يعتبر مظمة ألم مخططات تك 

 عمرانية مستقبمية 

4.  
القرار الفمسطيني مع الحمكؿ التي يقدميا  أصحابتجاكب 

 اإلسكانيةالمختصكف في السياسات 

4.  
الستفادة مف قدرات الطكاقـ العاممة في مؤسسات السمطة إلعداد 

 كالمخططات كأنظمتيا انيةاإلسكالسياسات 

2.  
تكفر الخبرات الكافية مف المخططيف القادريف عمى كضع 

 كالمخططات المالئمة لقطاع غزة  اإلسكانيةالسياسات 

1.  
معالجة المعيقات عمى ارض الكاقع التي تعيؽ عمؿ المخططيف 

 ، التضاريس(األراضي)التعديات، ممكيات 

6.  

كجكد تنسيؽ متكامؿ بيف المؤسسات ذات العالقة بالتخطيط 
العامة  األشغاؿالعمراني في قطاع غزة )كزارة التخطيط، كزارة 

 ، كزارة الحكـ المحمي، ككالة الغكث، الخ.........(كاإلسكاف
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7.  
كجكد ىيئة كاحدة لمتخطيط العمراني في قطاع غزة، تضـ  

 لمبناء كالتنظيـ( األعمى)المجمس الجيات المتعددة الحالية 

8.  
تكامؿ في القكانيف كالتشريعات تساعد عمى تطبيؽ  إيجاد

 كالييكمية كالتفصيمية كتنفيذىا اإلقميميةالمخططات 

9.  
 اإلسكانيةتخصيص الحككمة الميزانيات الكافية لكضع السياسات 

عداد المخططات   كالييكمية  اإلقميميةكا 

01.  
مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في تناكؿ القضايا المتعددة 

 اإلسكافككجيات النظر المختمفة حكؿ سياسات 

 في قطاع غزة اإلسكانيةمتابعة الحككمة اللتزاـ بتطبيؽ السياسات   .00

04.  
المخصصة ألغراض السكف في  األراضيدراسة كتقييـ  إعادة

 كالييكمية بحيث تككف مناسبة كقابمة لمتطبيؽ اإلقميميةت المخططا

04.  

الحمكؿ المناسبة لمتمدد العمراني الطبيعي لممدف كتكفير  إيجاد
الخدمات كالمرافؽ الالزمة ليا بيدؼ تخفيؼ الكثافة السكانية في 

  مراكز المدف

02.  
خدمات تحقيؽ تكازف بيف جميع المحافظات في تكزيع ال

 كالستثمارات دكف حصرىا في مكاف كاحد

01.  
بما يتالءـ مع المستجدات كالحتياجات  اإلقميميتحديث المخطط 

 رض الكاقع لقطاع غزةأعمى 

 .(α ≤ 0.05) دللة لالرتباط داؿ إحصائيان عند مستك  *

 المتعمقة السياسات" مجاؿ فقرات مف فقرة كؿ بيف الرتباط معامؿ( 04) جدكؿ كيكضح
 عند دالة المبينة الرتباط معامالت أف يبيف كالذم لممجاؿ، الكمية كالدرجة" القتصادية بالنكاحي

 .لقياسو كضع لما صادؽ المجاؿ يعتبر كبذلؾ (α ≤ 1.11) الدللة لمستك 
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ىى
النكاحي السياسات المتعمقة ب( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "13جدكؿ رقـ )

 " كالدرجة الكمية لممجاؿاالقتصادية
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 في قطاع غزة األراضي أسعارتقميؿ   .0

4.  
فييا  األراضي أسعارسكنية في مناطؽ تككف  أراضو تخصيص 

 رخيصة

4.  

مفة الكحدة السكنية حيث تشجيع المباني العالية يساعد في تقميؿ تك
كالخدمات المشتركة يتكزع عمى عدد اكبر مف  األرضسعر  فأ

 الكحدات  
 مكاد البناء في قطاع غزة أسعارتقميؿ   .2
 العاممة قي مجاؿ البناء في قطاع غزة األيدم أجرةتقميؿ   .1
 اع غزةتكفر الصناع الميرة في مجاؿ البناء في قط  .6

7.  

تشجيع بناء الكحدات السكنية القتصادية بحيث يمكف تقميؿ تكمفتيا 
)تقميؿ المساحة، مكاد تشطيب رخيصة الثمف،  األدنىالحد  إلى

 تصميـ تقمؿ التكمفة، الخ....(  أساليب

8.  

المساكف  أسعارالبناء بحيث تساىـ في تخفيض  أنظمةتطكير 
النظر في  إعادةبمساحات صغيرة،  راضو أقطع  بفرز)السماح 

 الرتدادات المطمكبة(

9.  
تخفيض رسـك التراخيص لممباني السكنية التي تدفع لمبمديات 

 كالمجالس المحمية
 البنية التحتية في قطاع غزة إنشاءكمفة   .01

00.  

د في تكفير يساع اإلسكافلمشاريع  تكفير تمكيؿ حككمي كاؼو 
 كحدات سكنية بأسعار مناسبة

 كحدات سكنية لإليجار إنشاءتشجيع   .04
 رفع مستكل الدخؿ في قطاع غزة يسيـ في حؿ مشكمة السكف  .04

 .(α ≤ 0.05)دللة  لالرتباط داؿ إحصائيان عند مستك  *



ىالطروقظىواإلجراءات
 

 044 838 

  الثالثالثالثىىالفصلالفصل

  واإلجراءاتواإلجراءاتىىالطروقظالطروقظ

ىى
 المتعمقة السياسات" مجاؿ فقرات فم فقرة كؿ بيف الرتباط معامؿ( 02) جدكؿ يكضح

 دالة المبينة الرتباط معامالت أف يبيف كالذم لممجاؿ، الكمية كالدرجة" كالثقافية الجتماعية بالنكاحي
 .لقياسو كضع لما صادؽ المجاؿ يعتبر كبذلؾ (α ≤ 1.11) الدللة لمستك  عند

لسياسات المتعمقة بالنكاحي ا( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "14جدكؿ رقـ )
 " كالدرجة الكمية لممجاؿاالجتماعية كالثقافية
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0.  
تكفير القناعة الكافية لدل الناس بأىمية كجكد مخططات عمرانية 

 بعيدة المدل

 في قطاع غزة  األسرة أفرادتغيير رغبة الناس في زيادة عدد   .4

 تغيير رغبة الناس لمسكف في الشقؽ كبيرة المساحة   .4

 تغيير رغبة الناس لمسكف قريبان مف سكنيـ الحالي   .2

1.  
في  أىالييـالممتدة كرغبة الناس لمسكف حكؿ  األسرتغيير ثقافة 
 قطاع غزة

 عمميـ أماكفيبان مف تغيير رغبة الناس لمسكف قر   .6

 تبني طابع معمارم كاضح لممساكف في قطاع غزة  .7

8.  
السكنية في قطاع  األحياءتكفير مرافؽ اجتماعية كثقافية كافية داخؿ 

 غزة امر ميـ في تعزيز الركابط الجتماعية كالثقافية

9.  

 األحياءتخطيط كتصميـ  عند األسرمراعاة الترابط الجتماعي بيف 
ميـ كذلؾ مثؿ )تخصيص الدكر  أمرالسكنية في قطاع غزة 

لجتماع سكاف العمارة السكنية، كتخصيص مسجد، كتكفير  األرضي
 ترفييية كافية لكؿ مجاكرة سكنية( كأخرلمناطؽ خضراء، 

 .(α ≤ 0.05)دللة  لالرتباط داؿ إحصائيان عند مستك  *



ىالطروقظىواإلجراءات
 

 044 833 

  الثالثالثالثىىالفصلالفصل

  واإلجراءاتواإلجراءاتىىالطروقظالطروقظ

ىى
السياسات المتعمقة " مجاؿ فقرات مف فقرة كؿ بيف الرتباط معامؿ( 01) جدكؿ كيكضح
 مستكل عند دالة المبينة الرتباط معامالت أف يبيف كالذم لممجاؿ، الكمية كالدرجة" بالنكاحي البيئية

 .لقياسو كضع لما صادؽ المجاؿ يعتبر كبذلؾ (α ≤ 1.11) الدللة

قرة مف فقرات مجاؿ "السياسات المتعمقة بالنكاحي ( معامؿ االرتباط بيف كؿ ف15جدكؿ رقـ )
 البيئية" كالدرجة الكمية لممجاؿ
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 الزراعية كالمحميات الطبيعية األراضيالمحافظة عمى   .0

4.  

يث مكاد انسجاما مع البيئة مف ح األكثرتشجيع المباني صديقة البيئة ) 
البيئي الضار  األثرالبناء المستخدمة، كخفض استيالؾ الطاقة، كتقميؿ 

 الصادر عف ىذه المباني(

 تشجيع تكفير المساحات الخضراء الكافية حكؿ المساكف   .4

 استثمار الطاقة الشمسية في تكفير الطاقة البديمة  .2

 كحقنيا في التربة مطاراألالستفادة مف مياه   .1

 تكفير شبكات صرؼ صحي بشكؿ كاؼو   .6

 تشجيع عمميات تدكير النفايات الصمبة كالستفادة منيا  .7

 السكنية  األحياءتمكث البيئة داخؿ  إلىمنع بعض الصناعات التي تؤدم   .8

 التي تشكه المظير الجمالي لمبيئة تشجيع تشطيب المباني غير المشطبة   .9

01.  
تشجيع استخداـ عكازؿ الصكت كالضكضاء في المساكف  لمحد مف 

 التمكث الصكتي داخؿ المبنى 

 .(α ≤ 0.05) دللة مستكلالرتباط داؿ إحصائيان عند  *



ىالطروقظىواإلجراءات
 

 042 839 

  الثالثالثالثىىالفصلالفصل

  واإلجراءاتواإلجراءاتىىالطروقظالطروقظ

ىى
اسات المتعمقة السي" مجاؿ فقرات مف فقرة كؿ بيف الرتباط معامؿ( 06) جدكؿ كيكضح
 مستكل عند دالة المبينة الرتباط معامالت أف يبيف كالذم لممجاؿ، الكمية كالدرجة" بالنكاحي األمنية

 .لقياسو كضع لما صادؽ المجاؿ يعتبر كبذلؾ (α ≤ 1.11) الدللة

( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "السياسات المتعمقة بالنكاحي 16جدكؿ رقـ )
 ية" كالدرجة الكمية لممجاؿاألمن
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 تكفير المالجئ الالزمة لحماية السكاف في حالت الحركب  .0

4.  
ي الكحدات السكنية لحماية السكاف في حالت ف آمنةتشجيع تكفير غرؼ 

 الحركب

4.  
سكنية في المناطؽ الرخكة التي  أحياءط إليجاد في التخطي أكلكية إعطاء

 اعتاد الحتالؿ اجتياح قطاع غزة مف خالليا

2.  

تحفيز كتشجيع  السكاف لمعيش في المناطؽ الحدكدية كاعتبارىا مناطؽ ذات 
كيرباء  أسعارسكنية ليا امتيازات خاصة )امتيازات ضريبية، تخفيض  أفضمية

 رسـك تراخيص البناء كالتطكير، الخ......(كمياه كاتصالت، تقميؿ 

1.  
السكنية في  األحياءفي تخطيط  كتصميـ  كاألماف األمفتكفير متطمبات 

 قطاع غزة
 السكنية تيدد حياة السكاف األحياءكعسكرية داخؿ  أمنيةتجنب كجكد مكاقع   .6

7.  
لمناس في حاؿ تـ تدمير منازليـ في أم تكفير التعكيضات الكافية كالمشجعة 

 عدكاف
 مراعاة مقاكمة الككارث الطبيعية كالزلزؿ عند تصميـ المباني  .8
 عمقا كشمكلية أكثرتعزيز شركط الدفاع المدني لممباني السكنية لتككف   .9

 ؿ مستمرالتحقؽ مف تطبيؽ شركط الدفاع المدني في المساكف بشك  .01
 تكفير مراكز دفاع مدني قريبة مف التجمعات السكنية  .00

04.  
 -في حاؿ حدكث أم عدكاف )مياه األساسيةبديمة لالحتياجات  إمداداتتكفير 
 ( أساسيةمخازف لمكاد تمكينية  -اتصالت -كيرباء

 اآلمنةالمساكف تشجيع كميات اليندسة إلضافة مساقات حكؿ تصميـ   .04
 .(α ≤ 0.05) دللة مستكلالرتباط داؿ إحصائيان عند  *



ىالطروقظىواإلجراءات
 

 041 833 

  الثالثالثالثىىالفصلالفصل

  واإلجراءاتواإلجراءاتىىالطروقظالطروقظ

ىى
األمف القكمي كعالقتو " مجاؿ فقرات مف فقرة كؿ بيف الرتباط معامؿ( 07) جدكؿ كيكضح

 الدللة مستكل عند دالة المبينة الرتباط معامالت أف يبيف كالذم لممجاؿ، الكمية كالدرجة" باإلسكاف
(α ≤ 1.11) لقياسو كضع لما صادؽ المجاؿ يعتبر كبذلؾ. 

( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "األمف القكمي كعالقتو باإلسكاف" 17جدكؿ رقـ )
 كالدرجة الكمية لممجاؿ
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0.  
متطمبات تحقيؽ  أىـتكفر المسكف مف  أفالقرار  أصحاباقتناع 
 القكمي الفمسطيني  األمف

4.  
 األمفالنكاحي التخطيطية لإلسكاف في قطاع غزة لتعزيز  أىمية

 القكمي الفمسطيني 
 

4.  
 األمفالنكاحي القتصادية لإلسكاف في قطاع غزة لتعزيز  أىمية

 القكمي الفمسطيني 

2.  
كالثقافية لإلسكاف في قطاع غزة لتعزيز  النكاحي الجتماعية أىمية
 القكمي الفمسطيني  األمف

1.  
القكمي  األمفالنكاحي البيئية لإلسكاف في قطاع غزة لتعزيز  أىمية

 الفمسطيني 

6.  
 األمفلإلسكاف في قطاع غزة لتعزيز  األمنيةالنكاحي  أىمية

 القكمي الفمسطيني 

7.  
القكمي  األمفالعمؿ عمى تحقيؽ متطمبات  أىميةالناس حكؿ ثقافة 

 الفمسطيني 

8.  
كجكد ندرة في المختصيف كالخبراء في األمف القكمي الفمسطيني 

 في قطاع غزة

 .(α ≤ 0.05) دللة مستكلالرتباط داؿ إحصائيان عند  *

 



ىالطروقظىواإلجراءات
 

 046 836 

  الثالثالثالثىىالفصلالفصل

  واإلجراءاتواإلجراءاتىىالطروقظالطروقظ

ىى
 Structure Validity البنائي الصدؽ: ثانيان 

 تريد التي األىداؼ تحقؽ مدل يقيس الذم األداة صدؽ مقاييس أحد البنائي الصدؽ تبريع
 لفقرات الكمية بالدرجة الدراسة مجالت مف مجاؿ كؿ ارتباط لمد كيبيف إلييا، الكصكؿ األداة
 .ستبانةال

ستبانة دالة إحصائيان مالت الرتباط في جميع مجالت ال( أف جميع معا08يبيف جدكؿ )
 .لقياسو تكضع لما صادقو ستبانةال مجالت جميع عتبرت كبذلؾ (α ≤ 1.11) لتك مس عند

ستبانة كالدرجة الكمية ط بيف درجة كؿ مجاؿ مف مجاالت اال( معامؿ االرتبا18) رقـ جدكؿ
 ستبانةلال

 المجاؿ
 بيرسكف معامؿ

 لالرتباط

 القيمة
  (.Sig)االحتمالية

 .ةالسياسات المتعمقة بالنكاحي التخطيطي

 .القتصادية بالنكاحي المتعمقة السياسات

 .كالثقافية الجتماعية بالنكاحي المتعمقة السياسات

 .السياسات المتعمقة بالنكاحي البيئية

 .السياسات المتعمقة بالنكاحي األمنية

 .فاألمف القكمي كعالقتو باإلسكا

 .(α ≤ 0.05) دللة مستكل عند إحصائيان  داؿ الرتباط*        

  :Reliability اإلستبانة ثبات -
 "متتالية مرات عدة تطبيقه أعيد إذا النتائج نفس االستبيان يعطي أن" هو االستبانة بثبات يقصد

 كؿ عند متقاربة راءاتق المقياس يعطي درجة أم إلى" أيضان  بو كيقصد ،(97: 4101الجرجاكم،)
 أكقات في استخدامو تكرار عند كاستمراريتو كانسجامو اتساقو درجة ىي ما أك، فييا يستخدـ مرة

 (. 4114 القحطاني،" )مختمفة

 :خالؿ مف الدراسة ستبانةا ثبات مف الباحث تحقؽ كقد

 



ىالطروقظىواإلجراءات
 

 047 837 

  الثالثالثالثىىالفصلالفصل

  واإلجراءاتواإلجراءاتىىالطروقظالطروقظ

ىى
 :Cronbach's Alpha Coefficient   كركنباخ ألفا معامؿ

 جدكؿ في مبينة ىي كما النتائج ككانت ستبانة،ال ثبات لقياس كركنباخ ألفا طريقة الباحث استخدـ
(09.) 

 االستبانة( معامؿ ألفا كركنباخ لقياس ثبات 19)رقـ جدكؿ 

 المجاؿ
 عدد

 الفقرات

 ألفا معامؿ
 كركنباخ

 الصدؽ
 *الذاتي

 .السياسات المتعمقة بالنكاحي  التخطيطية

 .القتصادية بالنكاحي المتعمقة السياسات

 .كالثقافية الجتماعية بالنكاحي المتعمقة السياسات

 .السياسات المتعمقة بالنكاحي البيئية

 .السياسات المتعمقة بالنكاحي األمنية

 .األمف القكمي كعالقتو باإلسكاف

 االستبانة مجاالت جميع

 كركنباخ ألفا لمعامؿ المكجب التربيعي الجذر=  الذاتي الصدؽ*

( أف قيمػة معامػؿ ألفػا كركنبػاخ مرتفعػة لكػؿ مجػاؿ حيػث 19مف النتػائج فػي جػدكؿ ) يتضح
(، ككػذلؾ قيمػة الصػدؽ 0.930سػتبانة )( بينما بمغت لجميػع فقػرات ال0.736،0.901تتراكح بيف )

سػتبانة بينمػا بمغػت لجميػع فقػرات ال  (0.858،0.949تي مرتفعة لكؿ مجاؿ حيث تتػراكح بػيف )الذا
 ( كىذا يعنى أف الثبات مرتفع كداؿ إحصائيا.0.964)

 قػػد الباحػػث كيكػػكف(، 4) الممحػػؽ فػػي ىػػي كمػػا النيائيػػة صػػكرتيا فػػي سػػتبانةال تكػػكف كبػػذلؾ
 كصػػػالحيتيا سػػتبانةال بصػػػحة تامػػة ثقػػػة عمػػى يجعمػػػو ممػػا الدراسػػػة سػػتبانةا كثبػػػات صػػدؽ مػػػف تأكػػد

 .فرضياتيا كاختبار الدراسة أسئمة عمى كاإلجابة النتائج لتحميؿ

 

 

 



ىالطروقظىواإلجراءات
 

 048 838 

  الثالثالثالثىىالفصلالفصل

  واإلجراءاتواإلجراءاتىىالطروقظالطروقظ

ىى
 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسةثامنان: 

 Statistical Package اإلحصػائي التحميػؿ برنػامج خػالؿ مف ستبانةال كتحميؿ تفريغ تـ

for the Social Sciences (SPSS). 
 :Normality Distribution Test   الطبيعي التكزيع اختبار

 K-S)) Kolmogorov-Smirnov Test سػػمرنكؼ -ككلمجػػكركؼ اختبػػار اسػػتخداـ تػػـ
 فػػي مبينػػة ىػػي كمػػا النتػائج ككانػػت ،عدمػػو مػػف الطبيعػػي التكزيػع تتبػػع البيانػػات كانػػت إذا مػػا لختبػار
 (.41) جدكؿ

 كزيع الطبيعي( يكضح نتائج اختبار الت20جدكؿ رقـ )

 (.Sig) االحتمالية القيمة المجاؿ

 .السياسات المتعمقة بالنكاحي  التخطيطية

 .القتصادية بالنكاحي المتعمقة السياسات

 .كالثقافية الجتماعية بالنكاحي المتعمقة السياسات

 .السياسات المتعمقة بالنكاحي البيئية

 .النكاحي األمنيةالسياسات المتعمقة ب

 .األمف القكمي كعالقتو باإلسكاف

 االستبانة مجاالت جميع

 جميػػػعل (.Sig) الحتماليػػػة القيمػػػة أف( 41) رقػػػـ جػػػدكؿ فػػػي المكضػػػحة النتػػػائج مػػػف كاضػػػح
0.05 الدللة مستكل مف أكبر كانت الدراسة مجالت  المجػالت ليذه البيانات تكزيع فإف كبذلؾ 

 . الدراسة فرضيات عمى لإلجابة المعممية الختبارات استخداـ سيتـ حيث، الطبيعي تكزيعال يتبع
 :التالية اإلحصائية األدكات استخداـ تـ

 .الدراسة عينة لكصؼ(: Frequencies & Percentages) كالتكرارات المئكية النسب -8

 .النسبي الحسابي كالمتكسط الحسابي المتكسط -8

 .ستبانةال فقرات ثبات لمعرفة(، Cronbach's Alpha)كركنباخ ألفا اختبار -4



ىالطروقظىواإلجراءات
 

 049 839 

  الثالثالثالثىىالفصلالفصل

  واإلجراءاتواإلجراءاتىىالطروقظالطروقظ

ىى
 لمعرفػةK-S))   : Kolmogorov-Smirnov Test سػمرنكؼ -ككلمجػكركؼ اختبار استخداـ -2

 .عدمو مف الطبيعي التكزيع تتبع البيانات كانت إذا ما

: الرتبػػاط درجػػة لقيػػاس( Pearson Correlation Coefficient) بيرسػػكف ارتبػػاط معامػػؿ -1
 التسػػػاؽ لحسػػػاب اسػػػتخدامو تػػػـ كقػػػد ،متغيػػػريف بػػػيف العالقػػػة دراسػػػة عمػػػى ختبػػػارال ىػػػذا يقػػػكـ

 .المتغيرات بيف كالعالقة لالستبانة، البنائي كالصدؽ الداخمي

 قػػد السػػتجابة درجػػة متكسػػط كانػػت إذا مػػا لمعرفػػة( T-Test) كاحػػدة عينػػة حالػػة فػػي T اختبػػار -6
 لمتأكػػد اسػػتخدامو تػػـ كلقػػد ،ؾذلػػ عػػف قمػػت أك زادت أـ 3 كىػػي المتكسػػطة الدرجػػةإلػػى  كصػػمت

 .الستبانة فقرات مف فقرة لكؿ المتكسط دللة مف

 ىنػاؾ كػاف إذا مػا لمعرفػة( Independent Samples T-Test) عينتػيف حالػة فػي T اختبار -7
 . المستقمة البيانات مف مجمكعتيف بيف إحصائية دللة ذات فركقات

 ما لمعرفة( One Way Analysis of Variance) ANOVA األحادم التبايف تحميؿ اختبار -8
 .البيانات مف أكثر أك مجمكعات ثالث بيف إحصائية دللة ذات فركقات ىناؾ كاف إذا
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ىى

 المقدمةأكالن: 

، كذلؾ مف خالؿ تحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسةيتضمف ىذا الفصؿ عرضان ل
ستبانة كالتي تـ التكصؿ إلييا مف خالؿ تحميؿ الدراسة كاستعراض أبرز نتائج ال اإلجابة عف أسئمة

التعميمي، عدد سنكات  مستكللعمر، الفقراتيا، كالكقكؼ عمى متغيرات الدراسة التي اشتممت عمى )ا
الخبرة في المجاؿ، اسـ الكزارة أك البمدية، المسمى الكظيفي، عدد سنكات الخدمة في الكظيفية 

ستبانة الدراسة، إذ تـ استخداـ ااإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف لذا تـ إجراء المعالجات (، الحالية
لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ  (SPSS)ية برنامج الرـز اإلحصائية لمدراسات الجتماع

 عرضيا كتحميميا في ىذا الفصؿ. 

 الكصؼ اإلحصائي لعينة الدراسة كفؽ البيانات األكلية ثانيان: 

 البيانات األكلية عرض لخصائص عينة الدراسة كفؽ 
 العمر تكزيع عينة الدراسة حسب -

 ( تكزيع عينة الدراسة حسب العمر21) رقـ جدكؿ

رالعم  النسبة المئكية % العدد 

 

  عاـ 25أقؿ مف 

 عاـ 35إلى أقؿ مف  25مف 

 عاـ 45إلى أقؿ مف  35مف 

 عاـ 55إلى أقؿ مف  45مف 

 كثرأف عاـ 55

 المجمكع

عػاـ  25ف % مػف عينػة الدراسػة أعمػارىـ أقػؿ مػ4.8( أف مػا نسػبتو 21يتضح مف جػدكؿ )
% تتػػػراكح 25.4عػػػاـ،  35إلػػػى أقػػػؿ مػػػف  25% تتػػػراكح أعمػػػارىـ مػػػف 44.4عػػػاـ،  55كأكبػػػر مػػػف 
 55إلػػى أقػػؿ مػػف  45% تتػػراكح أعمػػارىـ مػػف 20.6عػػاـ، بينمػػا  45إلػػى أقػػؿ مػػف  35مػػف أعمػػارىـ

 عاـ.
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ىى

ف ما نسبتو حكالي نصؼ العينة المستطمعة ىـ دكف سف الخامسة أيتضح مف ذلؾ 
 يفسره الباحث بالتالي:كالثالثيف، كىك ما 

، حيث تـ تعييف ـ(2007)استنكاؼ عدد كبير مف مكظفي السمطة عقب النقساـ في العاـ   -
 منيـ. مكظفيف جدد بدلن 

سياسة الحككمة في تكظيؼ الشباب، حيث تشير إحصائيات ديكاف المكظفيف العاـ أف ما يزيد  -
، 2013منتصؼ عاـ  ىحت 2007% مف المكظفيف الذيف تـ تعينيـ منذ منتصؼ عاـ 85عف 

 (.2013سنة )مطر،  40كانت أعمارىـ كقت التعييف أقؿ مف 
كتدؿ ىذه النتائج عمى أف الييكؿ التنظيمي لمحككمة بغزة يتككف معظمو مف الشباب 

 القادريف أكثر مف غيرىـ عمى التعامؿ مع مجالت العمؿ المختمفة، خاصة التنفيذية منيا.

 كاإلسكافالعامة  األشغاؿ( كالتي بحثت كزارة 2013ة )مطر، كتتفؽ ىذه األرقاـ مع دراس
%، كمع دراسة )المصرم، 70سنة ىي  40في قطاع غزة فكانت نسبة العامميف في الكزارة دكف 

( كالتي بحثت كزارة الحكـ المحمي في قطاع غزة فكانت نسبة العامميف في الكزارة دكف 85: 2012
 %.61 سنة ىي 40
 التعميمي المستكل حسب سةالدرا عينة تكزيع -

 ( تكزيع عينة الدراسة حسب المستكل التعميمي22) رقـ جدكؿ

 النسبة المئكية % العدد التعميمي المستكل

 

 بكالكريكس

  ماجستير

  دكتكراه

 المجمكع
 

ة % مػػػػػػف عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة يحممػػػػػػكف درجػػػػػػ61.9( أف مػػػػػػا نسػػػػػػبتو 22يتضػػػػػػح مػػػػػػف جػػػػػػدكؿ )
 % يحممكف درجة الدكتكراه.4.8% يحممكف درجة الماجستير، بينما 33.3البكالكريكس، 

كيعػػزك الباحػػث تمػػؾ النتػػائج إلػػى ارتفػػاع نسػػبة الدراسػػات العميػػا فػػي قطػػاع غػػزة، فقػػد اقتربػػت ىػػذه 
فػي قطػاع غػزة  كاإلسػكافالعامة  األشغاؿ( كالتي بحثت كزارة 2013النتائج مع نتائج دراسة )مطر، 
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 % مػػػنيـ حاصػػػمكف عمػػػى دراسػػػات عميػػػا، لكنيػػػا اختمفػػػت مػػػع دراسػػػة )المصػػػرم،21النسػػػبة  فكانػػػت
% مػنيـ حاصػمكف 10 النسػبة ( كالتي بحثت كزارة الحكـ المحمي فػي قطػاع غػزة فكانػت86: 2012

 لبػاقي بالنسػبة الميندسػيف نسػبة أف إلػى يعػكد المصػرم مػع الخػتالؼ أف كيبػدك ،عمى دراسػات عميػا
 الدراسة أف كما المحمي الحكـ كزارة في منيا أعمى ىي كاإلسكاف العامة األشغاؿ كزارة في المكظفيف
  األحػػكاؿ جميػع عمػى لكػػف، فػكؽ فمػا ىندسػػة بكػالكريكس درجػة يحممػػكف مػف عمػى فقػػط ركػزت الحاليػة
 ثقافػػة انتشػػار إلػػى ذلػػؾ كيعػػكد، الحككمػػة مػػكظفي مػػف العميػػا الشػػيادات حممػػة نسػػبة فػػي ارتفػػاع يكجػػد

 فػػي الفمسػػطينية الجامعػػات فػػي برامجيػػا كتػػكافر ،األخيػػرة السػػنكات فػػي بيػػا كالىتمػػاـ، ميػػاالع الدراسػػات
 العميػا الدراسػات طػالب يعانيػو كػاف الػذم السػفر عنػاء دكف بيػا اللتحػاؽ يسػيؿ مػا كىػك ،غػزة قطاع
 تحتػاج التػي اإلسػكانية السياسػات كتطبيػؽ كضػع يسػاعد فػي إيجػابي عامػؿ النتػائج ىػذه كتعػد سابقان،

 .العممية المؤىالت عمى الحاصميف مف  عدد أكبر تكفر ىإل

 المجاؿ في الخبرة سنكات عدد حسب الدراسة عينة تكزيع -
 ( تكزيع عينة الدراسة حسب سنكات الخبرة23) رقـ جدكؿ

الخبرة سنكات  النسبة المئكية % العدد 

 

 سنكات 5أقؿ مف 

 سنكات10إلى أقؿ مف  5مف 

 سنة 20ى أقؿ مف إل 10مف 

 سنة فأكثر 20

 المجمكع

 5% مف عينة الدراسة سنكات خبرتيـ أقؿ مف 12.7( أف ما نسبتو 23يتضح مف جدكؿ )
% تتراكح سنكات 33.3سنكات، 10إلى أقؿ مف  5% تتراكح سنكات خبرتيـ مف 34.9سنكات، 

  سنة فأكثر. 20% سنكات خبرتيـ 19.0 سنة، بينما 20إلى أقؿ مف  10خبرتيـ مف 

% 28 حكالي إلى سنكات عشر مف ألقؿ الخبرة ذكم نسبة ارتفاع في ذلؾ الباحث كيفسر
إلى تغيير عدد كبير مف مكظفي الحككمة بسبب النقساـ الداخمي كاستبداليـ بمكظفيف جدد، كقد 
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 كسياسات أفكار لتبني ظفيفالمك  ىؤلء تكجيو سيكلة في يككف ارتفاع ىذه النسبة عامؿ إيجابي
 .العاـ الصالح فيو بما تطبيقيا عمى كالعمؿ لإلسكاف جديدة

 البمدية أك الكزارة اسـ حسب الدراسة عينة تكزيع -

 ( تكزيع عينة الدراسة حسب اسـ الكزارة أك البمدية24)رقـ جدكؿ 

 العدد البمدية أك الكزارة اسـ
النسبة 

 المئكية %

 

 سكافاألشغاؿ العامة كاإل

 الحكـ المحمي

 التخطيط كالتعاكف الدكلي

 البمدية

  المجمكع

% مف عينة الدراسة يعممػكف فػي كزارة األشػغاؿ 17.5( أف ما نسبتو 24يتضح مف جدكؿ )
التخطػػػيط  % يعممػػػكف فػػػي كزارة4.8% يعممػػػكف فػػػي كزارة الحكػػػـ المحمػػػي، 20.6العامػػػة كاإلسػػػكاف، 

 % يعممكف في البمديات. 57.1كالتعاكف الدكلي، بينما 

 يتضح مف ىذا الجدكؿ قمة المتخصصيف في المجاؿ مف طاقـ كزارة التخطػيط  كىػي الػكزارة
 إلػى   يحتػاج كىذا، لمسمطة الستراتيجية كالخطط السياسات جميع كضع في الرئيس التخصص ذات

 بحيػػث، البمػػد فػػي برمتػػو التخطػػيط ممػػؼ إدارة فػػي بيػػا المنػػاط الكامػػؿ دكرىػػا الػػكزارة تأخػػذ كػػي تعزيػػز
، الحيػاة منػاحي مككنػات فػي المختمفػة لمقطاعػات التنميػة خطػط جميع بيف كتكامؿ ترابط ىناؾ يككف
 تػػػـ معظميػػػـ فػػػي كالػػػذيف ،البمػػػديات فػػػي المتخصصػػػيف عػػػدد كزيػػػادة ارتفػػػاع إلػػػى النتػػػائج تشػػػير كمػػػا

 كجػػػكد بأىميػػػة كاقتنػػػاع قػػػكم تكجػػػو ىنػػػاؾ أف عمػػػى يػػػدلؿ ممػػػا ،األخيػػػرة سػػػنكات العشػػػر فػػػي تػػػكظيفيـ
  تطكر عمى يساعد ان ايجابي عامالن يعتبر  أيضان  ىذا أف الباحث كيرل، البمديات في المعمارم الميندس
يجاد، اإلسكانية لمسياسات كالتنفيذ التخطيط  أىميػة لسػتيعاب المختصيف ىؤلء لدل كتقبؿ أرضية كا 

 .تنفيذىا مىع العمؿ كضركرة السياسات ىذه
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ىى

 الكظيفي المسمى حسب الدراسة عينة تكزيع -

 ( تكزيع عينة الدراسة حسب المسمى الكظيفي25) رقـ جدكؿ

 النسبة المئكية % العدد الكظيفي المسمى

 

 ميندس معمارم

 رئيس قسـ

 مدير دائر

 مدير عاـ

  أعمى مف مدير عاـ

 المجمكع

% مػػف عينػػة الدراسػػة مسػػماىـ الػػػكظيفي 50.8( أف مػػا نسػػػبتو 25يتضػػح مػػف جػػدكؿ رقػػـ )
% أعمى 3.2% مدير عاـ، بينما 6.3، ة% مدير دائر 19.0% رئيس قسـ، 20.6ميندس معمارم، 
 مف مدير عاـ. 

 زيعان كيعتقد الباحث مف خالؿ ىذه النتائج أف تكزيع المكظفيف عمى الفئات الكظيفية يعتبر تك 
 يةفاإلشرا، حيث تأتي في المرتبة األكلى فئة الميندسيف ) التنفيذييف(، ثـ بعدىا الكظائؼ منطقيان 

 قؿ منيـ فئة المدراء العامكف ثـ الدرجات العميا مثؿ الككالءأكمدراء الدكائر ك  األقساـمثؿ رؤساء 
 باألعماؿارات ذات العالقة المساعدكف  كيتناسب ىذا التكزيع النسبي مع طبيعة عمؿ البمديات كالكز 

 اليندسية بغزة كالتي تتصؼ أعماليا بالفنية كالمينية.
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ىى

 الحالي الكظيفي المسمى في الخبرة سنكات عدد حسب الدراسة عينة تكزيع

 ( تكزيع عينة الدراسة حسب عدد سنكات الخبرة في المسمى الكظيفي الحالي26)رقـ جدكؿ 

 في الخبرة سنكات عدد
 النسبة المئكية % العدد الحالي كظيفيال المسمى

 

  سنكات 5أقؿ مف 

إلى أقؿ مف  5مف 
 سنكات10

 20إلى أقؿ مف  10مف 
 سنة

 سنة فأكثر 20

 المجمكع

% مف عينة الدراسة سنكات خبرتيـ في المسمى 54.0( أف ما نسبتو 26يتضح مف جدكؿ )
سنكات، 10إلى أقؿ مف  5% تتراكح سنكات خبرتيـ مف 38.1سنكات،  5الي أقؿ مف الكظيفي الح

سنة  20% سنكات خبرتيـ 1.6سنة، بينما  20إلى أقؿ مف  10% تتراكح سنكات خبرتيـ مف 6.3
  فأكثر.

% ل يتعدل 54ىناؾ تطكران في العمؿ كاف ما نسبتو  أفمف ىذه النتائج  كيرل الباحث
ما حدث مف  إلىمف خمس سنكات، كيعزك الباحث ذلؾ  أكثركظيفي الحالي كجكدىـ في المسمى ال

 انقساـ داخمي كغياب عدد كبير مف المكظفيف مما استدعى الحككمة الحالية لفتح باب التكظيؼ
 الشكاغر بسد ليقكمكا المكظفيف بعض ترقية إلى باإلضافة، المكظفيف عدد في النقص لتعكيض
 يعتبر كىذا ممكظفيفل تدكير بعممية الحككمة تقكـ ككذلؾ، ستنكاؼال نتيجة كجدت التي الكظيفية
 الخبرة قمة عمى ىذا يدلؿ قد أخرل جية مف كلكف، جكانبو إحدل في اإلدارم العمؿ في تطكران 

 لتطكيرىـ الجيد مف المزيد الحككمة تبذؿ أف إلى يحتاجكف كالذيف، المكظفيف ىؤلء لدل المكجكدة
 .كالتطكير التدريب أساليب خالؿ مف بمستكاىـ كالرتقاء

 

 



ىتحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتىالدرادظ  
 

 027 897 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

ىىفرضواتفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول
  الدرادظالدرادظ

ىى

   االستبانة فقرات تحميؿثالثان: 

 إذا ما لمعرفة( كاحدة لعينة Tاختبار) المعممي الختبار استخداـ تـ الستبانة فقرات لتحميؿ
  .ل أـ( 4) كىي المتكسطة الدرجةإلى  كصؿ قد الستجابة درجة متكسط كاف

 مقيػاس حسػب المتكسػطة الدرجػة تقابػؿ كىػي( 4) اكميسػ اإلجابػة درجػة متكسػط :الصفرية الفرضية
 .المستخدـ ليكرت

 .(4) يساكم ل اإلجابة درجة متكسط :البديمة الفرضية

 الصػػػفرية الفرضػػػية رفػػػض يمكػػػف ل فإنػػو( 0.05 مػػػف أكبػػػر Sig) Sig > 0.05 كانػػت إذا
 عػػف كىريػػان ج يختمػػؼ ل الدراسػػة مكضػػع الظػػاىرة حػػكؿ األفػػراد آراء متكسػػط الحالػػة ىػػذه فػػي كيكػػكف
 رفػػض فيػػتـ( 0.05 مػػف أقػػؿ Sig) Sig < 0.05 كانػػت إذا أمػػا ،(4) كىػػى المتكسػػط التػػأثير درجػػة

 درجػة عػف جكىريػان  يختمػؼ األفػراد آراء متكسػط بػأف القائمػة البديمػة الفرضية كقبكؿ الصفرية الفرضية
 يػنقص أك يزيػد ةاإلجابػ متكسط كاف إذا ما تحديد يمكف الحالة ىذه كفي ،(4) كىى المتكسط التأثير
 قيمػػة كانػػت فػػإذا الختبػػار قيمػػة خػػالؿ مػػف كذلػػؾ ،(4) كىػػى المتكسػػط التػػأثير درجػػة جكىريػػة بصػػكرة

 كالعكػػػس المتكسػػػط التػػػأثير درجػػػة عػػػف يزيػػػد لإلجابػػػة الحسػػػابي المتكسػػػط أف فمعنػػػاه مكجبػػػة الختبػػػار
 .صحيح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ىتحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتىالدرادظ  
 

 028 898 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

ىىفرضواتفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول
  الدرادظالدرادظ

ىى

 "السياسات المتعمقة بالنكاحي التخطيطية" مجاؿ فقرات تحميؿ

 المتكسػطة الدرجػةإلػى  كصػؿ قػد السػتجابة درجػة متكسػط كػاف إذا مػا لمعرفػة T اختبػار اسػتخداـ تـ
 (.47) رقـ جدكؿ في مكضحة النتائج .ل أـ (4) كىى

 لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ (.Sig)( المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ 27) رقـ جدكؿ
 "السياسات المتعمقة بالنكاحي  التخطيطية"
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0.  
تكفر استراتيجية متكاممة لدل السمطة يعتبر مظمة ألم 

 مخططات عمرانية مستقبمية 

4.  
القرار الفمسطيني مع الحمكؿ التي  أصحابتجاكب 

 اإلسكانيةالسياسات يقدميا المختصكف في 

4.  

الستفادة مف قدرات الطكاقـ العاممة في مؤسسات 
كالمخططات  اإلسكانيةالسمطة إلعداد السياسات 

 كأنظمتيا

2.  

تكفر الخبرات الكافية مف المخططيف القادريف عمى 
مة كالمخططات المالئ اإلسكانيةكضع السياسات 

 لقطاع غزة 

1.  
معالجة المعيقات عمى ارض الكاقع التي تعيؽ عمؿ 

 ، التضاريس(األراضيالمخططيف )التعديات، ممكيات 

6.  

كجكد تنسيؽ متكامؿ بيف المؤسسات ذات العالقة 
بالتخطيط العمراني في قطاع غزة )كزارة التخطيط، 

، كزارة الحكـ المحمي، كاإلسكافالعامة  ألشغاؿاكزارة 
 ككالة الغكث، الخ.........(

7.  

كجكد ىيئة كاحدة لمتخطيط العمراني في قطاع غزة، 
لمبناء  األعمىتضـ الجيات المتعددة الحالية )المجمس 

 كالتنظيـ(



ىتحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتىالدرادظ  
 

 029 899 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

ىىفرضواتفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول
  الدرادظالدرادظ
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8.  

كالتشريعات تساعد عمى تكامؿ في القكانيف  إيجاد
كالييكمية كالتفصيمية  اإلقميميةتطبيؽ المخططات 

 كتنفيذىا

9.  
تخصيص الحككمة الميزانيات الكافية لكضع السياسات 

عداد المخططات  اإلسكانية  كالييكمية  اإلقميميةكا 

01.  

تناكؿ القضايا  مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في
المتعددة ككجيات النظر المختمفة حكؿ سياسات 

 اإلسكاف

00.  
 اإلسكانيةمتابعة الحككمة اللتزاـ بتطبيؽ السياسات 

 في قطاع غزة

04.  

المخصصة ألغراض  األراضيدراسة كتقييـ  إعادة
يكمية بحيث تككف كالي اإلقميميةالسكف في المخططات 
 مناسبة كقابمة لمتطبيؽ

04.  

الحمكؿ المناسبة لمتمدد العمراني الطبيعي لممدف  إيجاد
كتكفير الخدمات كالمرافؽ الالزمة ليا بيدؼ تخفيؼ 

  الكثافة السكانية في مراكز المدف

02.  
في تكزيع الخدمات تحقيؽ تكازف بيف جميع المحافظات 

 كالستثمارات دكف حصرىا في مكاف كاحد

01.  
بما يتالءـ مع المستجدات  اإلقميميتحديث المخطط 

 كالحتياجات عمى ارض الكاقع لقطاع غزة
 معان  المجاؿ فقرات جميع 

 α ≤ 0.05 دللة مستكل عند إحصائيان  داؿ يالحساب المتكسط* 

 

 



ىتحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتىالدرادظ  
 

 011 830 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

ىىفرضواتفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول
  الدرادظالدرادظ

ىى

 :يمي ما استخالص يمكف( 47) جدكؿ مف

تكفر إستراتيجية متكاممة لدل السمطة يعتبر مظمة ألم " األكلى لمفقرة الحسابي المتكسط -
 النسبي الحسابي المتكسط أف أم( 1 مف الكمية الدرجة) ساكم ي" مخططات عمرانية مستقبمية

 ىذه تعتبر لذلؾ  تساكم (Sig). الحتمالية القيمة كأف الختبار ةقيم ،%
 ليذه الستجابة درجة متكسط أف عمى يدؿ مما ،α ≤ 0.05 دللة مستكل عند إحصائيان  دالة الفقرة
 عمى العينة أفراد قبؿ مف مكافقة ىناؾ أف يعني كىذا 4 كىى المتكسطة الدرجة عف زاد قد الفقرة
 . رةالفق ىذه

 كجكد أىمية عمى لتدلؿ المبحكثيف مف مكافقة نسبة أعمى عمى الفقرة ىذه حصكؿ الباحث كيفسر
 سقؼ لإلسكاف العامة السياسات كضع في المتخصصكف ليدرؾ، المدل بعيدة متكاممة استراتيجية
قر  إدراؾ عمى أيضا يدلؿ كىذا، أساسو عمى العامة السياسات كضع يتـ أف يمكف الذم التحرؾ  اركا 

 .ذلؾ بعد الفرعية السياسات لتكجيو، الستراتيجي التخطيط بأىمية المبحكثيف

مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في تناكؿ القضايا المتعددة " العاشرة لمفقرة الحسابي المتكسط -
 النسبي الحسابي المتكسط أف أم ساكم ي" اإلسكافككجيات النظر المختمفة حكؿ سياسات 

 ىذه تعتبر لذلؾ  تساكم (Sig). الحتمالية القيمة كأف،  الختبار ةقيم ،%
 الستجابة درجة متكسط أف عمى يدؿ مما ،(α ≤ 0.05) دللة مستكل عند إحصائيان  دالة الفقرة
 العينة أفراد قبؿ مف مكافقة ىناؾ أف يعني كىذا 4 كىى المتكسطة الدرجة عف زاد قد الفقرة ليذه
 .لفقرةا ىذه عمى
 ىذه مع الباحث كيختمؼ الفقرة ىذه عمى مكافقة نسبة قؿأ أعطكا المبحكثيف أف عمى يدؿ كىذا

 أف يجب تكضع استراتيجيات أك سياسات أم فأ حيث الفقرة ليذه كبرل أىمية كجكد كيرل النتيجة
 تعكس نظر كجيات ليا يككف ما غالبا كالتي المدني المجتمع مؤسسات مف مشاركة ىناؾ يككف

 كيعتقد، الستراتيجي التخطيط أبجديات مف يعتبر كىذا، الكاقع رضأ مف الناس كحاجات تطمعات
 ىذه مف أكثر أكلكية يعطكنيا جعمتيـ المبحكثيف نظر كجية مف األخرل الفقرات أىمية أف الباحث
 .الفقرة

 لنسبيا الحسابي المتكسط كأف ، يساكم الحسابي المتكسط بأف القكؿ يمكف عاـ بشكؿ -
 لذلؾ  تساكم (Sig). الحتمالية القيمة كأف،  الختبار قيمة ،% يساكم
 ،α ≤ 0.05 دللة مستكل عند إحصائيان  دالن " التخطيطية السياسات المتعمقة بالنكاحي" مجاؿ يعتبر



ىتحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتىالدرادظ  
 

 010 838 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

ىىفرضواتفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول
  الدرادظالدرادظ

ىى

 4 كىى طةالمتكس الدرجة عف جكىريان  يختمؼ المجاؿ ليذا الستجابة درجة متكسط أف عمى يدؿ مما
 . المجاؿ ىذا فقرات عمى العينة أفراد قبؿ مف مكافقة ىناؾ أف يعني كىذا

المتكسط إف  اقرار كمكافقة المبحكثيف بأىمية البنكد الكاردة في الفقرات حيثذلؾ إلى  كيعزك الباحث
استشعار المبحكثيف  إلى  ، كيرجع الباحث ذلؾ 4كثر مف أالحسابي لكؿ فقرة عمى حده كاف 

السياسات السكانية المتعمقة بالنكاحي التخطيطية في قطاع غزة، كمدل الحاجة الماسة بضعؼ 
لتطكيرىا كالرتقاء بيا، لسيما بما تحتكيو فقرات الستبانة مف بنكد ميمة، ل تتعمؽ فقط بالعممية 
التخطيطية لإلسكاف كحدىا، كلكف بمتطمبات نجاح ىذا التخطيط الكاجب تكفيرىا لنجاح ىذه 

 سياسات.ال

 بما تطكير إلى يحتاج اإلقميمي المخطط أف في( 4104، الفرا) دراسة مع النتائج ىذه كاتفقت
 بيف التنسيؽ ضركرة في( 4100، محسف) دراسة كمع، غزة لقطاع الحالي الكاقع مع يتناسب

 العمرانية القيـ تحقؽ التي السبؿ لدعـ جيكدىا كتكحيد المعنية كالمؤسسات المحمية السمطات
 ضركرة إلى شارتاأ فاكالمت( 4101 قديد،)ك( 4101 البغدادم،) تادراس كمع، السميمة كالتخطيطية

 كالتفصيمية كالييكمية اإلقميمية المخططات تطبيؽ عمى تساعد كالتشريعات القكانيف في تكامؿ إيجاد
 مكؿالح مع الفمسطيني القرار أصحاب تجاكب بضركرة( 4111 إسماعيؿ،) دراسة كمع، كتنفيذىا

 كجكد بضركرة( 4118 المنديؿ،) دراسة كمع، اإلسكانية السياسات في المختصكف يقدميا التي
 األعمى المجمس) الحالية المتعددة الجيات تضـ غزة، قطاع في العمراني لمتخطيط كاحدة ىيئة
في ضركرة كضع خطط استراتيجية كسياسات  Gaylard, 2012)) كمع دراسة، (كالتنظيـ لمبناء
 كجميع الحتياجات الزمة ليا. المتسارعة لإلسكاف تأخذ في العتبار الزيادة السكانيةشاممة 

تكفر إستراتيجية متكاممة لدل  أف أظيرت أنيا في السابقة الدراسات مع الدراسة ىذه كاختمفت
 البدء قبؿ تكفرىا الكاجب األمكر أىـ مف ىك، السمطة يعتبر مظمة ألم مخططات عمرانية مستقبمية

 يمكف الذم السقؼ ىك ما لإلسكاف المخططكف يعرؼ حتى كذلؾ، لإلسكاف تخطيطية عممية مبأ
 التنمية خطط مف اإلسكاف مكقع ىك كما، تجاكزىا يمكف ل التي الحدكد ىي كما، إليو يصمكا أف

مر تطرؽ ليذا األتالدراسات السابقة لـ إف  حيث ،العالقة ذات األخرل بالنكاحي كعالقتو عاـ بشكؿ
 ىميتو القصكل.أى الرغـ مف عم
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 014 838 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

ىىفرضواتفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول
  الدرادظالدرادظ

ىى

 "االقتصادية بالنكاحي المتعمقة السياسات" مجاؿ فقرات تحميؿ

 المتكسطة الدرجةإلى  كصمت قد الستجابة درجة متكسط كانت إذا ما لمعرفة T اختبار استخداـ تـ
 (.48) جدكؿ في مكضحة النتائج .ل أـ 4 كىى

لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ  (.Sig)اؿ ( المتكسط الحسابي كقيمة االحتم28)رقـ جدكؿ 
 "السياسات المتعمقة بالنكاحي االقتصادية"
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 في قطاع غزة األراضي أسعارتقميؿ   .0

4.  
 أسعارتككف سكنية في مناطؽ  أراضو تخصيص 
 فييا رخيصة األراضي

4.  

تشجيع المباني العالية يساعد في تقميؿ تكمفة 
كالخدمات  األرضسعر  إفالكحدة السكنية حيث 

 المشتركة يتكزع عمى عدد اكبر مف الكحدات  
 مكاد البناء في قطاع غزة أسعارتقميؿ   .2

1.  
العاممة قي مجاؿ البناء في  األيدم أجرةتقميؿ 

 قطاع غزة
 تكفر الصناع الميرة في مجاؿ البناء في قطاع غزة  .6

7.  

تشجيع بناء الكحدات السكنية القتصادية بحيث 
)تقميؿ  األدنىالحد  إلىيمكف تقميؿ تكمفتيا 

 أساليبمساحة، مكاد تشطيب رخيصة الثمف، ال
 تصميـ تقمؿ التكمفة، الخ....( 

8.  

البناء بحيث تساىـ في تخفيض  أنظمةتطكير في 
 أراضو قطع  بإفرازالمساكف )السماح  أسعار

النظر في الرتدادات  إعادةبمساحات صغيرة، 
 المطمكبة(

9.  
خفيض رسـك التراخيص لممباني السكنية التي ت

 تدفع لمبمديات كالمجالس المحمية
 البنية التحتية في قطاع غزة إنشاءكمفة   .01



ىتحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتىالدرادظ  
 

 014 833 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

ىىفرضواتفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول
  الدرادظالدرادظ
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00.  
 اإلسكافلمشاريع  تكفير تمكيؿ حككمي كاؼو 

 يساعد في تكفير كحدات سكنية بأسعار مناسبة
 كحدات سكنية لإليجار إنشاءتشجيع   .04

04.  
رفع مستكل الدخؿ في قطاع غزة يسيـ في حؿ 

 مشكمة السكف
 معان  المجاؿ فقرات جميع 
 α ≤ 0.05 دللة مستكل عند إحصائيان  داؿ الحسابي المتكسط* 

 :يمي ما استخالص يمكف( 48) جدكؿ مف

رفع مستكل الدخؿ في قطاع غزة يسيـ في حؿ مشكمة " عشر الثالثة لمفقرة الحسابي المتكسط -
 ،% النسبي الحسابي المتكسط أف أم( 1 مف الكمية الدرجة) ساكم ي" السكف
 دالة الفقرة ىذه تعتبر لؾلذ  تساكم (Sig). الحتمالية القيمة كأف،  الختبار قيمة

 الفقرة ليذه الستجابة درجة متكسط أف عمى يدؿ مما ،α ≤ 0.05 دللة مستكل عند إحصائيان 
 ىذه عمى العينة أفراد قبؿ مف مكافقة ىناؾ أف يعني كىذا 4 كىى المتكسطة الدرجة عف زاد قد

 . الفقرة

 كانت فقد، الرأم ىذا مع باحثال كيختمؼ، المحكر ىذا في تأييد نسبة أخذت فقرة أعمى كىي -
 ضمف يككف أف يجب ل اإلسكاف فأ الماضي القرف كثمانينات اتسبعين في السائدة الفكرة

نما الدكلة تخكضيا التي الستثمار مشاريع  اإلنتاج مشاريع عمى تركز أف الدكلة عمى يجب كا 
 كتزيد لألفراد العاـ الدخؿ مستكل يرتفع الحالة ىذه كفي، كالزراعية الصناعية المشاريع مثؿ

 مف كبرأ كانت اإلسكاف مشكمة أف رأينا ما سرعاف كلكف اإلسكاف مشكمة حؿ عمى قدرتيـ
 المممكة" مثؿ لألفراد المرتفع الدخؿ ذات الدكؿ بعض أف نرل حيث الدخؿ مستكل رفع مجرد
 الدكؿ ذتأخ لذا(، 4104، الرحماني) متفاقمة فييا اإلسكاف مشكمة أف نرل" السعكدية العربية
 لحؿ كالسياسات الخطط كضع عمى كعممت بعد فيما اإلسكانية سياساتيا في جديد منحى
 خطة كضعت التي التركية التجربة المجاؿ ىذا في جدان  الناجحة األمثمة كمف اإلسكاف مشكمة



ىتحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتىالدرادظ  
 

 012 839 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

ىىفرضواتفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول
  الدرادظالدرادظ

ىى

 كيعزك(، 4104، اليكـ المصرم) القادمة سةالخم األعكاـ خالؿ سكنية كحدة مالييف ستة لتكفير
 المالية القدرة تكفر فأب ببساطة اعتقادىـ إلى الفقرة ليذه المبحكثيف تأييد درجة ارتفاع حثالبا
 الدخؿ مستكل ارتفاع إلى النظر دكف، السكنية الكحدات شراء بمقدكرىـ سيجعؿ الناس لدل

 الكحدات امتالؾ عمييا يستعصي فئة ىناؾ ستظؿ كبالتالي األسعار ارتفاع إلى بالتأكيد سيؤدم
 . ذلؾ عمى تساعدىـ إسكانية سياسات كجكد دكف نيةالسك

 البناء أنظمة في التطكير  ضركرة في( 4118 العيسكم،) دراسة مع النتائج ىذه كاتفقت كما -
 بناء تشجيع في( 4112، عفيفي) دراسة كمع، المساكف أسعار خفض في تساىـ بحيث

 اإلسكاف مشكمة لحؿ األدنى حدال إلى تكمفتيا تقميؿ يمكف بحيث القتصادية السكنية الكحدات
 .الدخؿ محدكدم لدل

تخفيض رسكـ التراخيص لممباني السكنية التي تدفع لمبمديات " التاسعة لمفقرة الحسابي المتكسط -
 الختبار قيمة ،% النسبي الحسابي المتكسط أف أم ساكم ي" كالمجالس المحمية

 دالة غير الفقرة ىذه تعتبر لذلؾ  تساكم (Sig). الحتمالية القيمة كأف ،
 ليذه الستجابة درجة متكسط أف عمى يدؿ مما ،(α ≤ 1.11 ) دللة مستكل عند إحصائيان 

 قبؿ مف مكافقة عدـ ىناؾ أف يعني كىذا 4 كىى المتكسطة الدرجة عف جكىريا يختمؼ ل الفقرة
 . الفقرة ىذه عمى العينة أفراد

 قميمة لممباني التراخيص رسكـ تكمفة نسبةإف  حيث منطقية الفقرة ىذه نتيجة أف الباحث كيعتبر
 لسعر المككنة خرلاأل البنكد تكمفة مع كمقارنة، ككؿ السكنية لمكحدة اإلجمالية لمتكمفة بالنسبة
 لمسكاف الخدمات تقدـ التي لمبمديات ميمة الرسكـ ىذه أف إلى إضافة، السكنية الكحدة

 .كمياميا بدكرىا القياـ في ديةالبم قدرة عمى يؤثر كتخفيضيا

 النسبي الحسابي المتكسط كأف ، يساكم الحسابي المتكسط بأف القكؿ يمكف عاـ بشكؿ  -
 لذلؾ  تساكم (Sig). الحتمالية القيمة كأف،  الختبار قيمة ،% يساكم
 دللة مستكل ندع إحصائيان  داؿ" االقتصادية بالنكاحي المتعمقة السياسات" مجاؿ يعتبر

 ( α ≤ 1.11)، عف جكىريان  يختمؼ المجاؿ ليذا الستجابة درجة متكسط أف عمى يدؿ مما 
 ىذا فقرات عمى العينة أفراد قبؿ مف مكافقة ىناؾ أف يعني كىذا (4) كىى المتكسطة الدرجة
 . المجاؿ

 المتكسط فأ حيث الفقرات في الكاردة البنكد أىمية عمى المبحكثيف مكافقة ذلؾ كيعني
 الحسابي متكسطيا كاف التي التاسعة الفقرة عدا ما، (4) مف أكثر كاف حده عمى فقرة لكؿ الحسابي



ىتحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتىالدرادظ  
 

 011 833 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

ىىفرضواتفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول
  الدرادظالدرادظ

ىى

استشعار المبحكثيف بأىمية ىذه  إلى ذلؾ الباحث كيرجع(، 4) الرقـ مف قريب أيضا كىك( 4.94)
كاضحة لدل تككف ىناؾ سياسات  أفالفقرات كتأثيرىا الكبير عمى سعر الكحدة السكنية كضركرة 

 .السمطة لمتعامؿ مع ىذه البنكد كعدـ تركيا بأيدم بعض التجار لحتكارىا كالتالعب بيا
 تككف أف يجب فإنيا كمتكاممة ناجحة تككف حتى اإلسكانية السياسات أف الباحث كيرل  
 الباحث كيرجع، لمناس القتصادم الكضع كىي السكف لتكفير متطمب أىـ مع كمتكافقة كاقعية
 الحتالؿ كجكد ككذلؾ القطاع مساحة صغر في تتمثؿ كالتي غزة قطاع لحالة المكضكعية اباألسب

 أسعار ارتفاع ىإل أدت األسباب ىذه كؿ، سنكات سبع مف أكثر منذ القطاع عمى المطبؽ كالحصار
 إيجاد ضركرة عمى يؤكد مما، البناء مكاد كسعر األرض سعر كىما السكنية لمكحدة مككنيف أىـ

 التعامؿ بشاف خالقة تخطيطية أفكار كضع ككذلؾ، بديمة بناء مكاد إيجاد أك، المعابر فأبش حمكؿ
 الكحدة ثمف أف في( 4118 العيسكم،) دراسة مع النتائج ىذه كاتفقت، غزة قطاع مساحة صغر مع

 .بيـ خاص مسكف عمى بالحصكؿ الدخؿ محدكدم فئة فرصة مف سيزيد المعقكؿ السكنية



ىتحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتىالدرادظ  
 

 016 836 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

ىىفرضواتفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول
  الدرادظالدرادظ

ىى

"كالثقافية االجتماعية بالنكاحي المتعمقة السياسات" مجاؿ فقرات تحميؿ  

 الدرجةإلى  كصمت قد الستجابة درجة متكسط كانت إذا ما لمعرفة T اختبار استخداـ تـ
 (.49) جدكؿ في مكضحة النتائج .ل أـ 4 كىى المتكسطة

لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ  (.Sig)( المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ 29) رقـ جدكؿ
 "لسياسات المتعمقة بالنكاحي االجتماعية كالثقافيةا"
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0.  
تكفير القناعة الكافية لدل الناس بأىمية كجكد 

 مخططات عمرانية بعيدة المدل

4.  
في قطاع  األسرة فرادأالناس في زيادة عدد تغيير رغبة 

 غزة 
 تغيير رغبة الناس لمسكف في الشقؽ كبيرة المساحة   .4
 تغيير رغبة الناس لمسكف قريبان مف سكنيـ الحالي   .2

1.  
س لمسكف حكؿ الممتدة كرغبة النا األسرتغيير ثقافة 

 في قطاع غزة أىمييـ
 عمميـ أماكفتغيير رغبة الناس لمسكف قريبان مف   .6
 تبني طابع معمارم كاضح لممساكف في قطاع غزة  .7

8.  

 األحياءتكفير مرافؽ اجتماعية كثقافية كافية داخؿ 
ميـ في تعزيز الركابط  أمري قطاع غزة السكنية ف

 الجتماعية كالثقافية

9.  

عند تخطيط  األسرمراعاة الترابط الجتماعي بيف 
ميـ كذلؾ  أمرالسكنية في قطاع غزة  األحياءكتصميـ 

لجتماع سكاف العمارة  األرضيمثؿ )تخصيص الدكر 
ؽ خضراء، السكنية، كتخصيص مسجد، كتكفير مناط

 ترفييية كافية لكؿ مجاكرة سكنية( كأخرل
 معان  المجاؿ فقرات جميع 

 α ≤ 0.05 دللة مستكل عند إحصائيان  داؿ الحسابي المتكسط* 
 



ىتحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتىالدرادظ  
 

 017 837 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

ىىفرضواتفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول
  الدرادظالدرادظ

ىى

 :يمي ما استخالص يمكف( 49) جدكؿ مف

السكنية في  األحياءافؽ اجتماعية كثقافية كافية داخؿ تكفير مر " الثامنة لمفقرة الحسابي المتكسط -
( 1 مف الكمية الدرجة) ساكم ي" ميـ في تعزيز الركابط الجتماعية كالثقافية أمرقطاع غزة 

 (Sig). الحتمالية القيمة كأف،  الختبار قيمة ،% النسبي الحسابي المتكسط فأ أم
 عمى يدؿ مما ،α ≤ 0.05 دللة مستكل عند إحصائيان  دالة قرةالف ىذه تعتبر لذلؾ  تساكم

 ىناؾ أف يعني كىذا (،4) كىى المتكسطة الدرجة عف زاد قد الفقرة ليذه الستجابة درجة متكسط أف
 .الفقرة ىذه عمى العينة أفراد قبؿ مف مكافقة

 تعزيز في أىمية مف ألمرا ليذا لما، المبحكثيف مف تأييد نسبة أعمى عمى حائزة الفقرة ىذه كتعتبر
، غزة قطاع منو يعاني الذم المرافؽ ىذه في العجز بمدل المبحكثيف كاستشعار، الجتماعية الركابط
 ككذلؾ، المرافؽ ىذه مثؿ كجكد بضركرة كصىأ الذم( 4104 الحداد،) دراسة مع تتفؽ بذلؾ كىي
 بيف كالفصؿ الخصكصية ئمباد عمى الحفاظ مع سكني برج كؿ في السكاف للتقاء ماكفأ تكفير

 بيف فيما التعارؼ عادة عمى السكاف كتشجيع بنشر( 4101، قديد) دراسة أكصت ككذلؾ، الجنسيف
 .السكني الحي ضمف الكاحد المجتمع بركح اإلحساس كتعميؽ الجيراف

ساكمي" تبني طابع معمارم كاضح لممساكف في قطاع غزة" السابعة لمفقرة الحسابي المتكسط -
(  القيمة كأف،  الختبار قيمة ،% النسبي الحسابي المتكسط أف أم  
         دللة مستكل عند إحصائيان  دالة الفقرة ىذه تعتبر لذلؾ  تساكم (Sig). الحتمالية

α ≤ 0.05، المتكسطة الدرجة عف زاد قد الفقرة ليذه الستجابة درجة متكسط أف عمى يدؿ مما 
 .الفقرة ىذه عمى العينة أفراد قبؿ مف مكافقة ىناؾ أف نييع كىذا 4 كىى

، تأييد نسبة قؿأ أخذت أنيا إل عمييا المستطمعيف راءآل العامة المكافقة مف الرغـ عمى الفقرة كىذه
 كتأكيد تكضيح في، األمر ليذا قصكل أىمية كيرل الفقرة ىذه تأييد نسبة مع يختمؼ الباحث لكف

 عاداتنا تعكس ككذلؾ األرض ىذه في كأحقيتنا كجكدنا لتأكيد غزة طاعق في الفمسطينية اليكية
 كتمسكنا اعتزازنا مدل يعكس األمر ىذا أف كما، جميعان  بيا نعتز التي اإلسالمية كعمارتنا كتقاليدنا

 كاحترامان  تقديران  تجد بيا كتعتز ىكيتيا عمى تحافظ التي كالشعكب الدكؿ أفك  اإلسالمية بحضارتنا
 القطريكف حرص حيث غزة لقطاع القطرية المنحة مشاريع في جميان  ىذا لحظنا كقد، يفاآلخر  مف
 كيعزك، المنحة في المشمكلة، المباني ريعمشا جميع في القطرم كالطابع العمارة تظير فأ عمى

 ىذه أكلكية فأك  إيجادىا كضركرة األخرل الفقرات ىميةأ إلى الفقرة ليذه المبحكثيف ييدأت قمة الباحث
 .الفقرات تمؾ ألكلكية بالنسبة متأخرة الفقرة



ىتحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتىالدرادظ  
 

 018 838 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

ىىفرضواتفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول
  الدرادظالدرادظ

ىى

 النسبي الحسابي المتكسط كأف  يساكم الحسابي المتكسط بأف القكؿ يمكف عاـ بشكؿ -
 لذلؾ تساكم (Sig). الحتمالية القيمة كأف،  الختبار قيمة ،% يساكم
 دللة مستكل عند إحصائيان  داؿ" لثقافيةكا االجتماعية بالنكاحي المتعمقة السياسات" مجاؿ يعتبر

 ( α ≤ 1.11)، الدرجة عف جكىريان  يختمؼ المجاؿ ليذا الستجابة درجة متكسط أف عمى يدؿ مما 
 . المجاؿ ىذا فقرات عمى العينة أفراد قبؿ مف مكافقة ىناؾ أف يعني كىذا 4 كىى المتكسطة

 ىي السكنية األحياء فأل كذلؾ المحكر ىذا فقرات بأىمية المختصيف إدراؾ إلى ذلؾ الباحث كيعزك
، كتقاليده كعاداتو المجتمع لثقافة مراعيان  األحياء ىذه تخطيط كاف فكمما المجتمع لتككيف النكاة

 في الكاردة البنكد جميع تحقيؽ خالؿ مف فيو السكاف بيف الجتماعي الترابط تدعيـ عمى كحرص
 تقكية إلى ذلؾ دلأ كمما، عمييا مكافقة مجمميا في فالمستطمعي آراء جاءت كالتي الستبانة فقرات

 البيئة تساعد التي كالجنائية األخالقية المشاكؿ سيما ل، فيو الجتماعية المشاكؿ كتقميؿ المجتمع
 يعزز ما ىـأ مف يعتبر ذاتو حد في كىذا، سميـ بشكؿ معيا تعاممت ما ذاإ منيا الحد في العمرانية
 .الفمسطيني الداخمي كاألمف الستقرار

 الذم( 4114 حسف،)ك( 4100 محسف،) كدراسة السابقة الدراسات بعض مع النتائج ىذه كاتفقت
 عمييا قامت التي كاألسس الخصائص مف الستفادة الحديثة السكنية األحياء تخطيط عند يكصى

 يشعر خالليا مف كالتي كالنتماء الجيرة قيـ تحتـر اجتماعيو عالقات لخمؽ القديمة السكنية المحالت

 ةالعام الخدمات عمى لممحافظة الرغبة لدييـ تتككف كبالتالي سكناىـ بمكاف كالعتزاز بالقناعة السكاف
 عمرانية حضريو بيئة خمؽ في يساىـ ذلؾ كؿ العامة كالممتمكات الشكارع كنظافة المجتمعية كالخدمات

 .متميزة جميمة
 لدل السميمة القناعات تكفر أىمية أظيرت أنيا في السابقة الدراسات عف الدراسة ىذه اختمفت كما
تكفير القناعة الكافية لدل الناس بأىمية كجكد مخططات عمرانية " األكلى الفقرة نتيجةكىي  سالنا

قناعيـ العمراني لمتخطيط بالنسبة ثقافاتيـ تطكير عمى العمؿ كأىمية" بعيدة المدل  بفمسفاتو كا 
 .ثقافة ىكذا مثؿ غياب ظؿ في عمييـ األمكر فرض كعدـ، عمييا يبنى التي كاألسس
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 019 839 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

ىىفرضواتفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول
  الدرادظالدرادظ

ىى

 "السياسات المتعمقة بالنكاحي البيئية" مجاؿ فقرات تحميؿ

 الدرجػػػةإلػػػى  كصػػػمت قػػػد السػػػتجابة درجػػػة متكسػػػط كانػػػت إذا مػػػا لمعرفػػػة T اختبػػػار اسػػػتخداـ تػػػـ
 (.41) جدكؿ في مكضحة النتائج .ل أـ (4) كىى المتكسطة

لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ  (.Sig)سابي كقيمة االحتماؿ ( المتكسط الح30) رقـ جدكؿ
 "السياسات المتعمقة بالنكاحي البيئية"
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 الزراعية كالمحميات الطبيعية األراضيالمحافظة عمى   .0

4.  

انسجاما مع  األكثرئة )تشجيع المباني صديقة البي
البيئة مف حيث مكاد البناء المستخدمة، كخفض 

البيئي الضار الصادر  األثراستيالؾ الطاقة، كتقميؿ 
 عف ىذه المباني(

4.  
تشجيع تكفير المساحات الخضراء الكافية حكؿ 

 المساكف 
 استثمار الطاقة الشمسية في تكفير الطاقة البديمة  .2
 كحقنيا في التربة األمطارالستفادة مف مياه   .1
 كاؼو تكفير شبكات صرؼ صحي بشكؿ   .6
 منياتشجيع عمميات تدكير النفايات الصمبة كالستفادة   .7

8.  
تمكث البيئة  إلىتي تؤدم منع بعض الصناعات ال

 حياء السكنية داخؿ األ

9.  
تشجيع تشطيب المباني غير المشطبة التي تشكه 

 المظير الجمالي لمبيئة 

01.  
تشجيع استخداـ عكازؿ الصكت كالضكضاء في 

 مساكف  لمحد مف التمكث الصكتي داخؿ المبنى ال
 معان  المجاؿ فقرات جميع 

 α ≤ 0.05 دللة مستكل عند إحصائيان  داؿ الحسابي المتكسط* 
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 061 860 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

ىىفرضواتفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول
  الدرادظالدرادظ

ىى

 :يمي ما استخالص يمكف( 41) جدكؿ مف

 ساكم ي" كحقنيا في التربة األمطارمياه  الستفادة مف" الخامسة لمفقرة الحسابي المتكسط -
 كأف الختبار قيمة ،% النسبي الحسابي المتكسط أف أم( 1 مف الكمية الدرجة)

   دللة مستكل عند إحصائيان  دالة الفقرة ىذه تعتبر لذلؾ تساكم (Sig). الحتمالية القيمة
α ≤ 0.05، المتكسطة الدرجة عف زاد قد الفقرة ليذه تجابةالس درجة متكسط أف عمى يدؿ مما 

 .الفقرة ىذه عمى العينة أفراد قبؿ مف مكافقة ىناؾ أف يعني كىذا 4 كىى
 استشعارىـ بسبب ذلؾ كيرجع، المبحكثيف مف تأييد نسبة عمىأ عمى حائزة الفقرة ىذه كتعتبر
 السنكات في تزداد فأ لمتكقعا مف التي المياه في شح مف غزة قطاع تكاجو التي الحقيقية المشكمة
 بتاريخ غزة قطاع لو تعرض الذم الجكم المنخفض بعد الستطالع ىذا جاء فقد ككذلؾ، القادمة

 البحر إلى ذىبت معظميا فإف سؼكلأل، األمطار مف كبيرة كميات سقطت حيث 00/04/4104
 (.4104، المزيني) كتخزينيا لستغالليا إمكانية ىناؾ يكف كلـ

تشجيع استخداـ عكازؿ الصكت كالضكضاء في المساكف  لمحد " العاشرة لمفقرة الحسابي المتكسط -
 ،% النسبي الحسابي المتكسط أف أم ساكم ي" مف التمكث الصكتي داخؿ المبنى

 دالة الفقرة ىذه تعتبر لذلؾ تساكم (Sig). الحتمالية القيمة كأف  الختبار قيمة
 قد الفقرة ليذه الستجابة درجة متكسط أف عمى يدؿ مما ،(α ≤ 1.11) دللة تكلمس عند إحصائيان 

 .الفقرة ىذه عمى العينة أفراد قبؿ مف مكافقة ىناؾ أف يعني كىذا 4 كىى المتكسطة الدرجة عف زاد

 ىذه ىميةأ لقمة ليس ذلؾ في السبب أف الباحث كيرل، المحكر في تأييد نسبة أخذت فقرة قؿأ كىي
 خرةأمت كلكيةأ خذأت الفقرة ىذه فإف ،غزة قطاع في صعب القتصادم الكضع فأل كلكف الفقرة

 .البيئية بالنكاحي المتعمقة البنكد باقي تكفر عمى الحرص مع مقارنة لمناس بالنسبة

 النسبي الحسابي المتكسط كأف ، يساكم الحسابي المتكسط بأف القكؿ يمكف عاـ بشكؿ -
 لذلؾ  تساكم (Sig). الحتمالية القيمة كأف  لختبارا قيمة ،% يساكم
 ،(α ≤ 1.11) دللة مستكل عند إحصائيان  داؿ" السياسات المتعمقة بالنكاحي البيئية" مجاؿ يعتبر
 كىى المتكسطة الدرجة عف جكىريان  يختمؼ المجاؿ ليذا الستجابة درجة متكسط أف عمى يدؿ مما

 .المجاؿ ىذا فقرات عمى العينة أفراد قبؿ مف افقةمك  ىناؾ أف يعني كىذا 4

 بأىمية الناس بصفة عامة كالمبحكثيف بصفة خاصة لدل الكعي زيادة إلى ذلؾ الباحث كيعزك
 غزة قطاع مساحة فأ حيث، غزة قطاع في اإلسكانية السياسات في البيئية النكاحي كتكفر مراعاة
ذا ـالعال في سكانية كثافة أعمى بيا كيكجد صغيرة  في البيئة عمى لمحفاظ خطكات ىناؾ يكف لـ كا 
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  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

ىىفرضواتفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول
  الدرادظالدرادظ

ىى

 جميع مراعاة ضركرة ذلؾ أمثمة كمف، عقباىا تحمد ل بيئية لككارث نتعرض فسكؼ غزة قطاع
 يتعمؽ فيما كخاصة، المبحكثيف قبؿ مف كبيرة مكافقة عمييا كالتي السابقة الفقرات في الكاردة البنكد

 زمةأل نظران  البديمة الطاقة استخداـ األحياف بعض يف كتفرض بؿ تشجع قكانيف إيجاد بضركرة
 المركزية المجنة دفع ما كىذا، يكـ بعد يكمان  المشكمة كتفاقـ غزة قطاع سكاف يعيشيا التي الكيرباء
 نظاـ صياغة في لمبحث( فييا عضكان  الباحث فأ حيث) األياـ ىذه في غزة قطاع في المدف لتنظيـ
 .الخصكص بيذا

 دراسة ككذلؾ، لمطاقة بديمة مصادر استخداـ بضركرة( 4101،عبكد) دراسة مع ائجالنت ىذه كاتفقت
 مختمؼ عمى الخضراء العمارة كممارسات مفيـك تطبيؽ عمى العمؿ بضركرة( 4118، محمد)

 اعتمادفي ضركرة  (،Muhaisen & Ahlback, 2012)دراسة ، كمع كخارجيان  داخميان  المباني
 .استغالؿ مياه األمطار إلىافة البديمة، باإلض مصادر الطاقة

 مطاراأل مياه مف الستفادة ىميةأ ظيرتأ نياأ في السابقة الدراسات مع اختمفت الدراسة ىذه لكف
 قطاع في الماسة الحاجة لىإ ذلؾ الباحث كيعزك ،فقرة ىـأ كاعتبرتيا الجكفي الخزاف في كحقنيا
 التي العاصفة عقب مباشرة الدراسة ىذه مجيء ىك ذلؾ سبب يضاأك  المياه ىذه مف لالستفادة غزة

 فإف كلألسؼ ،اإلمطار مف كبيرة كميات سقطت حيث، 00/04/4104في غزة قطاع ضربت
 (.4104، المزيني) كتخزينيا لستغالليا إمكانية ىناؾ يكف كلـ البحر إلى ذىبت معظميا
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ىىفرضواتفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول
  الدرادظالدرادظ

ىى

 "السياسات المتعمقة بالنكاحي األمنية" مجاؿ فقرات تحميؿ

 المتكسطة الدرجةإلى  كصمت قد الستجابة درجة متكسط كانت إذا ما لمعرفة T اختبار ستخداـا تـ
 (.40) جدكؿ في مكضحة النتائج .ل أـ  4 كىى

لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ  (.Sig)( المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ 31) رقـ جدكؿ
 "السياسات المتعمقة بالنكاحي األمنية"
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0.  
تكفير المالجئ الالزمة لحماية السكاف في حالت 

 الحركب

4.  
ي الكحدات السكنية فمنة آتشجيع تكفير غرؼ 

 لحماية السكاف في حالت الحركب

4.  

سكنية في  أحياءفي التخطيط إليجاد  أكلكية إعطاء
المناطؽ الرخكة التي اعتاد الحتالؿ اجتياح قطاع 

 غزة مف خالليا

2.  

تحفيز كتشجيع السكاف لمعيش في المناطؽ الحدكدية 
فضمية سكنية ليا امتيازات أكاعتبارىا مناطؽ ذات 

اسعار كيرباء خاصة )امتيازات ضريبية، تخفيض 
كمياه كاتصالت، تقميؿ رسـك تراخيص البناء 

 كالتطكير، الخ......(

1.  
في تخطيط  كتصميـ  كاألماف األمفتكفير متطمبات 

 السكنية في قطاع غزة األحياء

6.  
 األحياءكعسكرية داخؿ  أمنيةتجنب كجكد مكاقع 

 يدد حياة السكافالسكنية ت

7.  
تكفير التعكيضات الكافية كالمشجعة لمناس في حاؿ 

 تـ تدمير منازليـ في أم عدكاف

8.  

مراعاة مقاكمة الككارث الطبيعية كالزلزؿ عند 
 تصميـ المباني
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ىى ط ا الفقرة ـ
كس

لمت
ا

بي
سا

لح
بي 
نس

ي ال
ساب

الح
ط 

كس
لمت

ا
 

بار
الخت

ة ا
قيم

 

ة )
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

.
)

 

يب
لترت

ا
 

9.  
ي لممباني السكنية لتككف تعزيز شركط الدفاع المدن

 عمقا كشمكلية أكثر

01.  
التحقؽ مف تطبيؽ شركط الدفاع المدني في المساكف 

 بشكؿ مستمر

 تكفير مراكز دفاع مدني قريبة مف التجمعات السكنية  .00

04.  

في حاؿ  األساسيةياجات بديمة لالحت إمداداتتكفير 
 -اتصالت -كيرباء -حدكث أم عدكاف )مياه

 ( أساسيةمخازف لمكاد تمكينية 

04.  
تشجيع كميات اليندسة إلضافة مساقات حكؿ تصميـ 

 اآلمنةالمساكف 

 معان  المجاؿ فقرات جميع 

 α ≤ 0.05 دللة مستكل عند اإحصائي داؿ الحسابي متكسطال* 

 :يمي ما استخالص يمكف( 40) جدكؿ مف
السكنية تيدد  األحياءكعسكرية داخؿ  أمنيةتجنب كجكد مكاقع " السادسة لمفقرة الحسابي المتكسط -

 ،% النسبي الحسابي المتكسط أف أم( 1 مف الكمية الدرجة) ساكم ي" حياة السكاف
 دالة الفقرة ىذه تعتبر لذلؾ  تساكم (Sig). الحتمالية القيمة كأف،  الختبار قيمة

 زاد قد الفقرة ليذه الستجابة درجة متكسط أف عمى يدؿ مما ،α ≤ 0.05 دللة مستكل عند إحصائيان 
 .الفقرة ىذه عمى العينة أفراد قبؿ مف مكافقة ىناؾ أف يعني كىذا (4) كىى المتكسطة الدرجة عف
 إلى ذلؾ الباحث كيعزك، المبحكثيف مف كمكافقة ان تأييد خذأ الفقرات في حسابي متكسط أعمى كىك

 عمى لالحتالؿ المتكررة العتداءات مف غزة قطاع سكاف بيا مر التي السابقة التجارب صعكبة
 لمحيطةا المباني جميع فإف، سكني حي داخؿ منيأ مكقع أم يقصؼ عندما نوإ حيث غزة قطاع
 ، عالكة عمى اإلصابات في األركاح.كبير بشكؿ تتضرر بو



ىتحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتىالدرادظ  
 

 062 869 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

ىىفرضواتفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول
  الدرادظالدرادظ

ىى

تحفيز كتشجيع  السكاف لمعيش في المناطؽ الحدكدية كاعتبارىا " الرابعة لمفقرة الحسابي المتكسط -
كيرباء كمياه  أسعارسكنية ليا امتيازات خاصة )امتيازات ضريبية، تخفيض  أفضميةمناطؽ ذات 

 المتكسط أف أم ساكمي" اخيص البناء كالتطكير، الخ......(كاتصالت، تقميؿ رسكـ تر 
  تساكم (Sig). الحتمالية القيمة كأف،  الختبار قيمة ،% النسبي الحسابي

 درجة متكسط أف عمى يدؿ مما ،α ≤ 0.05 دللة مستكل عند إحصائيان  دالة الفقرة ىذه تعتبر لذلؾ
 أفراد قبؿ مف مكافقة ىناؾ أف يعني كىذا 4 كىى المتكسطة الدرجة عف زاد قد الفقرة ليذه الستجابة

 .الفقرة ىذه عمى العينة
 ليذه كبرل أىمية يرل الباحث لكف، أىميتيا ينفكا لـ المبحكثيف أف رغـ لمفقرات تأييد قؿأ يعتبر كىك
 في العمراف تكجيو بضركرة أكصى قد اإلقميمي المخطط نظاـ أف مف الرغـ عمى انو حيث الفقرة
 يرل لذا، فييا لمسكف الناس تكجو قمة نرل زلنا ل أننا إل( الحدكدية) الشرقية الناحية إلى غزة قطاع
 السكاف ألف إضافة، المناطؽ ىذه في لمعيش السكاف فيزحكت كتشجيع دعـ أىمية الباحث

 الحتالؿ تمستكطنا لو تتعرض لما مشابية حالة كىي، المناطؽ ىذه سكف في الخطر يستشعركف
 ليؤلء الحتالؿ يقدمو الذم كالتحفيز الدعـ مدل نرل نناأ حيث الحدكدية المناطؽ مف القريبة

 في مكسع بشكؿ الباحث أكضحو ما كىذا، المناطؽ تمؾ في البقاء عمى ليشجعكىـ المستكطنيف
ىك استشعار  عطاء المبحكثيف نسبة تأييد عالية ليذه الفقرة إ، كيعزك الباحث عدـ النظرم اإلطار

  التطبيؽ.ف ليا الكلكية في أخرل ك المبحكثيف بأىمية الفقرات األ
 النسبي الحسابي المتكسط كأف ، يساكم الحسابي المتكسط بأف القكؿ يمكف عاـ بشكؿ -

 لذلؾ  تساكم (Sig). الحتمالية القيمة كأف،  الختبار قيمة ،% يساكم
 ،(α ≤ 1.11 ) دللة مستكل عند إحصائيان  دالن " المتعمقة بالنكاحي األمنية السياسات" مجاؿ يعتبر
 كىى المتكسطة الدرجة عف جكىريان  يختمؼ المجاؿ ليذا الستجابة درجة متكسط أف عمى يدؿ مما
 . المجاؿ ىذا فقرات عمى العينة أفراد قبؿ مف مكافقة ىناؾ أف يعني كىذا (4)

 نظران  كذلؾ العتبار في األمنية النكاحي خذأ بأىمية المبحكثيف راستشعا إلى ذلؾ الباحث كيعزك
 ىناؾ أف نجد المقابؿ كفي، الحتالؿ مف غزة قطاع ليا يتعرض التي كالمتكررة المحدقة لألخطار
 قصكر يكجد نوأ استنتج حيث( 4104 الحداد،) دراسة لو تكصمت ما كىذا المتطمبات ىذه في نقص
، غزة قطاع محافظات إسكاف مشاريع في كالتصميمية التخطيطية كاألماف األمف معايير في

 رييمعا تحقؽ غزة محافظات في اإلسكاف عيمشار  في ةيميكتصم ةيطيتخط اعتبارات ريتكف كبضركرة
 لخدمة العصكر عبر المعمارم طيكالتخط العمارة ؼيتكظ كبضركرة، الككارث لمكاجية كاألماف األمف

 .أخطار أم ضد كالدفاع ةيكالحما ايالعم المصمحة حقؽي بما ةيكالعسكر  ةياسيالس األىداؼ
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ىىفرضواتفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول
  الدرادظالدرادظ

ىى

 السكنية األحياء غالبية افتقار إلى تكصمت حيث( 4111، باىماـ) دراسة نتائج أكدت ككذلؾ
 أبرزت كالتي كالتخطيطية التصميمية المعايير مف جممة تطبيؽ إلى الرياض مدينة في المعاصرة
 .السكنية باألحياء األمف مستكل كلرفع الجريمة رصف مف لمحد تطبيقيا أىمية مدل الدراسة

 الكحدات في آمنة غرؼ لتكفر المبحكثيف تأييد أف نجد الفقرات عمى أيضا طالعاإل خالؿ كمف
 في الباحث كأيده كضحو فأك  سبؽ ما كىذا عامة مالجئ إليجاد التأييد نسبة مف أعمى جاء السكنية

 اأكلك  ما بقدر، المالجئ إليجاد أكلكية المبحكثيف إعطاء عدـ إجمالن  نالحظ لكننا، النظرم طاراإل
 ل مفباأل حساساإل الناس عطاءإ فأ عمى يدؿ مما مفباأل المتعمقة التخطيطية لمنكاحي ىميةأ

 الشعب فأك ، بو الخاصة لمعمميات ان سميم ان كتخطيط دارةن إ يحتاج نماا  ك  ؛مكاؿاأل مف كثيران  يكمؼ
 ما بقدر اآلمنة الغرؼ أك المالجئ عف يبحث ل، كالمحف تالءاتالب عمى تعكد الذم الفمسطيني

 في األساسية لالحتياجات بديمة إمدادات تكفير مثؿ لو بالنسبة األساسية األشياء تكفير عف يبحث
 كزامر  كتكفير ،(أساسية تمكينية لمكاد مخازف -اتصالت -كيرباء -مياه) عدكاف أم حدكث حاؿ
 .لمقصؼ بيتو تعرض حاؿ في لو المكافئة لتعكيضاتا ميفأكت، قريبة مدني دفاع

 تـ حاؿ في لمناس كالمشجعة الكافية التعكيضات تكفير" السابعة لمفقرة المبحكثيف تأييد جاء كما
 طمأنة ألىمية ذلؾ الباحث كيعزك، لمفقرات تأييد نسبة ثاني كأعمى "عدكاف أم في منازليـ تدمير
 تعكيضيـ سيتـ وإنف اعتداء ألم تعرضيـ حالة في نوأك  جانبيـ إلى تقؼ الحككمة فأب السكاف
 حرص مدل كاإلسكاف العامة األشغاؿ كزارة في عممو خالؿ مف الباحث كيرل، كاممة بصكرة
 .األمر ىذا لتنفيذ الحككمة قبؿ مف كبير كتجاكب حرص ىناؾ فأك  األمر ىذا تنفيذ عمى الحككمة
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  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

ىىفرضواتفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول
  الدرادظالدرادظ

ىى

 "القتو باإلسكافاألمف القكمي كع" مجاؿ فقرات تحميؿ

 المتكسػطة الدرجةإلى  كصمت قد الستجابة درجة متكسط كانت إذا ما لمعرفة T اختبار استخداـ تـ
 (.44) جدكؿ في مكضحة النتائج .ل أـ 4 كىى

لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "األمف  (.Sig)( المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ 32) رقـ جدكؿ
 القكمي كعالقتو باإلسكاف"
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0.  
متطمبات  أىـتكفر المسكف مف  أفالقرار  أصحاباقتناع 
 القكمي الفمسطيني  األمفتحقيؽ 

4.  
النكاحي التخطيطية لإلسكاف في قطاع غزة لتعزيز  أىمية
 القكمي الفمسطيني  مفاأل

4.  
النكاحي القتصادية لإلسكاف في قطاع غزة لتعزيز  أىمية
 القكمي الفمسطيني  األمف

2.  
النكاحي الجتماعية كالثقافية لإلسكاف في قطاع غزة  أىمية

 القكمي الفمسطيني  األمفلتعزيز 

1.  
النكاحي البيئية لإلسكاف في قطاع غزة لتعزيز  أىمية
 القكمي الفمسطيني  األمف

6.  
لإلسكاف في قطاع غزة لتعزيز  األمنيةالنكاحي  أىمية
 القكمي الفمسطيني  األمف

7.  
 العمؿ عمى تحقيؽ متطمبات أىميةثقافة الناس حكؿ 

 القكمي الفمسطيني  األمف

8.  
عدـ كجكد ندرة في المختصيف كالخبراء في األمف القكمي 

 الفمسطيني في قطاع غزة

 معان  المجاؿ فقرات جميع 

 α ≤ 0.05 دللة مستكل عند إحصائيان  داؿ الحسابي المتكسط* 

 



ىتحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتىالدرادظ  
 

 067 867 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

ىىفرضواتفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول
  الدرادظالدرادظ

ىى

 ( يمكف استخالص ما يمي:32مف جدكؿ )

النكاحي القتصادية في قطاع غزة لإلسكاف لتعزيز المف  أىمية" الثالثةلمفقرة المتكسط الحسابي  -
( أم أف المتكسط الحسابي النسبي 5)الدرجة الكمية مف  4.16القكمي الفمسطيني" يساكم 

لذلؾ تعتبر ىذه 0.000 تساكم  (Sig). القيمة الحتماليةكأف  12.78%، قيمة الختبار 83.28
مما يدؿ عمى أف متكسط درجة الستجابة ليذه ، α ≤ 0.05الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل دللة 

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى  3الدرجة المتكسطة كىى الفقرة قد زاد عف 
 ىذه الفقرة.

بالكضع العاـ لقطاع غزة حيث الكضع القتصادم  متأثريف المبحكثيف أف إلىذلؾ  كيعزك الباحث
الكضع  لمشاكؿ التي يعاني منيا قطاع غزة إلىالذم يجعؿ الناس يرجعكف معظـ ا األمرالصعب، 

النكاحي القتصادية في حؿ مشكمة  أىميةالقتصادم، كعمى الرغـ مف مكافقة الباحث عمى 
خذ باقي أنو يؤكد عمى ضركرة أ إلالفمسطيني، القكمي  األمففي قطاع غزة كتعزيز  اإلسكاف

مع السياسات  كيمكف العمؿ عمييا بشكؿ متكازو  أيضاضركرية  كأنياالنكاحي في الحسباف 
 القكمي الفمسطيني. األمفالقتصادية، كذلؾ كمو ميـ كضركرم في تعزيز 

في األمف القكمي عدـ كجكد ندرة في المختصيف كالخبراء لمفقرة الثامنة "المتكسط الحسابي  -
%، قيمة 45.48أم أف المتكسط الحسابي النسبي  2.27الفمسطيني في قطاع غزة" يساكم 

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة  0.000 تساكم (Sig).القيمة الحتمالية كأف  5.84-الختبار 
فقرة قد ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة الستجابة ليذه ال(α ≤ 0.05 )إحصائيان عند مستكل دللة 

مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى  عدـكىذا يعني أف ىناؾ  3الدرجة المتكسطة كىى انخفض عف 
 ىذه الفقرة.

نماالقكمي  األمف يصتبمخالقكمي ل يختص فقط  األمفتعزيز  أفذلؾ  كيعزك الباحث كؿ  كا 
لمحصمة افإف  ما سخر عممو كعممو في الرتقاء كالتطكير في مجالو إذامتخصص في مجالو 
 تأييدالقكمي الفمسطيني، كذلؾ يعزك الباحث قمة  األمفـ كتعزيز في دع بالتأكيدالشاممة لذلؾ تصب 

 أكثر كأنيا، األخرلالكاردة في الفقرات  األمكرتكفر  أىميةلمدل  إدراكيـالمبحكثيف ليذه الفقرة ىك 
 إلىالمختصيف، مع النظر  كجكد ىؤلء عامؿالقكمي الفمسطيني بشكؿ مباشر مف  األمفعمى  تأثيران 
 كجكدىـ.  أىمية

، كأف المتكسط الحسابي النسبي 3.75بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  -
لذلؾ يعتبر  0.000تساكم  (Sig).القيمة الحتمالية كأف  9.91%، قيمة الختبار 74.95يساكم 



ىتحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتىالدرادظ  
 

 068 868 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

ىىفرضواتفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول
  الدرادظالدرادظ

ىى

، مما يدؿ α ≤ 0.05ند مستكل دللة " داؿ إحصائيان عاألمف القكمي كعالقتو باإلسكافمجاؿ "
كىذا  3الدرجة المتكسطة كىى عمى أف متكسط درجة الستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف 

 مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.  ىناؾ مكافقةيعني أف 

القكمي  األمفعمى  كتأثيرىا اإلسكانيةالسياسات  بأىميةالمبحكثيف  إدراؾذلؾ إلى  كيعزك الباحث
مدل الحاجة لصياغة ىذه  كتكضحالنتيجة ايجابية جدان لمبحث  هىذ أفالفمسطيني كيعتبر الباحث 

القكمي الفمسطيني عمى  األمفالسياسات كتطبيقيا، كذلؾ عمى الرغـ مف حداثة مصطمح كمفيكـ 
 جميع مناخي الحياة عميو. تأثير إدراؾالساحة الفمسطينية، ككذلؾ 

 أىميةالمتكسط الحسابي لمفقرة الخامسة " فأحيث  في النكاحي البيئية أيضاو كىذا ما نالحظ
مف بيف باقي  األقؿىك  القكمي الفمسطيني في قطاع غزة" األمفالنكاحي البيئية لإلسكاف لتعزيز 

زالت  نو لأالقكمي الفمسطيني، كىذا يدلؿ عمى  األمفالتي تساعد في تعزيز  3.68العناصر 
 أنيـالنكاحي البيئية رغـ  أفعند الناس كحتى عند بعض المتخصصيف تعتبر  الثقافة العامة

 األكضاع إلى، كذلؾ كمو مرجعو األىميةمف  متأخرةفي درجة  تأتي أنيا إلميمة  ايعتبركني
بالنسبة ليـ ىك تكفير المسكف بحد  األكلكيةف أالقتصادية الصعبة التي يعيشيا سكاف قطاع غزة ك 

تطبيؽ جميع  معسير بالتكازم ت أفنو يجب أث يختمؼ مع ىذه النتيجة كيرل ذاتو، كلكف الباح
ككؿ كجعمو عامؿ  اإلسكافنطكر مف مستكل الفائدة مف عنصر  أفيمكف  ألنو اإلسكانيةالسياسات 

 القكمي الفمسطيني كليس مجرد اتجاه لتكفير المأكل لمناس. األمفبناء ايجابي في تعزيز 
( حيث 2010، إبراىيـعض الدراسات المتعمقة بالستيطاف مثؿ دراسة )مع ب كاتفقت ىذه النتائج

ما يقكـ بو الحتالؿ مف بناء لممستكطنات يكظفو كيستغمو مف مجرد ككنو بناء بعض  أف أبرزت
القكمي  لألمف ان الحتالؿ في جعمو معزز  أحزابمحكر تتفؽ عميو  أىـجعمو  إلى كحدات سكنية،

 الستفادة منو تخطيطيان  إلى باإلضافةستغاللو ككرقة قكة سياسية "، كالعمؿ عمى ااإلسرائيمي"
، كاعتبار معيار فكز أم مرشح لرئاسة الحككمة لدييـ كبيئيان كامنيان  كثقافيان  كاجتماعيان  كاقتصاديان 
ف الحتالؿ يكفر أبمدل تمسكو بدعـ استراتيجية الستيطاف في فمسطيف، ككذلؾ نرل مرىكف 

تاجكنو مف سبؿ لمحياة مف مستكل اقتصادم مرتفع كتعكيضيـ عف أم لممستكطنيف كؿ ما يح
قد تمحؽ بيـ نتيجة كجكدىـ في ىذه المستكطنات، ككذلؾ تكفير جميع المرافؽ  كأضرارخسائر 

الالزمة ليـ مف صحية كتعميمية كاجتماعية كترفييية.....الخ، في سبيؿ تعزيز كجكدىـ عمى ىذه 
 .األرض
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  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

ىىفرضواتفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول
  الدرادظالدرادظ

ىى

ليست مسؤكلية فمسطينية  أرضوتعزيز الصمكد الفمسطيني عمى  أف عمى يؤكدف الباحث إذا فيلك 
نما ،فقط ف حجـ التحديات كبير كاإلمكانيات المتكفرة ، ألكاإلسالميةالعربية  األمتيفىي مسؤكلية  كا 

 أففي الخارج لما استطاع  أعكانويتمقاه الحتالؿ مف  جدان  ان كبير  ان ىناؾ دعم أفمحدكدة، كلكل 
 .  األرضكده كاستمراره عمى ىذه يحافظ عمى كج
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  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

ىىفرضواتفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول
  الدرادظالدرادظ

ىى

 :اختبار الفرضياترابعان: 

اختبار الفرضيات حكؿ العالقة بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة )الفرضية األكلى حتى 
 الخامسة(

 ل تكجد عالقة ذات دللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة  :الفرضية الصفرية

 .تكجد عالقة ذات دللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة :يمةالفرضية البد

فإنو ل يمكف رفض  (α ≤ 0.05)أكبر مف مستكل الدللة  Sig.(P-value)إذا كانت 
الفرضية الصفرية كبالتالي ل تكجد عالقة ذات دللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة، 

فيتـ رفض الفرضية الصفرية  (α ≤ 0.05)قؿ مف مستكل الدللة أ Sig.(P-value)كانت أما إذا 
تكجد عالقة ذات دللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات كقبكؿ الفرضية البديمة القائمة بأنو 

 .الدراسة

بيف السياسات اإلسكانية  (α ≤ 1.11)تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
 يطية في قطاع غزة كاألمف القكمي الفمسطيني.المتعمقة بالنكاحي التخط

( تساكم Sig.القيمة الحتمالية )، كأف 441.( أف معامؿ الرتباط يساكم 33جدكؿ )يبيف 
كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة ذات دللة  (α ≤ 0.05)الدللة  مستكلكىي أقؿ مف  0.000

كاألمف القكمي  في قطاع غزة إحصائية بيف السياسات اإلسكانية المتعمقة بالنكاحي التخطيطية
 .(α ≤ 1.11)الفمسطيني عند مستكل دللة إحصائية 

بيف السياسات اإلسكانية المتعمقة بالنكاحي التخطيطية في قطاع ( معامؿ االرتباط 33) رقـ جدكؿ
 كاألمف القكمي الفمسطيني  غزة

 الفرضية

 معامؿ
 بيرسكف

 لالرتباط

 القيمة
 (.Sig)االحتمالية

بػيف  (α ≤ 1.11)ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة تكجػد عالقػة 
السياسػػات اإلسػػكانية المتعمقػػة بػػالنكاحي التخطيطيػػة فػػي قطػػاع غػػزة كاألمػػف 

 القكمي الفمسطيني.
 

 .(α ≤ 1.11) دللة مستكل عند إحصائيان  داؿ الرتباط        *
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  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

ىىفرضواتفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول
  الدرادظالدرادظ

ىى

د ارتباط طردم كلكنو متكسط، نو يكجأ 0.441كيبدك مف قيمة معامؿ بيرسكف لالرتباط 
في قطاع غزة  اإلسكافنظرة المبحكثيف لرتباط النكاحي التخطيطية لسياسات  أفمما يدؿ إلى 

 أفضركرة كجكدىا كلكنيا يجب  أساسالقكمي الفمسطيني، نظرة متزنة ككاقعية كمبنية عمى  باألمف
، كىذا متكافؽ اإلسكانيةياسات تككف متكافقة كمتناغمة مع باقي النكاحي حتى تكتمؿ منظكمة الس

مجرد نظرية  اإلسكانيةتككف السياسات  أفل يجب  بأنومع ما يطرحو الباحث منذ مقدمة البحث 
في قطاع غزة كباقي المناحي التي  اإلسكانيتخطيطية بعيدة عف محاكاة الكاقع  أسسمبنية عمى 

 القكمي. باألمفليا ارتباط كثيؽ 

المخطط  أف أكدحيث  (2013)المغني،  قة العمؿ المقدمة مفلكر  مؤيدان  أيضان ىذا  كيأتي
، كاف قاصران عمى تغطية جميع الحتياجات الكاجب تكافرىا في نظامو، كجاء ليحؿ مشاكؿ اإلقميمي

معو تصكران لحؿ المشاكؿ القتصادية كالبيئية كالجتماعية، لمعمراف  ان يككف مقترن أفتخطيطية بدكف 
 في قطاع غزة. 

بيف السياسات اإلسكانية  (α ≤ 1.11)قة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة تكجد عال
 في قطاع غزة كاألمف القكمي الفمسطيني.االقتصادية المتعمقة بالنكاحي 

.( تساكم Sigالقيمة الحتمالية )، كأف 457.( أف معامؿ الرتباط يساكم 34جدكؿ )يبيف 
كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة ذات دللة  (α ≤ 0.05)الدللة  مستكلكىي أقؿ مف  0.000

القكمي  كاألمفإحصائية بيف السياسات اإلسكانية المتعمقة بالنكاحي القتصادية في قطاع غزة 
 .(α ≤ 1.11)الفمسطيني عند مستكل دللة إحصائية 

في  بيف السياسات اإلسكانية المتعمقة بالنكاحي االقتصادية( معامؿ االرتباط 34) رقـ جدكؿ
 طاع غزة كاألمف القكمي الفمسطيني ق

 الفرضية

 معامؿ
 بيرسكف
 لالرتباط

 القيمة
 (.Sig)االحتمالية

بػيف  (α ≤ 1.11)تكجد عالقػة ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة 
السياسػػات اإلسػػكانية المتعمقػػة بػػالنكاحي االقتصػػادية فػػي قطػػاع غػػزة كاألمػػف 

 القكمي الفمسطيني.
 .(α ≤ 1.11) دللة مستكل عند إحصائيان  داؿ باطالرت  *



ىتحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتىالدرادظ  
 

 074 878 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

ىىفرضواتفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول
  الدرادظالدرادظ

ىى

 أيضان ( انو يكجد ارتباط طردم كلكنو 0.457كيبدك مف قيمة معامؿ بيرسكف لالرتباط )
المبحكثيف بكجكد عالقة طردية متكسطة بيف السياسات  إدراؾمتكسط، كيعزك الباحث ذلؾ إلى 

نو يكجد أقكمي الفمسطيني، كيرل الباحث ال األمفالمتعمقة بالنكاحي القتصادية كبيف  اإلسكانية
القكمي  األمفالنكاحي القتصادية ميمة لتعزيز  إفكعي كبير لدل المبحكثيف بيذا الجانب حيث 

ف رفع مستكل المعيشة أتككف متكاممة كمتناغمة مع باقي السياسات، ك  أفالفمسطيني، كلكنيا يجب 
 . اإلسكاف، كلف يحؿ مشكمة األمافبلف يشعره  أىميتوكحده لدل الشعب الفمسطيني عمى 

نرل  إنناليست اقتصادية فقط حيث  اإلسكافف مشكمة أ كىذا متكافؽ مع ما طرحو الباحث
السكف، كىذا ما تـ  أزمةمعظـ دكؿ العالـ كمنيا ذات المستكل القتصادم المرتفع تعاني مف  أف

كغير مكمفة في حؿ مشكمة  ةإبداعي ألفكارلمدكؿ ككيفية استخداميا  اإلسكافعرضو في سياسات 
 األراضي أسعارحيث  المدفمشكمة العشكائيات في كسط  لحؿ تركيا ما قامت بو، مثؿ فاإلسكا

كتشترط عميو بناء عمارة سكنية مكانو  األرضبمستثمر كتبيعو ىذه  تأتيالحككمة فإف  المرتفعة،
رة يشترييا المتعدم في نفس العما أكثر أكبكحدة سكنية  األرضيعكض المتعدم عمى  أفعمى 

بالتقسيط، كىذا الحؿ ساىـ كثيران في حؿ مشكمة العشكائيات في المدف التركية كلـ يكمؼ الحككمة 
 . األمكاؿخزينة الدكلة الكثير مف  إلىدخؿ أبؿ  ئان شي

بيف السياسات اإلسكانية  (α ≤ 1.11)تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
 كاألمف القكمي الفمسطيني. في قطاع غزة ي االجتماعية كالثقافيةالمتعمقة بالنكاح

( تساكم .Sigالقيمة الحتمالية )، كأف 513.( أف معامؿ الرتباط يساكم 35جدكؿ )يبيف   
كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة ذات دللة  (α ≤ 0.05)الدللة  مستكلكىي أقؿ مف  0.000

كاألمف  في قطاع غزة ة بالنكاحي الجتماعية كالثقافيةإحصائية بيف السياسات اإلسكانية المتعمق
 .(α ≤ 0.05)القكمي الفمسطيني عند مستكل دللة إحصائية 

بيف السياسات اإلسكانية المتعمقة بالنكاحي االجتماعية كالثقافية ( معامؿ االرتباط 35) رقـ جدكؿ
 في قطاع غزة كاألمف القكمي الفمسطيني 

 الفرضية
 بيرسكف معامؿ
 رتباطلال 

 القيمة
 (.Sig)االحتمالية

 (α ≤ 1.11)تكجػد عالقػة ذات داللػػة إحصػائية عنػػد مسػتكل الداللػة 
بػػيف السياسػػات اإلسػػكانية المتعمقػػة بػػالنكاحي االجتماعيػػة كالثقافيػػة فػػي 

 قطاع غزة كاألمف القكمي الفمسطيني.
 .(α ≤ 1.15) دللة لمستك  عند إحصائيان  داؿ الرتباط        *



ىتحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتىالدرادظ  
 

 074 873 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

ىىفرضواتفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول
  الدرادظالدرادظ

ىى

كجكد عالقة طردية متكسطة بيف السياسات المبحكثيف  إدراؾذلؾ إلى  كيعزك الباحث
القكمي الفمسطيني، كقد جاءت نسبة  األمفالمتعمقة بالنكاحي الجتماعية كالثقافية كبيف  اإلسكانية

ك ، كيعز األخرلدرجة بالنسبة لمحاكر الدراسة  أعمىمعامؿ بيرسكف لالرتباط في ىذه المحكر ثاني 
درجة ضعؼ الترابط المجتمعي نتيجة ضغكط الحياة التي يحياىا المجتمع  إلىالباحث ذلؾ 

ككذلؾ تأثر  ،نتيجة النقساـ الداخميأك  ذلؾ نتيجة لمحصاركاف الفمسطيني في قطاع غزة، سكاء 
عبر اليجمات  المجتمع في قطاع غزة بالغزك الثقافي الذم يتعرض لو خاصة جيؿ الشباب،

 ككذلؾ أثرت العمارة الحديثة لممباني خاصة العالية منيا  ،أشكالوعالـ الحديث بكافة الشرسة لإل
ضركرة تعزيز ىذا الجانب عبر مما يتطمب  تقميؿ الركابط الجتماعية كزيادة العزلة بيف الناس، إلى 

عكد بالنفع بما ي بيف الناس تقكية النسيج الجتماعيالبنكد التي تمت المكافقة عمييا في الستبانة؛ ل
 القكمي الفمسطيني.  األمفعمى تعزيز 

 ( الذم يكصى2010مع بعض الدراسات السابقة كدراسة )محسف،  كتتفؽ ىذه النتائج
 عمييا المحالت قامت التي كاألسس الخصائص مف الستفادة الحديثة السكنية األحياء تخطيط عند

 السكاف خالليا يشعر مف كالتي كالنتماء ةالجير  قيـ تحتـر اجتماعيو عالقات لخمؽ القديمة السكنية
 العامة عمى الخدمات لممحافظة الرغبة لدييـ تتككف كبالتالي سكناىـ بمكاف كالعتزاز بالقناعة

 حضريو بيئة في خمؽ يساىـ ذلؾ كؿ العامة كالممتمكات الشكارع كنظافة المجتمعية كالخدمات
 متميزة. جميمة عمرانية

بيف السياسات  (α ≤ 1.11)صائية عند مستكل الداللة تكجد عالقة ذات داللة إح
 اإلسكانية المتعمقة بالنكاحي البيئية في قطاع غزة كاألمف القكمي الفمسطيني.

.( تساكم Sigالقيمة الحتمالية )، كأف 491.( أف معامؿ الرتباط يساكم 36جدكؿ )يبيف 
كجكد عالقة ذات دللة كىذا يدؿ عمى  (α ≤ 0.05)الدللة  مستكلكىي أقؿ مف  0.000

كاألمف القكمي الفمسطيني في قطاع غزة إحصائية بيف السياسات اإلسكانية المتعمقة بالنكاحي البيئية 
 .(α ≤ 1.11)عند مستكل دللة إحصائية 

 

 

 

 



ىتحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتىالدرادظ  
 

 072 879 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

ىىفرضواتفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول
  الدرادظالدرادظ

ىى

بيف السياسات اإلسكانية المتعمقة بالنكاحي البيئية في قطاع ( معامؿ االرتباط 36)رقـ جدكؿ 
 ي الفمسطيني القكم كاألمفغزة 

 الفرضية

 معامؿ
 بيرسكف

 لالرتباط

 القيمة
 (.Sig)االحتمالية

بػػيف  (α ≤ 1.11)تكجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة 
السياسػػػات اإلسػػػكانية المتعمقػػػة بػػػالنكاحي البيئيػػػة فػػػي قطػػػاع غػػػزة كاألمػػػف 

 القكمي الفمسطيني.

 .(α ≤ 1.11) دللة لمستك  عند إحصائيان  داؿ الرتباط        *

ىذه النتيجة جاءت متكافقة مع نتائج المحاكر السابقة كمتزنة  أفذلؾ إلى  كيعزك الباحث
تككف متكاممة كشاممة،  أفيجب  إسكانيةسياسات  أمف أكمتناسقة معيا، ككما سبؽ كاف ذكرنا ب

عف باقي  أىميةنو ل يقؿ أك في الحسباف  أخذهكضركرة  أىميتوف المحكر البيئي بدأ الناس يعكف أك 
 محاكر الدراسة التي تـ طرحيا.

في قطاع غزة كتعرضو لمنخفض جكم  عمى ما حدث مؤخران  كيضرب الباحث ىنا مثاالن 
كتكجيييا  مطاراألعدـ كجكد تخطيط سميـ لالستفادة مف مياه  أدلحيث  11/12/2013بتاريخ 

قطاع غزة يعاني  أفجدان مف المياه في حيف  ةو كبير  كمياتو  إىدار إلىمناطؽ معدة لستغالليا،  إلى
(، ىذا عالكة عمى 2013)المزيني،  مف قمة المياه كانخفاض مستكل المخزكف الجكفي لممياه لديو

بيف  اإلصاباتشديدة في المباني ككذلؾ كقكع العديد مف  إضرارىذه المياه مف  أحدثتوما 
 المكاطنيف. 

بيف السياسات اإلسكانية  (α ≤ 1.11)ستكل الداللة تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند م
 المتعمقة بالنكاحي األمنية في قطاع غزة كاألمف القكمي الفمسطيني.

 (.Sig)القيمة الحتمالية ، كأف ((728.( أف معامؿ الرتباط يساكم 37جدكؿ )يبيف 
ة ذات دللة كىذا يدؿ عمى كجكد عالق (α ≤ 0.05)الدللة  مستكلكىي أقؿ مف  0.000تساكم 

القكمي  كاألمف في قطاع غزةإحصائية بيف السياسات اإلسكانية المتعمقة بالنكاحي األمنية 
 .(α ≤ 1.11)الفمسطيني عند مستكل دللة إحصائية 

 



ىتحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتىالدرادظ  
 

 071 873 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

ىىفرضواتفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول
  الدرادظالدرادظ

ىى

بيف السياسات اإلسكانية المتعمقة بالنكاحي األمنية في قطاع ( معامؿ االرتباط 37)رقـ جدكؿ 
 القكمي الفمسطيني  كاألمفغزة 

 الفرضية

 معامؿ
 بيرسكف

 لالرتباط

 القيمة
 (.Sig)االحتمالية

بػيف السياسػات  (α ≤ 1.11)تكجد عالقة ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة 
 اإلسكانية المتعمقة بالنكاحي األمنية في قطاع غزة كاألمف القكمي الفمسطيني.

 .(α ≤ 1.11) لةدل لمستك  عند إحصائيان  داؿ الرتباط        *

نو يقترب مف العالقة القكية، كانو أ( 728.كنالحظ مف قيمة معامؿ بيرسكف لالرتباط )
الناس في قطاع  أف إلىذلؾ  كيعزك الباحثنسبة عالقة مف بيف جميع المحاكر،  أعمىخذ أبذلؾ 

طاع كالستقرار في ظؿ تيديدات الحتالؿ التي يتعرض ليا سكاف ق األمفغزة يستشعركف عدـ 
المتعمقة  اإلسكانيةالستفادة مف السياسات  إلمكانية عاليان  تأييدان يعطكف  كأنيـغزة بشكؿ مستمر 

 إلىف ىذا يرجع إالقكمي الفمسطيني، كذلؾ ف األمففي قطاع غزة في تعزيز  األمنيةبالنكاحي 
استشعار  لىإبالمبحكثيف  أدلكالمباني السكنية مما  األحياءفي  األمنيةضعؼ تكفر الحتياطات 

 ككؿ. اإلسكانيةفي المنظكمة  األمنيةتكفر ىذه السياسات  أىمية

 إلى( الذم تكصؿ 2012مع بعض الدراسات السابقة كدراسة )الحداد،  كاتفقت ىذه النتائج
 لممشاريع العمراني كالتصميـ التخطيط مالئمة عدـ اإلسكاف مشاريع سمبيات أىـ نو "مفأنتيجة ىي 
 .المتكاصؿ" الصييكني العدكاف ظؿ في التخطيطية األمافك  األمف مع متطمبات

( بػػيف متكسػػطات اسػػتجابة α≤  0.05تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة )
 القػكمي الفمسػطيني تعػزل  األمػفعمى في قطاع غزة المبحكثيف حكؿ تأثيرات السياسات اإلسكانية 

اسػـ الػكزارة  -عدد سػنكات الخبػرة فػي المجػاؿ -ميميالمستكل التع -البيانات األكلية )العمر إلى 
 عدد سنكات الخدمة في المسمى الكظيفي(. -المسمى الكظيفي -أك البمدية

لعينتػػػيف مسػػػتقمتيف" لمعرفػػػة مػػػا إذا كػػػاف ىنػػػاؾ فػػػركؽ ذات دللػػػة T" تػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار "
ككػذلؾ تػـ اسػتخداـ إحصائية كىك اختبار معممي يصمح لمقارنة متكسػطي مجمػكعتيف مػف البيانػات. 

 لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات دللة إحصػائية كىػذا الختبػار معممػي التبايف األحادم"اختبار "
 متكسطات أك أكثر. 3يصمح لمقارنة 



ىتحلولىالبواناتىواختبارىفرضواتىالدرادظ  
 

 076 876 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

ىىفرضواتفرضواتىىواختبارواختبارىىالبواناتالبواناتىىتحلولتحلول
  الدرادظالدرادظ

ىى

أكبر مف مستكل  (.Sig)( تبيف أف القيمة الحتمالية 38مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ؾ يمكف استنتاج أنو لكافة المتغيرات كبذل α ≤ 0.05الدللة 

بيف متكسطات إجابات المبحكثيف حكؿ تأثيرات السياسات اإلسكانية في قطاع غزة عمى األمف 
 . القكمي الفمسطيني تعزل إلى البيانات األكلية

 يةالبيانات األكل –لعينتيف مستقمتيف كالتبايف األحادم"T نتائج اختبار"( 83) رقـ جدكؿ

 االختبار المتغير
قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

األحادم التبايف العمر
مستقمتيف لعينتيف T التعميمي مستكلال

األحادم التبايف عدد سنكات الخبرة في المجاؿ
األحادم التبايف اسـ الكزارة أك البمدية

األحادم التبايف مى الكظيفيالمس
عدد سنكات الخدمة في المسمى الكظيفي 

 الحالي
األحادم التبايف

 

 فكؽ فما البكالكريكس درجة عمى فك حاصم جميعيـ العينة أفراد أف إلى ذلؾ الباحث كيعزك
 العمؿ بيئة سكاءن  كاحدة بيئة في تقريبان  يعيشكف جميعان  أنيـ إلى إضافة ،ككاعية متعممة فئة أنيـ أم

 شكالياتوإ كيالمسكف اإلسكاف مشاريع مع يتعاممكف كجميعيـ، الحككمة في مكظفيف فجميعيـ
 غزة قطاع فمساحة متقاربة شبو إسكانية بيئة في يعيشكف جميعيـ ككذلؾ، المختمفة كاحتياجاتو
 إلى أدل ىذا ككؿ، تخصصيفالم عمى عالكة الناس لعامة كاضحة السكف إشكاليات كجميع محدكدة
 السياسات تأثيرات حكؿ المبحكثيف إجابات متكسطات بيف إحصائية دللة ذات فركؽ كجكد عدـ

 نفي كبالتالي، األكلية البيانات إلى تعزل غزة قطاع في الفمسطيني القكمي األمف عمى اإلسكانية
 .السادسة الفرضية



 

 

 

 

 

 

  الفصل اخلامسالفصل اخلامس
  الهتائج والتوصياتالهتائج والتوصيات

 

 دمةالمق. 

 النتائج. 

 التكصيات. 

 ةمقترح دراسات. 

 

 

 



ىالنتائجىوالتوصوات  
 

 078 878 

  الخامسالخامسىىالفصلالفصل

  والتوصواتوالتوصواتىىالنتائجالنتائج

ىى
 مقدمةالأكالن: 

النظػرم،  اإلطػارتناكؿ الباحث لمدراسػة مػف جميػع جكانبيػا، كتػـ تغطيتيػا مػف خػالؿ  أفبعد 
مقػابالت مػع بعضػيـ، كذلػؾ  إجػراءالمتخصصػيف، ككػذلؾ  آراءكمف ثػـ تػـ عمػؿ اسػتبانة لسػتطالع 

سياسات إسكانية في قطاع غزة تعزز األمف القكمي تصكر مقترح لتطكير بيدؼ الكصكؿ لكضػع" 
"، تكصػػمت ىػػذه الدراسػػة إلػػى مجمكعػػة مػػف النتػػائج، كمػػف ثػػـ تػػـ عػػرض كتفسػػير النتػػائج الفمسػػطيني

كمقارنتيػػػا بنتػػػائج الدراسػػػات السػػػابقة ذات العالقػػػة، ثػػػـ اسػػػتخالص أىػػػـ النتػػػائج التػػػي تكصػػػمت إلييػػػا 
كمػػا كضػػع الباحػػث مقترحػػات عنػػاكيف لدراسػػات  ،أىػػـ التكصػػيات المقترحػػةصػػياغة الدراسػػة ككػػذلؾ 

  مستقبمية.

 ثانيان: النتائج

 :النتائج التالية تكصمت الدراسة إلى

 القكمي الفمسطيني. باألمففي قطاع غزة  اإلسكانيةأكالن: فيما يتعمؽ بعالقة السياسات 

فػػي قطػػاع غػػزة بعػػدة مراحػػؿ ككانػػت فػػي معظػػـ مراحميػػا قاصػػرة  اإلسػػكانيةمػػرت السياسػػات  -1
الدكؿ التي كانت تسيطر عمى قطاع غزة، كلـ تكف في معظميػا مبنيػة عمػى  أجنداتكتخدـ 
 مصمحة فمسطينية عميا. أساس

 إلػىفي قطاع غزة غير شػاممة كيعترييػا الػنقص كتحتػاج  المطبقة حاليان  اإلسكانيةالسياسات  -2
مزيػد مػف كتػكفير ال اإلسػكافمزيد مف العمؽ كالتكامؿ، كىػي قاصػرة فقػط عمػى تنظػيـ عمميػة 

 .باإلسكافذات العالقة  األخرلالنكاحي  إلىالكحدات السكنية، دكف النظر 

 أىػػػػػـ كاألمنيػػػػػةتعتبػػػػػر المقكمػػػػػات التخطيطيػػػػػة كالقتصػػػػػادية كالجتماعيػػػػػة كالثقافيػػػػػة كالبيئيػػػػػة  -3
القػػػكمي الفمسػػػطيني، كالتػػػي يمكػػػف تعزيزىػػػا مػػػف خػػػالؿ  األمػػػفالمقكمػػػات التػػػي يرتكػػػز عمييػػػا 

 اممة.الش اإلسكانيةالسياسات 

المقكمات التخطيطية كالقتصادية كالبيئية كالجتماعيػة  لالرتباط بيف (بيرسكف)قيمة معامؿ  -4
 %51.3 -%44.1القػكمي الفمسػطيني متقاربػة كمتكسػطة كتتػراكح بػيف  األمػفكبػيف ، كالثقافيػة

المتعمقػػػػة  اإلسػػػػكانيةعالقػػػػة ارتبػػػػاط كانػػػػت مػػػػا بػػػػيف السياسػػػػات  أقػػػػكل أف إل عمػػػػى التػػػػكالي،
 72.8% حيث بمغتالقكمي الفمسطيني  كاألمف األمنيةاحي بالنك 



ىالنتائجىوالتوصوات  
 

 079 879 

  الخامسالخامسىىالفصلالفصل

  والتوصواتوالتوصواتىىالنتائجالنتائج

ىى
الفمسػػطينية اسػػتغالليا مػػف  األراضػػياسػػتطاع الحػػتالؿ مػػف خػػالؿ زرعػػو لممسػػتكطنات فػػي  -5

 القكمي. أمنوىدؼ استراتيجي ميـ كفاعؿ لتعزيز  إلىمجرد ككنيا مجمعات سكنية 

 :اإلسكانية: فيما يتعمؽ بالسياسات ثانيان 

 كاحي التخطيطية:فيما يتعمؽ بالن -1

كمظمػػة ألم مخططػػات عمرانيػػة  يمكػػف اعتبارىػػار اسػػتراتيجية متكاممػػة لػػدل السػػمطة تػػكفت ل -
 .مستقبمية

كالمخططػػػات  اإلسػػكانيةالخبػػرات المتػػػكفرة مػػف المخططػػػيف القػػادريف عمػػػى كضػػع السياسػػػات  -
 تعزيز. إلىالمالئمة لقطاع غزة غير كافية، كتحتاج 

تحػديث كتطػكير بمػا يػتالءـ مػع المسػتجدات كالحتياجػات  إلعػادةبحاجػة  اإلقميمػيالمخطط  -
 .المخصصة ألغراض السكف األراضيب ، خاصة فيما يتعمؽرض الكاقع لقطاع غزةأعمى 

التنسػػيؽ بػػيف المؤسسػػات ذات العالقػػة بػػالتخطيط العمرانػػي فػػي قطػػاع غػػزة )كزارة التخطػػيط،  -
 بحاجػػةة الغػػكث، الػػخ.........( ، كزارة الحكػػـ المحمػػي، ككالػػكاإلسػػكافالعامػػة  شػػغاؿاألكزارة 
 مزيد مف التقكية كالتعزيز. إلى

كجػػػكد ىيئػػػة كاحػػػدة لمتخطػػػيط فػػػي السياسػػػات السػػػكانية نتيجػػػة عػػػدـ  كنقػػػصيكجػػػد تعػػػارض  -
لمبنػػػاء  األعمػػػى)المجمػػػس  ذات العالقػػػةالعمرانػػػي فػػػي قطػػػاع غػػػزة، تضػػػـ الجيػػػات المتعػػػددة 

  .كالتنظيـ(
 فيما يتعمؽ بالنكاحي االقتصادية: -2

 .عمى سعر الكحدة السكنية في قطاع غزة تأثيران  األكثرمكاد البناء العامؿ  أسعار تعتبر -

، لممسػػاعدة فػػي تػػكفير كحػػدات سػػكنية غيػػر كػػافي حاليػػان  اإلسػػكافحكػػكمي لمشػػاريع الالتمكيػػؿ  -
 .بأسعار مناسبة

 .مرتفعة كتؤثر بشكؿ كبير عمى سعر الكحدة السكنية في قطاع غزة األراضي أسعار -

مػدادىافييػا رخيصػة،  األراضػي أسػعارسػكنية فػي منػاطؽ تكػكف  أراضو تخصػيص سياسة  -  كا 
 .غير مفعمة في الكقت الراىفبالبنية التحتية 



ىالنتائجىوالتوصوات  
 

 081 880 

  مسمسالخاالخاىىالفصلالفصل

  والتوصواتوالتوصواتىىالنتائجالنتائج

ىى
الحػػد  إلػػىبنػػاء الكحػػدات السػػكنية القتصػػادية بحيػػث يمكػػف تقميػػؿ تكمفتيػػا لتشػػجيع ل يكجػػد  -

، تصػػػػميـ تقمػػػػؿ التكمفػػػػة أسػػػػاليب)تقميػػػػؿ المسػػػػاحة، مػػػػكاد تشػػػػطيب رخيصػػػػة الػػػػثمف،  األدنػػػػى
 الخ....(.

 فيما يتعمؽ بالنكاحي االجتماعية كالثقافية: -3

تعزيػػز الػػركابط الجتماعيػػة ل ؛السػػكنية األحيػػاءتػػكفر المرافػػؽ الجتماعيػػة كالثقافيػػة داخػػؿ ل ت -
 كالثقافية لمسكاف في قطاع غزة.

 ل تكجد القناعة الكافية لدل الناس بأىمية كجكد مخططات عمرانية بعيدة المدل. -

السكنية  األحياءعند تخطيط كتصميـ  األسرمراعاة الترابط الجتماعي بيف يكجد نقص في  -
لجتمػػػاع سػػػكاف العمػػػارة السػػػكنية،  األرضػػػيفػػػي قطػػػاع غػػػزة كذلػػػؾ مثػػػؿ )تخصػػػيص الػػػدكر 
 ترفييية كافية لكؿ مجاكرة سكنية(. كأخرلكتخصيص مسجد، كتكفير مناطؽ خضراء، 

 أك، أىمػييـحػكؿ  أكمػف سػكنيـ الحػالي، تكجد رغبة لدل الناس في قطاع غػزة لمسػكف قريبػان  -
 .لسكف في الشقؽ كبيرة المساحةعمميـ، ككذلؾ ا أماكفمف  قريبان 

 فيما يتعمؽ بالنكاحي البيئية: -4

 .مثؿ حقنيا في الخزاف الجكفي مطاراألالستفادة مف مياه  آلياتيكجد نقص في  -

 .نسبة لمبيئة السميمةالزراعية كالمحميات الطبيعية عامؿ ميـ بال األراضيالمحافظة عمى  -

 .حياء قطاع غزةأكل تغطي جميع صحي غير كافية الصرؼ الشبكات  -

 .ر المساحات الخضراء الكافية حكؿ المساكفتكفل ت -

 .تكفير الطاقة البديمة في قطاع غزةل مف خالؿ المساكفاستثمار الطاقة الشمسية ل يتـ  -

 .السكنية األحياءداخؿ  تمكث البيئة إلىتكجد العديد مف الصناعات التي تؤدم  -
 :األمنيةفيما يتعمؽ بالنكاحي  -5

فػػي قطػػاع  لحيػػاة السػػكاف ان السػػكنية يعتبػػر تيديػػد األحيػػاءكعسػػكرية داخػػؿ  أمنيػػةكجػػكد مكاقػػع  -
 .غزة

 أمػرتكفير التعكيضات الكافيػة كالمشػجعة لمنػاس فػي حػاؿ تػـ تػدمير منػازليـ فػي أم عػدكاف  -
 .ميـ لتعزيز صمكدىـ
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  الخامسالخامسىىالفصلالفصل

  والتوصواتوالتوصواتىىالنتائجالنتائج

ىى
 -كيربػاء -فػي حػاؿ حػدكث أم عػدكاف )ميػاه األساسيةمة لالحتياجات بدي إمداداتر تكفل ت -

 .قطاع غزة عمى( أساسيةمخازف لمكاد تمكينية  -اتصالت

فػي تخطػيط كتصػميـ  كاألمػاف األمػفمتطمبػات  لتكفير القرار أصحابمف قبؿ  ل يكجد تبني -
 .السكنية في قطاع غزة األحياء

 مف التجمعات السكنية.تكجد حاجة لتكفير مراكز دفاع مدني قريبة  -

 ثالثان: التكصيات

 التكصيات العامة:

مخططات عمرانيػة  أكتكفير استراتيجية متكاممة لدل السمطة تعتبر كمظمة ألم سياسات العمؿ عمى  -
 مستقبمية.

القكمي الفمسطيني لتعزيز صمكده عمػى  األمفدعائـ  أىـحد أ اإلسكافاعتبار تطكير قطاع يجب  -
؛ فيمػػا يتعمػػؽ بخطػػة التنميػػة كالمشػػاريع الكبػػرل األكلكيػػةمزيػػدان مػػف  عطائػػوإ، كبالتػػالي يجػػب أرضػػو
 القكمي كليس عبئان عميو. األمفنو داعـ لتعزيز أعمى  إليو، كالنظر األكلكيةذات 

 أصػحابيجب تكفير التزاـ سياسي قكم تجاه اإلسكاف العاـ، مف خالؿ كجكد القناعة الكافية لػدل  -
 المأكػػػؿعػػػف تػػػكفير  أىميػػػةل يقػػػؿ  إنسػػػافكضػػػركرم لكػػؿ  ميػػػـ مػػػرأف تػػػكفير المسػػػكف ىػػػك أالقػػرار 

 كالمشرب.

تسػػكيؽ ىػػذه القناعػػة لػػدل  كأيضػػان ىػػذا الحػػؽ لكػػؿ مػػكاطف،  بتأكيػػدالتشػػريعات التػػي تتعمػػؽ  إصػػدار -
 الجيات المانحة لزيادة الدعـ في ىذا التجاه.

دية كالبيئيػػػػػػة التخطيطيػػػػػػة كالقتصػػػػػػا ف تكػػػػػػكف السياسػػػػػػات السػػػػػػكانية المتعمقػػػػػػة بػػػػػػالنكاحيأ يجػػػػػػب -
أكبػػر بالسياسػػات اإلسػػكانية المتعمقػػة  اىتمػػاـمتكازنػػة، مػػع ضػػركرة إعطػػاء  كالجتماعيػػة كالثقافيػػة

 بالنكاحي األمنية كذلؾ بيدؼ تعزيز األمف القكمي الفمسطيني.

تػكفير اإلطػار القػانكني لمتخطػيط العمرانػي، الػذم يسػيؿ عمػى الحككمػة ممارسػة سػمطاتيا القانكنيػة  -
دارتػػو، ككػػؿ مػػا يتعمػػؽ بػػو فػػي التعامػػؿ مػػع قضػػايا  إزاء المسػػائؿ المتعمقػػة بتطػػكير اإلسػػكاف العػػاـ كا 

 كممكياتيا. األراضي
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  الخامسالخامسىىالفصلالفصل

  والتوصواتوالتوصواتىىالنتائجالنتائج

ىى
 الجتماعيػة المسػتكيات مختمػؼ احتياجػات تمبػي لإلسػكاف مرنػة سياسػات تطػكيرعمػى  العمػؿ -

ت احتياجػا تحقيػؽ ضػماف خػالؿ مف العمرانية التنمية في الستدامة لممجتمع، كتحقؽ كالقتصادية
 ليـ. المالئـ اإلسكاف مف كالمستقبمية الحالية الفئات مختمؼ

المعتمػػػػػدة مراعػػػػػاة النػػػػػكاحي التخطيطيػػػػػة كالقتصػػػػػادية  اإلسػػػػػكانيةتتضػػػػػمف السياسػػػػػات  أفضػػػػػركرة  -
رض الكاقػػع أالديمكغرافيػػة عمػػى  األكضػػاع، بمػػا يتكافػػؽ مػػع كاألمنيػػةكالجتماعيػػة كالثقافيػػة كالبيئيػػة 

 الغربية. الضفة أكفي قطاع غزة  سكاءن 

أك  العمػػؿ عمػػى التغمػػب عمػػى البيركقراطيػػة فػػي المؤسسػػات المختمفػػة، سػػكاء فيمػػا يتعمػػؽ بػػالترخيص -
 غير ذلؾ مف المعامالت. أكت، آالمنش أكالتسجيؿ سكاءن لألراضي 

 :اإلسكانيةتكصيات تتعمؽ بالسياسات 
 فيما يتعمؽ بالنكاحي التخطيطية:  -1

تخطػػيط سػػكاءن مػػف الكػػادر البشػػرم ذك الخبػػرة العاليػػة فػػي تػػكفير الػػدعـ المكجسػػتي الكامػػؿ لعمميػػة ال -
 المادية المختمفة. اإلمكانيات أكالمجاؿ، 

، كالمخططػػػات الييكميػػػة، بمػػػا يػػػتالءـ مػػػع المسػػػتجدات اإلقميمػػػيتحػػػديث كتطػػػكير المخطػػػط  إعػػػادة -
المخصصػػة ألغػػراض  األراضػػيب خاصػػةن فيمػػا يتعمػػؽ ،رض الكاقػػع لقطػػاع غػػزةأكالحتياجػػات عمػػى 

 .السكف

رض أيأخػػذكا بعػػيف العتبػػار عنػػد كضػػعيـ لممخططػػات كجػػكد معيقػػات عمػػى  أفلبػػد لممخططػػيف  -
 ، التضاريس(.األراضيالكاقع مثؿ )التعديات، ممكيات 

كبػػرامج لتسػػييؿ التنسػػيؽ كالتكاصػػؿ بػػيف المؤسسػػات ذات العالقػػة بػػالتخطيط العمرانػػي  آليػػات إيجػػاد -
، كزارة الحكػػػـ المحمػػػي، سػػػػمطة كاإلسػػػػكافعامػػػة ال اإلشػػػغاؿفػػػي قطػػػاع غػػػزة )كزارة التخطػػػػيط، كزارة 

اللكتركنيػة الحككميػة التػي  اإلدارة، ككالة الغكث، الػخ.........( لسػيما مػع التطػكر فػي األراضي
 .اآلفنشيدىا 

لمبنػػػاء  األعمػػػىىيئػػػة كاحػػػدة لمتخطػػػيط العمرانػػػي، تضػػػـ الجيػػػات المتعػػػددة الحاليػػػة )المجمػػػس  إيجػػػاد -
ياسات التخطيطية كتكحد الجيكد المبذكلة فييا، كتككف لديو قاعدة كالتنظيـ( تعمؿ عمى تطكير الس

حصاءاتبيانات  متكاممة عف مقدار النقص فػي الكحػدات السػكنية، كتحديػد مكاصػفات الكحػدات  كا 
المختمفػة سػكاء عػف  اإلسػكافالمطمكبة، ككذلؾ تكفر قاعدة بيانات عف كؿ مف استفاد مف مشاريع 

 ختمفة العاممة في قطاع غزة.المؤسسات الم أكطريؽ الحككمة 



ىالنتائجىوالتوصوات  
 

 084 883 

  الخامسالخامسىىالفصلالفصل

  والتوصواتوالتوصواتىىالنتائجالنتائج

ىى
مشػػاركة مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني فػػي تنػػاكؿ القضػػايا المتعػػددة كسػػماع كجيػػات النظػػر المختمفػػة  -

 .اإلسكافحكؿ السياسات كالستراتيجيات المتعمقة 

إعػػادة صػػياغة قػػكانيف البنػػاء كالتخطػػيط المكػػاني كالعمرانػػي بحيػػث تكػػكف صػػالحة لمكقػػت الحاضػػر  -
 خذ خصكصية كؿ محافظة بعيف العتبار.أ كالمستقبؿ، بحيث يتـ

مسػكف البػدائؿ كالخيػارات ل كأحػدتشجيع إتباع أسػاليب المشػاريع المتميػزة فػي تمبيػة الحاجػة السػكنية  -
سػكنية بمسػاحات صػغيرة، فػي منػاطؽ  أراضو الحككمي العالي التكاليؼ، كذلؾ بتسػييؿ تخصػيص 

الػػػذم  األمػػػرى التحتيػػػة األساسػػػية فييػػػا رخيصػػػة، مػػػع تػػػكفير خػػػدمات البنػػػ األراضػػػي أسػػػعارتكػػػكف 
ألعػػداد كبيػػرة مػػف األسػػر مقارنػػة بالكحػػدات القميمػػة التػػي تنػػتج مػػف  أراضو سيسػػيـ فػػي تػػكفير قطػػع 

 المدف السكنية. إنشاءخالؿ 
 فيما يتعمؽ بالنكاحي االقتصادية:  -2

 أسػػاسكضػػع سياسػػات إسػػكاف اقتصػػادية عمػػى المسػػتكل الػػكطني كمسػػتكل المحافظػػات مبنيػػة عمػػى  -
دقيػػػؽ لالحتياجػػػات المسػػػتقبمية كبشػػػكؿ يأخػػػذ بالعتبػػػار الحاجػػػة المسػػػتقبمية، كفقػػػان لمقػػػدرة  إحصػػػائي

 الشرائية لمسكاف المحمييف لتحسيف األكضاع السكنية.

تبنػػػي سياسػػػات لتشػػػجيع صػػػناعات مػػػكاد البنػػػاء المحميػػػة كالعمػػػؿ عمػػػى تطكيرىػػػا، كتفضػػػيؿ البػػػدائؿ  -
المصػانع فػي حػاؿ تعرضػػكا  أصػػحابتعػكيض المحميػة عمػى المسػتكردة فػي حػػاؿ تسػاكم الكفػاءة، ك 

 مف قبؿ ممارسات الحتالؿ. إلضرار

لحتكػار بعػض  األمػر، كعدـ ترؾ األراضي أسعار تخفيضل بد مف تدخؿ حككمي قكم لتنظيـ ك  -
 التجار كالسماسرة.

، لممساعدة في تكفير كحدات سكنية بأسعار مناسبة، مع اإلسكافزيادة التمكيؿ الحككمي لمشاريع  -
 .لجتماعيةالتركيز عمى مشاريع ذكم الدخؿ المحدكد كالحالت  ضركرة

الحػػػد  إلػػػىتشػػػجيع السػػػتثمار قػػػي بنػػػاء الكحػػػدات السػػػكنية القتصػػػادية بحيػػػث يمكػػػف تقميػػػؿ تكمفتيػػػا  -
تصػػميـ تقمػػؿ التكمفػػة، الػػخ....(،  أسػػاليب)تقميػػؿ المسػػاحة، مػػكاد تشػػطيب رخيصػػة الػػثمف،  األدنػػى

الضػػػمانات الكافيػػػة بكقػػػكؼ  بإعطػػػائيـيف لػػػدل المسػػػتثمريف ككػػػذلؾ التغمػػػب عمػػػى حالػػػة عػػػدـ اليقػػػ
 العامة. األزماتجانبيـ في حاؿ  إلىالحككمة 

 

 



ىالنتائجىوالتوصوات  
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  الخامسالخامسىىالفصلالفصل

  والتوصواتوالتوصواتىىالنتائجالنتائج

ىى
 فيما يتعمؽ بالنكاحي االجتماعية كالثقافية:  -3

كسػػػائؿ  أكالمنػػػاىج الدراسػػػية  سػػػكاءن نشػػػر الثقافػػػة كالتكعيػػػة العمرانيػػػة فػػػي مختمػػػؼ كسػػػائؿ المعرفػػػة  -
مػات عػػف الفمسػفة القائمػة عمييػا عمميػات التخطػيط العمرانػػي المعمك  أبجػديات، تكضػح فييػا اإلعػالـ

 تطبيقان سميمان.  لعائدة عمى الناس في حاؿ تطبيقيابشكؿ عاـ، كالمصمحة ا

تقميػػػؿ اعتمػػػاد المػػػكاطنيف عمػػػى الػػػدعـ الحكػػػكمي، فػػػي بػػػرامج  أسػػػاستعزيػػػز الثقافػػػة المبنيػػػة عمػػػى  -
 نب.اإلسكاف، كاف ىناؾ مسؤكلية فردية كمجتمعية في ىذا الجا

السػكنية فػي قطػاع غػزة كذلػؾ  حيػاءاألعند تخطيط كتصميـ  األسرمراعاة الترابط الجتماعي بيف  -
لجتمػػاع سػػكاف العمػػارة السػػكنية،  األرضػػيتخصػػيص الػػدكر ك  ،المرافػػؽ الجتماعيػػة كالثقافيػػةمثػػؿ )

 ترفييية كافية لكؿ مجاكرة سكنية(. كأخرلكتخصيص مسجد، كتكفير مناطؽ خضراء، 

ظيػػارهكيػػز عمػػى الحفػػاظ عمػػى اليكيػػة الحضػػارية كالمعماريػػة لمتػػراث الفمسػػطيني ضػػركرة التر  - فػػي  كا 
 رض قطاع غزة. أمختمؼ المباني التي تقاـ عمى 

 فيما يتعمؽ بالنكاحي البيئية:  -4

مثؿ حقنيا في الخزاف الجػكفي  األمطارلالستفادة مف مياه  كالقكانيف الالزمة كاآللياتالطرؽ  إيجاد -
 اطية. تكفير برؾ احتي أك

فػػي تنقيػػة البيئػػة  تسػػاعد كثيػػران  أنيػػاالزراعيػػة كالمحميػػات الطبيعيػػة، حيػػث الراضػػي المحافظػػة عمػػى  -
 كالمحافظة عمييا.

، كالعمػػؿ عمػػى معالجػػة ميػػاه صػػحي بحيػػث تكػكف كافيػػة كمالئمػػةالصػػرؼ الكتطػػكير شػػبكات  انشػاء -
 .الصرؼ الصحي كالستفادة منيا

 حكؿ المساكف.تشجيع تكفر المساحات الخضراء الكافية  -

 استثمار الطاقة الشمسية في تكفير الطاقة البديمة. -

، كالعمؿ عمػى تخصػيص السكنية األحياءتمكث البيئة داخؿ  إلىكمنع الصناعات التي تؤدم  إزالة -
 مناطؽ خاصة لمصناعات كالحرؼ.

 :األمنيةفيما يتعمؽ بالنكاحي   -5

حفاظػان عمػى سػالمة السػكاف فػي حػاؿ السػكنية،  حيػاءاألكعسػكرية داخػؿ  أمنيػةتجنب كجػكد مكاقػع  -
 حدكث أم قصؼ ليا مف قبؿ الحتالؿ.



ىالنتائجىوالتوصوات  
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ىى
تػػػكفير التعكيضػػػات الكافيػػػة كالمشػػػجعة لمنػػػاس فػػػي حػػػاؿ تػػػـ تػػػدمير منػػػازليـ فػػػي أم عػػػدكاف، كذلػػػؾ  -

 بيدؼ تعزيز صمكدىـ.

 -كيربػػػػػاء -فػػػػػي حػػػػػاؿ حػػػػػدكث أم عػػػػػدكاف )ميػػػػػاه األساسػػػػػيةبديمػػػػػة لالحتياجػػػػػات  إمػػػػػداداتتػػػػػكفير  -
 ( عمى قطاع غزة.أساسيةمكاد تمكينية مخازف ل -اتصالت

 السكنية في قطاع غزة. األحياءفي تخطيط  كتصميـ  كاألماف األمفتكفير متطمبات  -

 تكفير المزيد مف مراكز الدفاع المدني القريبة مف التجمعات السكنية. -

 رابعان: الدراسات المقترحة

 .كفؽ منظكر تنمكم شامؿ مستداـعمراني تخطيط منظكمة  نحك -1
 في دعـ القتصاد الفمسطيني. اإلسكافقطاع  دكر -2
 في تعزيز الترابط الجتماعي، كالحفاظ عمى اليكية الفمسطينية. اإلسكافمف قطاع  الستفادة -3
 في الستفادة مف البيئة كالحفاظ عمييا صحية كنقية. اإلسكافقطاع  دكر -4
 كالصمكد لدل سكاف قطاع غزة. األمفلتعزيز  اإلسكافتكجيو قطاع  -5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  املــراجـــعاملــراجـــع
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  المــراجـــعالمــراجـــع

ىى  

 المراجع العربية أكالن:

 ف الكريـ.رآالق 

 التنمية عمى الغربية كأثره الضفة في اإلسرائيمي االستيطاف."(2010بالؿ محمد.) ،إبراىيـ 
 :السياسية، جامعة النجاح الكطنية كالتنمية التخطيط في رسالة ماجستير ."السياسية
 فمسطيف.

 مجمة عالـ  ."حكؿ مسألة تعمير مناطؽ المكاجية"(.6/1986محمد.)، حاـز راىيـإب
 .69العدد  البناء،

 مشركع الحفاظ عمى المناطؽ التاريخية الفمسطينية (."1999، احمد.)الييجا بكأ
 فمسطيف. -، غزةاإلسالميةالجامعة دراسة بحثية،  .كتطكيرىا"

 ،في محافظات غزة"."ظاىرة السكف العشكائي  (بدكف تاريخ)ابراىيـ. أبك حميد 

 رسالة ماجستير. نحك سياسة كطنية لإلسكاف في فمسطيفـ(."2000، غساف.)إسماعيؿ ."
 فمسطيف. :قسـ اليندسة المعمارية، كمية اليندسة، جامعة النجاح الكطنية

 البمديات كىيئات الحكـ المحمي في فمسطيف".ـ(."2004سامة.)أحباس، ك ، محمد شتيةإ 
 عمار )بكدار(.القتصادم الفمسطيني لمتنمية كاإلفمسطيف: منشكرات المجمس 

 "(، إعالف تبنتو الجمعية العامة لألمـ المتحدة 1948)."اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف
 ـ. 1948فػػػػي العاشر مف كانكف األكؿ 

 غزة،  .""مقدمة في تصميـ البحث التربكم(: 2004، إحساف كاألستاذ، محمكد )األغا
  فمسطيف.

 ترجمة عامر الكبيسي. دار صنع السياسات المحمية(."1999جيمس.)، اندرسكف ."
 المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عماف: الردف.

 بحث محكـ، تحسيف بيئة األحياء السكنية لسالمة األطفاؿ"".(2002، عمي. )باىماـ .
 كالمدينة، السعكدية. األطفاؿمؤتمر 

 رسالة التشريعات كأثره عمى العمراف".  البعد السياسي فيـ(."2010، جماؿ.)البغدادم
 فمسطيف.: ماجستير. قسـ اليندسة المعمارية، كمية اليندسة، الجامعة اإلسالمية



ى  
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  المــراجـــعالمــراجـــع

ىى  تقارير كزارة األشغاؿ العامة كاإلسكاف الشيرية كالسنكية، غير منشكرة. 
 مخططات التنظيـ االسرائيمية: االداة ـ(."1990، عمي؛ عبد اليادم، رامي.)الجرباكم

مجمة الدراسات الفمسطينية،  ."إسرائيؿالفمسطينية المحتمة في  األراضيامنة لدمج الك
 .58 -22ص  (،2العدد )

 الطبعة الثانية، مطبعة "القكاعد المنيجية لبناء االستبياف"(. 2010، زياد)الجرجاكم ،
 أبناء الجراح، فمسطيف.

 مسكف كالمساكف التعداد العاـ لـ(."2007.)المركزم لإلحصاء الفمسطيني الجياز
 .(2007التقرير السنكم) .كالمنشات المؤشرات األساسية حسب نكع التجمع السكاني"

 التقرير مسح التجمعات السكانية".ـ(."2008.)الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني
 (.2007السنكم)

 (.2013الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني".)2012الفمسطينيكف في نياية العاـ ـ" .
 .2012السنكم  يرالتقر 

 النتائج 2010مسح ظركؼ السكف ـ(."2013.)الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني :
 ".األساسية

 فمسطيف: مركز التخطيط أصكؿ دراسات األمف القكميـ(."2010، إبراىيـ.)حبيب ."
 كالدراسات الستراتيجية بكزارة الداخمية كاألمف الكطني.

 التخطيطية كالتصميمية لمشاريع اإلسكاف لتحقيؽ االعتبارات ـ(."2012، محمد.)الحداد
مشركع تؿ   –حالة دراسية ككارث الحركب  –معايير األمف كاألماف لمكاجية الككارث

 : رسالة ماجستير. قسـ اليندسة المعمارية، كمية اليندسة، الجامعة اإلسالمية اليكل".
 فمسطيف.

 بحث  ."ت السكنية العاليةالتصميـ االجتماعي لممجمعاـ(."2002، نكبي محمد.)حسف
 .3،العدد  30منشكر في مجمة العمـك اليندسية. كمية اليندسة. جامعة أسيكط. المجمد 

 الطبعة الكلى، بيركت:  .التكسع في االستراتيجية االسرائيمية"(."1989، عدناف.)حسيف
 دار النفائس.



ى  
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  المــراجـــعالمــراجـــع

ىى  خطيط األحياء أسس التصميـ الحضرم في اإلسكاف كت (."1998، عبد الحفيظ.)حفظ ا
جامعة الممؾ  -". كرقة بحثية، كمية تصاميـ البيئةالسكنية بمدينة ينبع الصناعية

 السعكدية. -جدة -عبدالعزيز
 مركز الحقكؽ، جامعة  ."تشريعات التنظيـ كالبناء في فمسطيف(."1997، أسامة.)حمبي

 بير زيت، بير زيت.
 سة الكراؽ لمنشر، عماف.". مؤسمناىج البحث العممي(: "2006، مكفؽ. )الحمداني  

 كرقة عمؿ  .مأسسة جياز التخطيط في فمسطيف الدكلة"" ـ(.1997، راسـ.)خمايسي
 فمسطيف. .قدمت إلى مؤتمر العمار في فمسطيف. راـ اهلل

 فمسطيف  -اصدار دار اليدل، كفر قرع بالدنا فمسطيف".ـ(."1991، مصطفى.)الدباغ
 المحتمة.

 ."كزارة التخطيط الفمسطينية. (.2012 )يكنيك"دليؿ مستكيات التخطيط 

 مشاريع اإلسكاف الحككمي مدف مستديمة كتجارب تستحؽ (."4/6/2008، خالد.)الربيش
 .(14590، العدد)صحيفة الرياض .التعميـ"

 دار كمكتبة الحامد لمنشر تخطيط كسياسات اإلسكاف"(.2012، صباح فاضؿ.)الرحماني ."
 كالتكزيع: عماف.

 اإلسرائيمي: التطكر، كاآلفاؽ بعد  االستيطانيالمشركع "(.2002داني.) ، ركبنشتايف
مجمة "قضايا إسرائيمية"، العدد الخامس، مكقع المركز الفمسطيني لمدراسات  ."االنتفاضة
 .اإلسرائيمية

 العكامؿ المعمارية المؤثرة في "(.2005رضكاف، مجدم؛ جعيص، عزة.) ، داليا؛سالـ
بحث مقدـ إلى المؤتمر المعمارم الدكلي السادس:  ."تحقيؽ األمف في التجمعات السكنية

جامعة أسيكط  -قسـ العمارة، كمية اليندسة كتأثيرىا عمى العمارة كالعمراف، الثكرة الرقمية
 .2005مارس 

 صحيفة  .كتركيا" رلندايإفي  اإلسكاف"حمكؿ سحرية الزمة .(22/3/2013، شريؼ.)سمير
 المصرم اليكـ.

  ،جريدة مصرنا."مفيـك التطكر"(.6/9/2013ناجي.)السنباطي . 



ى  
 

 091 890 

  المــراجـــعالمــراجـــع

ىى  دار األمؿ لمنشر،  .(."مدينة غزة، دراسة في جغرافية المدف"1997، رائد احمد.)صالحة
 فمسطيف. -غزة

 دكر العمؿ اليندسي في تأىيؿ كتطكير البنية التحتيةـ(. "2009، محمد.)الطعاني- 
ي الستشارم الثالث ". كرقة عمؿ قدمت لمؤتمر العمؿ اليندسكاإلقميميالتخطيط الحضرم 

 .المممكة األردنية الياشمية .عماففي فمسطيف. 

 إدارة التخطيط العمراني في األراضي الفمسطينية المحتمة "ـ(.2005، عمي.)عبد الحميد
كرقة عمؿ قدمت لمممتقى العربي لمتنمية اإلدارية.  .بيف تحديات الكاقع كتطمعات المستقبؿ"

 .مصر. اإلسكندرية .جامعة الدكؿ العربية

 األراضي في المكاني الحيز وإدارة العمراني التخطيط"ـ(.2009، عمي.)عبد الحميد 

 .9عدد  هلل، راـ العامة، السياسات معيد سياسات، مجمة". المحتلة الفلسطينية

 ثره في أتشكيؿ كاجيات المجمعات السكنية ك (."2008نجيؿ؛ عباس، سرم.) ،عبد الرزاؽ
  .5 العدد ، 26كالتكنمكجيا، المجمد اليندسة مجمة ."المشيد الحضرم لمدينة بغداد

  ،دراسة تقميؿ اليدر في الطاقة المستيمكة باستخداـ مكاد البناء ."رائد حسفعبكد
: كاإلسكافعمار إلكزارة اباحث عممي أقدـ، قسـ التدريب كالمعرفة،  .التقميدية كالمطكرة"

 العراؽ.
  ،البحث العممي(.2001) كايد ، كعبد الحؽ،عبد الرحمفكعدس،  ذكقافعبيدات"- 

 دار الفكر لمنشر كالتكزيع، عماف. .مفيكمو كأدكاتو كأساليبو"

 كرقة عمؿ مقدمة لندكة المجتمع كاألمف ".الدكر األمني لألسرة(."2004، محمد.)عفيفي
 السعكدية. -المنعقدة بكمية الممؾ فيد األمنية بالرياض

 متكاممة لتطكير سياسات تكفير كتيسير  "نحك تفعيؿ استراتيجيةـ(.2002.)أيمف ،عفيفي
". كمية اليندسة بالمطرية جامعة دراسة تحميمية لمتجربة المصرية -اإلسكاف بالعالـ العربي

 حمكاف: جميكرية مصر العربية.

 حمكؿ مقترحة لمشاريع اإلسكاف منخفضة التكاليؼ في ."ـ(2008)، أسامة.العيسكم
-131. ص1. العدد 16د اإلسالمية. المجمدراسة بحثية، مجمة الجامعة  ".قطاع غزة

154. 



ى  
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  المــراجـــعالمــراجـــع

ىى  العالقات االجتماعية لطبيعة تقييميو ."دراسة(2006فريد.)؛ القيؽ، ، أسامةالعيسكم 
 كرقة ."دراسية كحالة اليكل تؿ – اإلسالمية الجامعة برج اإلسكاف جمعيات أبراج لساكني
 -غزة -اإلسالمية جامعةبال اليندسة لكمية الثاني اليندسي الدكلي لممؤتمر مقدمة عمؿ

 فمسطيف.
 كاقع التجمعات العمرانية الجديدة في المخطط اإلقميمي ـ(."2012، محمد صبرم.)الفرا

 : ". رسالة ماجستير. قسـ اليندسة المعمارية، كمية اليندسة، الجامعة اإلسالميةلقطاع غزة
 فمسطيف.

 راني مستداـ في قطاع استراتيجيات تحقيؽ تخطيط عم(."2010، محمد عبد السالـ.)الفرا
قسـ اليندسة المعمارية،  .رسالة ماجستير ."GISالجغرافية المعمكمات نظـ غزة باستخداـ

 فمسطيف. : كمية اليندسة، الجامعة اإلسالمية

 تأثير االحتالؿ اإلسرائيمي عمى العمارة كالعمراف في قطاع ـ(."2007، مصطفى.)الفرا
 ر.مص -رسالة دكتكراه، جامعة األزىر غزة".

 أثر بيئة العمؿ الداخمية عمى الكالء (."2002، محمد عمي مانع )القحطاني
 .رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض".التنظيمي

 التخطيط الحضرم كدكر التشريعات التخطيطية في ـ(."2010، محمكد حميداف.)قديد
 قسـ القتصاد، ". رسالة ماجستير.ة دبي نمكذجاالنيكض بعممية التنمية العمرانية إمار 

 اإلمارات العربية المتحدة :األكاديمية العربية في الدنمارؾ كمية اإلدارة كالقتصاد،
  ،المجمد الخامس. بيركت: دار الفكر الجامع ألحكاـ القرآف"."ـ(.2003محمد.)القرطبي

 لمطباعة كالنشر كالتكزيع.
 االستيطاف كمصادرة األراضي في قطاع غزة"ـ(."1989، شريؼ؛ المدني، كشاد.)كنعاف. 

مركز أبحاث جامعة بيرزيت. مجمة البيادر السياسي، مشاريع التكطيف في قطاع غزة، 
 كانكف الثاني. 17، السنة السادسة، 236العدد 

 المخططات الييكمية اإلقميمية في فترة االنتداب البريطاني كشباؾ ـ(."1970.)لبيدكت
رسالة ماجستير، قسـ الجغرافيا. الجامعة العبرية:  في ارض إسرائيؿ".لعممية التخطيط 

 القدس. 



ى  
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  المــراجـــعالمــراجـــع

ىى  في  اإلسكاف."تقرير المجنة الخاصة عف مشكمة (1983، )مجمس الشكرل المصرم
 .دكر النعقاد العادم الثالثمصر". 

 ،دائرة التخطيط كالبحكث. المجمس الفمسطيني لإلسكاف 

 سات إدارة الككارث كاألزمات في قطاع غزةسيا".(ـ2010، عبد الكريـ حسف.)محسف." 
 الجامعة اإلسالمية: غزة. بحث منشكر في المؤتمر اليندسي الثالث. كمية اليندسة.

 القيـ التخطيطية لمشاريع اإلسكاف في قطاع غزة ـ(."2011، عبد الكريـ.)محسف
. يكل"حالة دراسية مشركع إسكاف تؿ ال –كانعكاسيا عمى مشاريع اإلسكاف المستقبمية
 .150-113. ص2. عدد 19دراسة بحثية. مجمة الجامعة اإلسالمية. مجمد 

  ،(".(."دكر العمارة الداخمية لممبانى الخضراء )صديقة البيئة2008.)ساميمحمد 
: جميكرية مصر امكضكع في مساؽ لقسـ الديككر. كمية الفنكف الجميمة. جامعة المني

 العربية.
 ،المباني السكنية العالية في المدينة العربية، اثر (."1998عبد الرحمف عبد اليادم.)محمد

بحث مقدـ لمؤتمر العمارة  ".المباني السكنية العالية عمى الشخصية العمرانية لمدينة غزة
 فمسطيف. -العربية، غزة

 استراتيجيات، مركز كراسات .مصر" في اإلسكاف سياساتـ(."2001، نجكل.)محمكد 
 .العربية مصر جميكرية  -ـ، القاىرةالستراتيجية األىرا الدراسات

 استراتيجيات التخطيط المستداـ الستعماالت األراضي (."2013 /1 /30)، أمؿ.محيسف
الجامعة  ، قسـ اليندسة المعمارية، كمية اليندسة،رسالة ماجستيرفي مدينة غزة".

 فمسطيف. : اإلسالمية

 .تراتيجيات اإلسكاف الحككمي ."اس(2009)مركز اإلمارات لمدراسات كالبحكث االستراتيجية
 .اإلمارات -دراسة بحثية: دبي". في دكؿ مجمس التعاكف كبعض الدكؿ األكربية

  تأىيؿ ضحايا انتياكات الحؽ في السكف .(2005.)اإلنسافالمركز الفمسطيني لحقكؽ"
دراسة تقييمية لمتجمعات السكانية الجديدة ألصحاب المنازؿ المدمرة في قطاع -المالئـ
 (.41دراسة رقـ )"".مكذجان غزة "ن

  أكضاع السكاف في األراضي (.2011)كفا. -الفمسطينيكز المعمكمات الكطني مر"
 ".2010الفمسطينية 

http://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.wafainfo.ps%2Faprint.aspx%3Fid%3D4249&ei=SPi5UriXFuavygPRpoGgDA&usg=AFQjCNE5nFydrqf4W1pCw1LINvyPcrbtZg


ى  
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  المــراجـــعالمــراجـــع

ىى  .مشاكؿ  –المنخفض الجكم. كرشة عمؿ بعنكاف:"(2013 /1 /30)المزيني، نصر
 فمسطيف. -، فندؽ المكفمبيؾ، غزةكحمكؿ"

  ،دراسة  -غمكض الدكر الكظيفي كاثره عمى تفكيض الصالحيات(."2012.)راميالمصرم
عماؿ، ". رسالة ماجستير. قسـ ادارة األتحميمية عمى كزارة الحكـ المحمي بقطاع غزة

 الجامعة اإلسالمية بغزة: فمسطيف.
  ،دراسة  -دكر تنمية المكارد البشرية في تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية"(.2013شادم.)مطر

 إدارةماجستير. قسـ  رسالة ".غاؿ العامة كاإلسكاف في قطاع غزةميدانية عمى كزارة األش
 فمسطيف. -كالسياسة لمدراسات العميا، غزة اإلدارة أكاديميةالدكلة، 

  ،مركز كاقع األمف القكمي العربي كتحدياتو المختمفة". "(.2012احمد فؤاد.)المغازل
 .المممكة العربية السعكدية -، الرياضكاإلعالـسبار لمدراسات كالبحكث أ

  ،كرشة  ".إعادة تخطيط المدف تمبية الحتياجات الطكارئ."(2013 /1 /30نياد.)المغني
  فمسطيف. -(، فندؽ المكفمبيؾ، غزةمشاكؿ كحمكؿ –المنخفض الجكمعمؿ بعنكاف )

 استراتيجيات تحقيؽ األمف كالسالمة عمى المستكل اإلقميمي"ـ(.2012، محمد.)المغير: 
، كمية اليندسة، الجامعة ". رسالة ماجستير. قسـ اليندسة المعماريةحالة دراسية قطاع غزة

 فمسطيف. :اإلسالمية

 سياسات التخطيط العمراني كدكرىا في التنمية المستدامة (."2008، فائؽ جمعة.)المنديؿ
". بحث مقدـ إلى مؤتمر المبادرات كاإلبداع التنمكم في كالشاممة لممجتمعات العربية

 (: عماف. 2008يناير 17المدينة العربية )

 الخطػػػػة اإلستراتيجية كالبرنامج ".ـ(2011.)الحضرم كالتطكير سكافلإل العامة المؤسسة
 الياشمية. األردنيةالمممكة  ".(2014 -2010التنفيذم )

  ،كرقة  ية بيف الكاقع كتطمعات المستقبؿ".السياسات اإلسكان"(.2004.)عاطؼنصير
 فندؽ حياة عماف: عماف.كاقع كتطمعات كطمكح،  اإلسكافبحثية مقدمة لمؤتمر 

  ،يؿ اإلسكاني التجربة األردنية في مجاؿ التمك (."2007ناصر.)؛ عنزة، عاطؼنصير
جامعة الممؾ سعكد كمية العمارة   -قسـ التخطيط العمراني لذكم الدخؿ المتدني".

 كالتخطيط: الرياض.



ى  
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  المــراجـــعالمــراجـــع

ىى  ندكة  ".السياسة اإلسكانية الحالية في األردفـ(."2005.)الييئة العميا لتطكير الرياض
 ثانية: الرياض.اإلسكاف ال

  ،اإلسكاف  :المحاضرة السابعة ،"كاإلسكافالتحضر ": مساؽ. سمير نكر الديفالكتار"
جامعة الممؾ  -. أستاذ التخطيط العمراني المساعد، كمية العمارة كالتخطيطمقدمة كمفاىيـ"

 سعكد.
 ائرة ـ(. اإلدارة العامة لمسياسات كالتخطيط الحضرم، د1997.)كزارة اإلسكاف الفمسطينية

 السياسات كالنظـ كالقكانيف، غزة.

 كزارة اإلسكاف. إنجازاتـ(، 1998.)كزارة اإلسكاف الفمسطينية 

 التعمير ك التنمية خطط تقريرـ(."1997.)العمرانية كالمجتمعات كالمرافؽ اإلسكاف كزارة 
 القاىرة.".ـ1996 -1976الجديدة  المدف في

 ة حرب الفرقاف كتجربة كزارة األشغاؿ دراس(."2010.)كزارة األشغاؿ العامة كاإلسكاف
 ".دراسة غير منشكرة، غزة.العامة كاإلسكاف

 المخطط اإلقميمي لمحافظات الضفة الغربية"(.1998. )كزارة التخطيط كالتعاكف الدكلي". 
 كزارة التخطيط كالتعاكف الدكلي، راـ اهلل. منشكرات

 1994ي ثماني سنكات )الحكـ المحمي الفمسطيني ف"(.2003. )كزارة الحكـ المحمي- 
 .اهلل راـ المحمي، الحكـ كزارة منشكرات ،("2003

 

 ثانيان: المكاقع اإللكتركنية

 مكقع مكسكعة  ."مبادئ كأسس االمف الكطنيـ(."2009خالد بف سمطاف.) ،ابف عبد العزيز
 ،السعكدية -مقاتؿ مف الصحراء النسخة العاشرة، الرياض

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/OsosAmnWat/sec1

6.doc_cvt.htmhfk 

 مكقع د. كماؿ  القكمي". األمفم لمفيـك النظر  اإلطار"(.16/1/2011كماؿ.) ،األسطؿ
 ،سطؿاأل

http://k-astal.com/index.php?action=detail&id=100 

 كحدة استيطانية بعيد نتنياىك" 3472بناء  (."10/11/2013.)األقصىصكت  إذاعة. 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/OsosAmnWat/sec16.doc_cvt.htmhfk
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/OsosAmnWat/sec16.doc_cvt.htmhfk
http://k-astal.com/index.php?action=detail&id=100


ى  
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 http://www.alaqsavoice.ps/arabic/index.php?action=detail&id=123661ىى

 31مجمة راىبرد الستراتيجية، العدد  ."القكمي األمفمدارس "  (.2004، ارميف.)أرمني ،
      عمى الرابط اإلنترنتركسيا، مكقع البينة، متكفر عمى 

http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Item&id=4398&lang 

  ،مكقع طريؽ، متكفر عمى النترنت عمى "نمكذج سنغافكرة". (.2011محمد شجاع.)أسد
  http://tareeq.me/?p=2161  الرابط

 (.2011.)المحتمة األراضيفي  اإلنسافكؽ لحق اإلسرائيميمركز المعمكمات  -بتسميـ 
  متكقرة عمى الرابط .خارطة جديدة: الضفة الغربية، المستكطنات كالجدار الفاصؿ""

http://www.btselem.org/arabic/maps  

  (،2013.)لييئة المجتمعات العمرانية الجديدة اإللكتركنيةالبكابة 
http://www.newcities.gov.eg/about/Projects/Housing_projects/SocialHo

using/default.aspx 

 عشرة االستيطاف ىعم القانكنية الشرعية إلضفاء محاكلة"(.15/3/2013خميؿ.) ،التفكجي 
 مجمة مكقع عمى .منشكرة"الغربية الضفة مستكطنات يقطنكف جدد أعضاء كنيست
 ، عمى الرابط 35فمسطيف، العدد 

http://palestine.assafir.com/article.asp?aid=1280  
  ،صحيفة السفير.  ".بناء المستكطنات لف يتكقؼ(."4/2/2012.)فرجينياتيمي 

http://www.assafir.com/Windows/PrintArticle.aspx?ArticleID=2
65362&ChannelID=18&ref=Toolbar  

  ،متكفر عمى األىراـجريدة .". مشكمة ليا حؿ"أزمة اإلسكاف(.1/1/2000كردة.)الجارحي ،
 لنترنت عمى ا

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=798131&eid=4693 

 16339(.العدد 19/3/2013.)جريدة الرياض 
http://www.alriyadh.com/2013/03/19/article818743.html 

 

 اإلحصاء الفمسطيني يعمف نتائج (."ـ3/4/2011.) الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني
.الرأممكقع  ."2010مسح ظركؼ السكف، 

http://www.alaqsavoice.ps/arabic/index.php?action=detail&id=123661
http://www.alaqsavoice.ps/arabic/index.php?action=detail&id=123661
http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Item&id=4398&lang
http://tareeq.me/?p=2161
http://www.btselem.org/arabic/maps
http://www.newcities.gov.eg/about/Projects/Housing_projects/SocialHousing/default.aspx
http://www.newcities.gov.eg/about/Projects/Housing_projects/SocialHousing/default.aspx
http://www.assafir.com/Windows/PrintArticle.aspx?ArticleID=265362&ChannelID=18&ref=Toolbar
http://www.assafir.com/Windows/PrintArticle.aspx?ArticleID=265362&ChannelID=18&ref=Toolbar
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=798131&eid=4693
http://www.alriyadh.com/2013/03/19/article818743.html
http://www.alriyadh.com/2013/03/19/article818743.html
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 http://alray.ps/ar/index.php?act=post&id=92461 ىى

  (. جميكرية مصر العربية،2006.)كاإلحصاءالجياز المركزم لمتعبئة 
http://www.capmas.gov.eg/reports/bld11/bld_free.aspx?parentid=1784

&id=3511&free=1 

  كالمرافػػؽ  اإلسػػكاف(، مكقػػع كزارة 2013)االجتمػػاعي. اإلسػػكافالجيػػاز التنفيػػذم لمشػػركع
 كالمجتمعات العمرانية،       

(http://www.moh.gov.eg/others/achievement.aspx) 

 ناصر  أكاديمية". مقاؿ منشكر عمى النترنت. لقكميا األمفـ(."2013، زكريا.)حسيف
  العسكرية، مصر.

http://www.khayma.com/almoudaress/takafah/amnkaoumi.htm 

 .سمطة مف % مف المياه الفمسطينية كتمنع ال85تستحكذ عمى  إسرائيؿ"(،2012)خبراء
 .5868، العدد 5/3/2012". صحيفة الحياة الجديدة، تمبية احتياجات مكاطنييا

-http://www.alhayat
j.com/newsite/details.php?opt=7&id=164644&cid=2518  

 متكفر عمى النترنت عمى  .النظرية الجيكبكليتيكية"."(12/4/2012، جالؿ.)خشيب
 الرابط

http://internationalstudiesbridges.blogspot.com/2012/04/blog-

post_453.html 

 استشراء آفة االستيطاف ييدد المستقبؿ "نكافدراسة بع (.10/8/2002، محمد.)الدنيا
 القاىرة، متكفر عمى النترنت عمى الرابط –، مكقع مكتب الثكرة لمدراسات الفمسطيني"

http://thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=10502147482

0050809231550  

 متكفر  المدينة، صحيفة". تجربة ناجحة في اإلسكاف" (.8/4/2013عائض.) ،الردادم
 عمى النترنت عمى 

http://www.al-madina.com/node/445205 

 ألؼ نسمة عدد  830سمية: مميكف كإحصائية ر (."22/9/2013، رياض.)الزيتكنية
  "، مكقع مركز الزيتكنة لمدراسات كالستشارات، سكاف قطاع غزة

http://www.alzaytouna.net/permalink/51315.htm  

http://alray.ps/ar/index.php?act=post&id=92461
http://www.capmas.gov.eg/reports/bld11/bld_free.aspx?parentid=1784&id=3511&free=1
http://www.capmas.gov.eg/reports/bld11/bld_free.aspx?parentid=1784&id=3511&free=1
http://www.moh.gov.eg/others/achievement.aspx
http://www.khayma.com/almoudaress/takafah/amnkaoumi.htm
http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=7&id=164644&cid=2518
http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=7&id=164644&cid=2518
http://internationalstudiesbridges.blogspot.com/2012/04/blog-post_453.html
http://internationalstudiesbridges.blogspot.com/2012/04/blog-post_453.html
http://thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=105021474820050809231550
http://thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=105021474820050809231550
http://www.al-madina.com/node/445205
http://www.alzaytouna.net/permalink/51315.htm
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ىى  مكقع  ."اإلسكاف أزمةيحؿ  التأجيراالستثمار العقارم بغرض "(.2012،عبد الفتاح.)صالح
 القتصاد العادؿ،

http://thefaireconomy.com/article.aspx?id=44 

 ،عباس خضر الدكتكر مدكنة "رؤية حكؿ االمف القكمي".(.29/5/2014خضر.) عباس 
http://drabbass.wordpress.com/2013/05/21/%D8%B1%D8%A4%D9%8

-%D8%AD%D9%88%D9%84-A%D8%A9/ 
 (.الدكلة 13/11/2010العجيؿ، محمد".)منتدل الجمعية. مقاؿ في مكقع "كاألمف 

 ، سكرية.الجغرافية السكرية
http://www.geosyr.com/vb/t430.html 

 مصر في العمرانية لمتشريعات التنمكية األبعاد(. "ـ4119.)محمد الديف عصاـ ،عمي ."
 .ttp://www.minshawi.com/node/893h التالي الرابط عمى

 فلسطين موقع". "حمد" بقرعة للفائزين الميداني المسح(."0/0/4102.)يوسف، الغريز 

  http://paltimes.net/details/news/56022، اآلن

 (،14/3/2013.)قناة التركية 
-12-16-11-http://www.trtarabic.tv/ar/index.php/typography/2012

18-45-12-14-03-2013-13/1050-us-11/about-53 

 مجمة  .مي )السياسي( الشامؿ"التخطيط االستراتيجي القك "(.23/3/2011براىيـ.)إ، كاخيا
  ،32الفكر السياسي، العدد 

https://groups.google.com/forum/#!topic/fayad61/8JDrmhqyRgE  

 موقع  ".فمسطيف"سياسة االستيطاف االسرائيمي كتيكيد (.11/1/2013براىيـ.)إ، كاخيا

 الدفاع العربي،

http://www.arabdefencejournal.com/article.php?categoryID=9&articleI

D=406

 (2013.)المجمس الفمسطيني لإلسكاف. http://www.phc-pal.org/index.php  

 

 يرلندا كتركيا".إفي  اإلسكافزمة (."حمكؿ سحرية أل 22/3/2013، )المصرم اليـك  

http://www.almasryalyoum.com/News/details/297243#    

http://thefaireconomy.com/article.aspx?id=44
http://drabbass.wordpress.com/2013/05/21/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-/
http://drabbass.wordpress.com/2013/05/21/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-/
http://www.geosyr.com/vb/
http://www.geosyr.com/vb/
http://www.geosyr.com/vb/t430.html
http://www.minshawi.com/node/893
http://paltimes.net/details/news/56022
http://www.trtarabic.tv/ar/index.php/typography/2012-11-16-12-53-11/about-us-13/1050-2013-03-14-12-45-18
http://www.trtarabic.tv/ar/index.php/typography/2012-11-16-12-53-11/about-us-13/1050-2013-03-14-12-45-18
https://groups.google.com/forum/#!topic/fayad61/8JDrmhqyRgE
http://www.arabdefencejournal.com/article.php?categoryID=9&articleID=406
http://www.arabdefencejournal.com/article.php?categoryID=9&articleID=406
http://www.phc-pal.org/index.php
http://www.almasryalyoum.com/News/details/297243
http://www.almasryalyoum.com/News/details/297243
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ىى  (. 29/9/2009)."معايير تصميـ المباني الصديقة لمبيئة."ـكمكقع ىندسة دكت ك 
http://www.hndasa.com/showthread.php?s=74d0049d4d6a109375affd7

151064fb5&t=1141 

 (.18/2/2007ممتقػػػػػػػػػػػػػى الميندسػػػػػػػػػػػػػػيف العػػػػػػػػػػػػػػرب".)االقتصػػػػػػػػػػػػػػادم كاقػػػػػػػػػػػػػػع  اإلسػػػػػػػػػػػػػػكاف
p-50351-eng.org/vb/archive/index.php/t-http://www.arab-."كطمكحات

4.html 
 ( ،2005منتديات معمارم".) 27/1/2005 ".الطابع المعمارم كالشخصية المعمارية  

44.html-http://www.m3mare.com/vb/archive/index.php/t  

 تعريؼ السياسات".(.2013.)المكسكعة الحرة كيكيبيديا" 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D

8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%

D8%B7 

 قطاع غزة". تعريؼ"(.2013.)المكسكعة الحرة كيكيبيديا 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%

D8%BA%D8%B2%D8%A9 

 .لممحافظات الجنكبية  اإلقميميالمخطط "(.9/2/2012)كزارة التخطيط الفمسطينية
2005- 2020" ،http://www.mop.ps/ar/arabic/?action=detail&id=6   

 (.2013كزارة الدكلة الفمسطينية)لشؤون المعلومات مركز". تاريخية نبذة االستيطان."ـ 

  واالستيطان، الجدار

http://www.most.pna.ps/portal/index.php?option=com_content&view=a

rticle&id=1326&Itemid=577 

 العمرانية والمجتمعات والمرافق اإلسكان وزارة ،http://www.moh.gov.eg 

  (.2013. )كاإلسكافالعامة  األشغاؿكزارة 
http://www.mpwh.ps/index.php?option=com_content&view=article&id

=223%3A2013-09-24-08-29-25&catid=35&lang=ar 

  (2012) ،كاإلسكافالعامة  األشغاؿكزارة، 
http://www.mpwh.ps/index.php?option=com_content&view=article&id

=112012-02-01-18-39-26&catid=3 

 ثالثان: المقابالت

http://www.hndasa.com/showthread.php?s=74d0049d4d6a109375affd7151064fb5&t=1141
http://www.hndasa.com/showthread.php?s=74d0049d4d6a109375affd7151064fb5&t=1141
http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php/50351-that
http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php/50351-that
http://www.arab-eng.org/vb/archive/index.php/t-50351-p-4.html
http://www.arab-eng.org/vb/archive/index.php/t-50351-p-4.html
http://www.arab-eng.org/vb/archive/index.php/t-50351-p-4.html
http://www.m3mare.com/vb/archive/index.php/t-44.html
http://www.m3mare.com/vb/archive/index.php/t-44.html
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.mop.ps/ar/arabic/?action=detail&id=6
http://www.most.pna.ps/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1326&Itemid=577
http://www.most.pna.ps/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1326&Itemid=577
http://www.mpwh.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=223%3A2013-09-24-08-29-25&catid=35&lang=ar
http://www.mpwh.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=223%3A2013-09-24-08-29-25&catid=35&lang=ar
http://www.mpwh.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=112012-02-01-18-39-26&catid=3
http://www.mpwh.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=112012-02-01-18-39-26&catid=3
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ىى  المستشار الفني لكزير  المتبعة في قطاع غزة "، اإلسكافسياسات  كاقع"، جكاد.األغا
 األشغاؿ العامة كاإلسكاف، كمنسؽ المشاريع القطرية، تـ إجراء المقابمة بتاريخ:

 ـ.11/2/2014

 مدير دائرة صندكؽ  "، المتبعة في قطاع غزة اإلسكافكاقع سياسات "، سيريف.البحيصي
 ـ.11/2/2014سكاف، تـ إجراء المقابمة بتاريخ:األشغاؿ العامة كاإل ةر بكزا اإلسكاف

 مدير عاـ السياسات  "، المتبعة في قطاع غزة اإلسكاف."كاقع سياسات إيناس، الرنتيسي
 ـ.22/1/2014كالتخطيط المكاني، كزارة التخطيط، تـ إجراء المقابمة بتاريخ:

 مساعد لمتخطيط ال المتبعة في قطاع غزة"، الككيؿ اإلسكافكاقع سياسات ".، ناجيسرحاف
 ـ.16/11/2013كالتطكير في كزارة األشغاؿ العامة كاإلسكاف، تـ إجراء المقابمة بتاريخ:

  ،رئيس لجنة إعداد الخطة "، المتبعة في قطاع غزة اإلسكاف"كاقع سياسات .ناجياليندم
( كالمستشار الفني لكزير األشغاؿ العامة كاإلسكاف كرئيس 2015-2013الستراتيجية )

 ـ.7/9/2013لتدريب كالبعثات، تـ إجراء المقابمة بتاريخ:لجنة ا

 المراجع األجنبيةرابعان: 
 ALHAMEED, ALI.)2010)."Physical Planning Policies & their Role 

in the Sustainable Physical Development in the Palestinian 

Territories". Geographical Congress Third Palestinian - Najah 

National University - Nablus - Palestine. 

 Abram, Charles.(1964)."Man's Struggles for shelter in 

inurbanizing world". Cambridge, Mit press. 

 Al-Qeeq, Farid.(2008)."Passive Solar Urban Design - Shadow 

Analysis of Different Urban Canyons". Department of Architecture, 

Faculty of Engineering, An - Najah Univ: Palestine. 

 Bagis, Egemen& Greminger, Thomas.(2009)." Cost of conflict in the 

middle east". Strategec foresight group: Qatar. 

 Benvinisti, M. and Khayat, S. (1988)."The West Bank and Gaza 

Atlas".Jerusalem Post, Jerusalem. 

 Drakakis, Smith David.(1981)."Urbanization housing and the 

development process , London, Croon Helem". 
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  European Parliament.(2013)."HOUSING POLICY IN THE EUىى

MEMBER STATES، Directorate General for Research", Working 

Document, Social Affairs Series, 

 http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/soci/w14/text1_en.htm 

 Ezeanya, Andrew C.(2004). "Malaysian housing policy: prospects 

and obstacles of national vision 2020" Center for urban and 

community studies .University of Toronto 455 spadina Avenue, 

Suite400, Toronto, Ontario Mss 2GS Canda. 

 Gaylard, Maxwell.(2012)."Gaza in 2020 Aliveable place?". Arebort 

by the United Nation Country Team In the Occupled Palestinian 

Territory, united nation- nation units. 

 GOPP, (2001) ."Urban Development in Egypt". Ministry of 

Housing, Utilities and Urban Communities, Cairo. 

 Hardoy, J.E.& Satterthwaite.(1993)."Housing policies: Areview of 

changing government attitudes and response to city housing 

problem in the third world, Praeger- London. 

 Hartshorne, Richard.(1984)."political Geography", in American 

geography Inventory and Prospected Press, pp 55- 150. 

 HUD STRATEGIC PLAN، FY 2006 – FY 2011. U.S. Department 

of Housing and Urban Development.( March 31, 2006). 

http://www.hud.gov/offices/cfo/reports/hud_strat_plan_2006-2011.pdf 

 IBRAHIM, MOHAMED.)1993(."Management of the Urban 

Development Operation In New Settlements in Egypt". 

Requirement for the Degree of Doctor . AIN SHAMS UNIVERSITY 

–Cairo -  Egypt. 

 Kuan Yew, Lee.(1999)."From Third World to first : the Singapore 

story, 1965-2000". Publisher: Harper (October 3, 2000).   

 Mahrok, Abdurahman(1995)."Physical Planning System and the 

Physical Spatial Structure of the Human 

Settlemnts".Unpublisched Ph.D.,  Glasgow 

 Muhaisen, Ahmed & Ahlback, johan.(2012)."Towards sustainable 

construction and green jobs in the gaza strip". Green Jobs 

Programme, ILO Regional Office for Arab States, International 

Labour Organization. 

http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/soci/w14/text1_en.htm
http://www.hud.gov/offices/cfo/reports/hud_strat_plan_2006-2011.pdf
http://www.hud.gov/offices/cfo/reports/hud_strat_plan_2006-2011.pdf
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  Namara, Robort Mc.(1968)."The Essence of Security : Reflectionsىى

in Office", New York, Harpen and Row, London, Hodder & 

Stoughton, 1968. ISBN 0-340-10950-5. 

 STRATEGIC PLAN, .(FY 2006- FY 2011). U.S, HUD, 2006. 

 Turner, John.(1988)."Issues and Conclusions, Building 

Community: a third world case book", Building Community Books: 

London. 

 UN HABITAT, (2008)."HOUSING POLICY SECTION".PO BOX 

30030, NAIROBI 00100, KENYA. 

 Quigley, John M. A Decent Home." Housing Policy in Perspective. 

Symposium: The Past and Future of Urban Economics and 

Policy", Brookings-Wharton Papers on Urban Affairs 2000 (2000) 
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  المــالحـــقالمــالحـــق

   ىى

 ( 1ممحؽ رقـ )
 األكلية ااإلستبانة في صكرتي

 

 اهلل،،، حفظو.                                 د/ السيد

 وبركاته اهلل ورمحة  عليكن السالم
 استبانة تحكيـ :المكضكع

تىإدكانوظىفيىقطاعىغزةىتصورىمقترحىلتطوورىدواداىيقـك الباحث بإعداد دراسة بعنكاف:
ىالفلدطوني ىالقومي ىاألمن إدارة ، كذلؾ استكمال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في تطزز

اإلدارة كالسياسة  لمدراسات العميا ك جامعة  أكاديميةضمف البرنامج المشترؾ بيف  الدكلة كالحكـ الرشيد
ستة محاكر  إلى( فقرة مقسمة 70ة كالتي تتككف مف )، كقد اقتضت الدراسة استخداـ اإلستبانة التالياألقصى

المكظفيف المختصيف في الكزارات ذات العالقة باإلسكاف في قطاع غزة  أراءحيث سيقـك الباحث باستطالع 
العامة كاإلسكاف، كزارة الحكـ المحمى، كزارة التخطيط، المجالس المحمية في قطاع غزة(  األشغاؿ)كزارة 
القكمي  األمفكتخدـ  اإلسكافكبير في حؿ مشكمة  تأثيرالتي ليا  اإلسكانية السياسات أىـلتحديد 

القرار الفمسطيني، كنظرا لخبرتكـ الكاسعة في  أصحابتبني مف قبؿ  إلىالفمسطيني في قطاع غزة كتحتاج 
 ىذا المجاؿ يشرفني أف أضع بيف أيديكـ ىذه الستبانة التي تشكؿ أداة الدراسة الميدانية في صكرتيا
األكلية،  بيدؼ تحكيميا قبؿ تطبيقيا ميدانيان لذا نرجك مف سيادتكـ التكـر بالطالع عمى فقرات ىذه 

بداءالستبانة  جراء( لمفقرة المناسبة Xرأيكـ فييا بكضع عالمة )  كا  التعديؿ عمى الفقرة غير المناسبة أك  كا 
ىىىىىىىىىىىاقتراح الصيغة التي تركنيا مناسبة.

 تعاونكن حسن لكن شاكرين

 :الباحث

ىالدكيؾ العزيز عبد أيمف
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  المــالحـــقالمــالحـــق

 ( 2ممحؽ رقـ )ىى
 قائمة محكمي االستبانة

 ـ االسـ الصفة

  .1 أ.د. عدناف انشاصي غزة -الجامعة اإلسالمية –محاضر في كمية اليندسة

  .2 ا.د.محمد زيارة غزة  -الجامعة اإلسالمية -محاضر في كمية اليندسة

  .3 د.فريد القيؽ غزة -لجامعة اإلسالميةا -نائب رئيس الجامعة لشئكف التخطيط

  .4 د.سمير صافي غزة -الجامعة اإلسالمية -محاضر في كمية التجارة

  .5 د.كائؿ الداية غزة -الجامعة اإلسالمية -محاضر في كمية التجارة

  .6 د. ابرىيـ حبيب غزة -كالسياسة لمدراسات العميا اإلدارة أكاديميةمحاضر في 

  .7 د. ىشاـ مغارم غزة -كالسياسة لمدراسات العميا ةاإلدار  أكاديميةمحاضر في 

  .8 د.نياد المغني بمدية غزة  -العامة لممشاريع اإلدارةمدير عاـ 

  .9 األغاد. جكاد    كاإلسكافالعامة  األشغاؿالمستشار الفني لكزير 

العامة  األشغاؿكزارة  -الككيؿ المساعد لشئكف التخطيط
 كاإلسكاف

  .10 ـ. ناجي سرحاف

  .11 ـ. محيي الديف الفرا كزارة الحكـ المحمي  -العامة لميندسة كالتنظيـ اإلدارة مدير عاـ

 
 

 

 

    



ى  
 

 411 803 

  المــالحـــقالمــالحـــق

 ( 3ممحؽ رقـ )ىى
 النيائيةاالستبانة في صكرتيا 

 

 الكريمة األخت/  الكريـ األخ
 وبركاته اهلل ورمحة عليكن السالم

 :بعنكاف دراسة إلجراء الالزمة البيانات لجمع أداة عف عبارة المرفقة االستبانة
 تصورىمقترحىلتطوورىدواداتىإدكانوظىفيىقطاعىغزةىتطززىاألمنىالقوميىالفلدطوني

 . الرشيد كالحكـ الدكلة إدارة في الماجستير درجة عمى الحصكؿ لمتطمبات استكمال كذلؾ
( فقرة مقسمة إلى ستة محاكر 70كقد اقتضت الدراسة استخداـ الستبانة التالية كالتي تتككف مف )

المكظفيف المختصيف في الكزارات ذات العالقة باإلسكاف في قطاع غزة  آراءسيقـك الباحث باستطالع حيث 
القكمي  األمفكتخدـ  اإلسكافالتي ليا تأثير كبير في حؿ مشكمة  اإلسكانيةالسياسات  أىـلتحديد  

 القرار الفمسطيني. أصحابمف قبؿ  تبفو  إلىالفمسطيني في قطاع غزة كتحتاج 

خبرتكـ الكاسعة في ىذا المجاؿ يشرفني أف أضع بيف أيديكـ ىذه الستبانة لذا نرجك مف كنظرا ل
بداءسيادتكـ التكـر بالطالع عمى فقرات ىذه الستبانة   ىىىىىىىىى( لمفقرة المناسبة.Xرأيكـ فييا بكضع عالمة )  كا 

عمكمات التي سيتـ الحصكؿ الدقيقة سيككف ليا أثر كبير عمى ىذه الدراسة، كالم اإلجابة أفمع العمـ 
 . عمييا لف تستخدـ إال لمبحث العممي

 تعاونكن حسن لكن شاكرين

ىالدكيؾ العزيز عبد أيمف:  الباحث    

 

 



ى  
 

 416 806 

  المــالحـــقالمــالحـــق

ىى   األكليةالبيانات 
 ( أماـ العبارة المناسبة لختيارؾ Xرجاءن ضع عالمة )

 :العمر

عاـ        35إلى اقؿ مف  25مف )  (                                   عاـ    25)  ( اقؿ مف 
عاـ            55إلى اقؿ مف  45)  ( مف                     عاـ      45إلى اقؿ مف  35)  ( مف 

 عاـ    55)  ( أكبر مف 

 التعميمي  مستكلال

 ) ( بكالكريكس                     )  ( ماجستير                             )  ( دكتكراه

 نكات الخبرة في المجاؿعدد س

 سنكات      10اقؿ مف إلى  5سنكات                               )   ( مف  5)  ( أقؿ مف 

 أكثرأك  سنة 20سنة                    )   (  20اقؿ مف ىإل 10)  ( مف 

 البمديةأك  اسـ الكزارة

)   ( التخطيط كالتعاكف الدكلي                     العامة كاإلسكاف     )   ( الحكـ المحمي      األشغاؿ)   ( 
 اسـ البمدية................ )    (

 المسمى الكظيفي

)  ( ميندس معمارم               )  ( رئيس قسـ               )  ( مدير دائر                   
 اـ مف مدير ع أعمى(  )            )  ( مدير عاـ                    

 عدد سنكات الخدمة في المسمى الكظيفي الحالي

سنكات                                 10اقؿ مف إلى  5سنكات                          )   ( مف  5)  ( أقؿ مف 
  أكثر أك  سنة 20)   (          سنة                 20اقؿ مفإلى  10)  ( مف 

 

 



ى  
 

 417 807 

  المــالحـــقالمــالحـــق

 القكمي الفمسطيني في قطاع غزة األمفالمتبعة لحماية  سكانيةاإلالقسـ الثاني: السياسات ىى
لتكضػيح مػدل تػأثير ىػذه الفقػرة عمػى المحػكر، ككنيػا  (X) قيـ الفقرات التالية بكضع عالمػة

تسػاعد فػي حػؿ  األكلكية فيما يتعمػؽ بكضػع سياسػات لمتعامػؿ معيػا فػي المسػتقبؿقضية جكىرية ليا 
 القكمي الفمسطيني. ألمفافي قطاع غزة كتعزز  اإلسكافمشكمة 

 التخطيطية بالنكاحي المتعمقة السياسات أكالن:
 
 ـ

  
 العبارة

 درجة التأثير
ثير

ال تأ
يؼ 

ضع
ير 

تأث
سط 

متك
بر 

تأث
 

كم
ر ق

تأثي
كم  

ر ق
تأثي

 جدان 

تكفر استراتيجية متكاممة لدل السمطة يعتبر مظمة ألم   .1
 مخططات عمرانية مستقبمية 

     

الفمسطيني مع الحمكؿ التي يقدميا القرار  أصحابتجاكب   .2
 اإلسكانيةالمختصكف في السياسات 

     

الستفادة مف قدرات الطكاقـ العاممة في مؤسسات السمطة إلعداد   .3
 كالمخططات كأنظمتيا اإلسكانيةالسياسات 

     

تكفر الخبرات الكافية مف المخططيف القادريف عمى كضع   .4
 الئمة لقطاع غزة كالمخططات الم اإلسكانيةالسياسات 

     

رض الكاقع التي تعيؽ عمؿ المخططيف أمعالجة المعيقات عمى   .5
 ، التضاريس(األراضي)التعديات، ممكيات 

     

كجكد تنسيؽ متكامؿ بيف المؤسسات ذات العالقة بالتخطيط   .6
العامة  األشغاؿالعمراني في قطاع غزة )كزارة التخطيط، كزارة 

 محمي، ككالة الغكث، الخ.........(، كزارة الحكـ الكاإلسكاف

     

كجكد ىيئة كاحدة لمتخطيط العمراني في قطاع غزة، تضـ    .7
 لمبناء كالتنظيـ( األعمىالجيات المتعددة الحالية )المجمس 

     

تكامؿ في القكانيف كالتشريعات تساعد عمى تطبيؽ  إيجاد  .8
 كالييكمية كالتفصيمية كتنفيذىا اإلقميميةالمخططات 

     

 اإلسكانيةتخصيص الحككمة الميزانيات الكافية لكضع السياسات   .9
عداد المخططات   كالييكمية  اإلقميميةكا 

     

مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في تناكؿ القضايا المتعددة   .10
 اإلسكافككجيات النظر المختمفة حكؿ سياسات 

     

في قطاع  يةاإلسكانمتابعة الحككمة اللتزاـ بتطبيؽ السياسات   .11
  غزة

     



ى  
 

 418 808 

  المــالحـــقالمــالحـــق

ىى  
 ـ

  
 العبارة

 درجة التأثير

ثير
ال تأ

يؼ 
ضع

ير 
تأث

سط 
متك

بر 
تأث

 

كم
ر ق

تأثي
كم  

ر ق
تأثي

 جدان 

المخصصة ألغراض السكف في  األراضيدراسة كتقييـ  إعادة  .12
كالييكمية بحيث تككف مناسبة كقابمة  اإلقميميةالمخططات 

 لمتطبيؽ

     

الحمكؿ المناسبة لمتمدد العمراني الطبيعي لممدف كتكفير  إيجاد  .13
ة في الخدمات كالمرافؽ الالزمة ليا بيدؼ تخفيؼ الكثافة السكاني

  مراكز المدف

     

 الخدمات تكزيع في المحافظات جميع بيف تكازف تحقيؽ  .14
 كاحد مكاف في حصرىا دكف كالستثمارات

     

بما يتالءـ مع المستجدات كالحتياجات  اإلقميميتحديث المخطط   .15
 عمى ارض الكاقع لقطاع غزة

     

 ثانيان: السياسات المتعمقة بالنكاحي االقتصادية
طمب تحديد كجية نظرؾ فيما يتعمؽ بأىمية التركيز عمى كؿ فقرة لتقميؿ تكمفة الكحدة حيث ي
 السكنية

 

 ـ

 

ثير العبارة
ال تأ

يؼ 
ضع

ير 
تأث

سط 
متك

ير 
تأث

 

كم
ر ق

تأثي
جدان  

كم 
ر ق

تأثي
 

      في قطاع غزة األراضي أسعار تقميؿ  .16

سكنية في مناطؽ تككف  راضو أتخصيص   .17
 فييا رخيصة األراضي أسعار

     

تشجيع المباني العالية يساعد في تقميؿ تكمفة   .18
 األرضف سعر إالكحدة السكنية حيث 

كبر مف أكالخدمات المشتركة يتكزع عمى عدد 
 الكحدات  

     

      مكاد البناء في قطاع غزة أسعارتقميؿ   .19



ى  
 

 419 809 

  المــالحـــقالمــالحـــق

ىى  

 ـ

 

ثير العبارة
ال تأ

يؼ 
ضع

ير 
تأث

سط 
متك

ير 
تأث

 

كم
ر ق

تأثي
جدان  

كم 
ر ق

تأثي
 

العاممة قي مجاؿ البناء في  األيدم أجرةتقميؿ   .20
 قطاع غزة

     

ة في مجاؿ البناء في تكفر الصناع المير   .21
 قطاع غزة

     

تشجيع بناء الكحدات السكنية القتصادية   .22
 األدنىالحد  إلىبحيث يمكف تقميؿ تكمفتيا 

)تقميؿ المساحة، مكاد تشطيب رخيصة الثمف، 
 تصميـ تقمؿ التكمفة، الخ....(  أساليب

     

البناء بحيث تسيـ في  أنظمةتطكير في   .23
قطع  بفرزسماح المساكف )ال أسعارتخفيض 

النظر في  إعادةبمساحات صغيرة،  راضو أ
 الرتدادات المطمكبة(

     

تخفيض رسـك التراخيص لممباني السكنية   .24
 التي تدفع لمبمديات كالمجالس المحمية

     

      البنية التحتية في قطاع غزة إنشاءكمفة   .25

 اإلسكافلمشاريع كاؼو  تكفير تمكيؿ حككمي   .26
كحدات سكنية بأسعار  يساعد في تكفير

 مناسبة

     

      كحدات سكنية لإليجار إنشاءتشجيع   .27

رفع مستكل الدخؿ في قطاع غزة يسيـ في   .28
 حؿ مشكمة السكف

     

 
 
 



ى  
 

 401 880 

  المــالحـــقالمــالحـــق

ىى  
 ثالثان: السياسات المتعمقة بالنكاحي االجتماعية كالثقافية

افية كالجتماعية في حيث يطمب تحديد كجية نظرؾ فيما يتعمؽ بأىمية تغيير قناعات الناس الثق
 اإلسكانيةفي السياسات  إيجاباىذه الفقرة لعتبارىا قضية جكىرية يؤثر كجكدىا 

 العبارة ـ

ثير
ال تأ

يؼ 
ضع

ير 
تأث

سط 
متك

بر 
تاث

 

كم
ر ق

تأثي
جدان  

كم 
ر ق

تأثي
 

تكفير القناعة الكافية لدل الناس بأىمية كجكد     .29
 مخططات عمرانية بعيدة المدل

     

في  األسرة أفرادناس في زيادة عدد تغيير رغبة ال  .30
 قطاع غزة 

     

      تغيير رغبة الناس لمسكف في الشقؽ كبيرة المساحة   .31

      تغيير رغبة الناس لمسكف قريبان مف سكنيـ الحالي   .32

الممتدة كرغبة الناس لمسكف  األسرتغيير ثقافة   .33
 في قطاع غزة أىمييـحكؿ 

     

      عمميـ أماكفريبان مف تغيير رغبة الناس لمسكف ق  .34

      تبني طابع معمارم كاضح لممساكف في قطاع غزة  .35

 األحياءتكفير مرافؽ اجتماعية كثقافية كافية داخؿ   .36
ميـ في تعزيز الركابط  أمرالسكنية في قطاع غزة 

 الجتماعية كالثقافية

     

عند تخطيط  األسرمراعاة الترابط الجتماعي بيف   .37
ء السكنية في قطاع غزة امر ميـ كتصميـ الحيا

كذلؾ مثؿ )تخصيص الدكر الرضي لجتماع سكاف 
العمارة السكنية، كتخصيص مسجد، كتكفير مناطؽ 

 خضراء، كاخرل ترفييية كافية لكؿ مجاكرة سكنية(

     

 
 



ى  
 

 400 888 

  المــالحـــقالمــالحـــق

ىى  
 رابعان: السياسات المتعمقة بالنكاحي البيئية

كؿ فقرة كتأثيرىا ككنيا قضية جكىرية ليا  مية أى حيث يطمب تحديد كجية نظرؾ فيما يتعمؽ بمدل 
 األكلكية فيما يتعمؽ بكضع سياسات لمتعامؿ معيا

 العبارة ـ

 درجة التأثير

ثير
ال تأ

يؼ 
ضع

ير 
تأث

سط 
متك

بر 
تاث

 

كم
ر ق

تاثي
جدان  

كم 
ر ق

تأثي
 

الزراعية كالمحميات  األراضيالمحافظة عمى     .38
 الطبيعية

     

انسجاما مع  األكثرئة )تشجيع المباني صديقة البي  .39
البيئة مف حيث مكاد البناء المستخدمة، كخفض 

البيئي الضار  األثراستيالؾ الطاقة، كتقميؿ 
 الصادر عف ىذه المباني(

     

تشجيع تكفير المساحات الخضراء الكافية حكؿ   .40
 المساكف 

     

      استثمار الطاقة الشمسية في تكفير الطاقة البديمة  .41

      كحقنيا في التربة األمطارمف مياه  الستفادة  .42

      كاؼو  تكفير شبكات صرؼ صحي بشكؿ   .43

تشجيع عمميات تدكير النفايات الصمبة كالستفادة   .44
 منيا

     

لى تمكث البيئة إمنع بعض الصناعات التي تؤدم   .45
 السكنية  األحياءداخؿ 

     

تشجيع تشطيب المباني غير المشطبة التي تشكه   .46
 ير الجمالي لمبيئة المظ

     

تشجيع استخداـ عكازؿ الصكت كالضكضاء في     .47
 المساكف  لمحد مف التمكث الصكتي داخؿ المبنى 

     

 
 
 
 



ى  
 

 404 888 

  المــالحـــقالمــالحـــق

ىى  
 األمنيةخامسان: السياسات المتعمقة بالنكاحي 

كؿ فقرة كتأثيرىا ككنيا قضية جكىرية ليا  أىميةحيث يطمب تحديد كجية نظرؾ فيما يتعمؽ بمدل 
 ية فيما يتعمؽ بكضع سياسات لمتعامؿ معيااألكلك 

 العبارة ـ

ثير
ال تأ

يؼ 
ضع

ير 
تأث

 

ثير
تأ

 
سط

متك
 

ثير
تأ

 
كم

ق
جدان  

كم 
ر ق

تأثي
 

تكفير المالجئ الالزمة لحماية السكاف في حالت    .48
 الحركب

     

قي الكحدات السكنية  آمنةتشجيع تكفير غرؼ   .49
 لحماية السكاف في حالت الحركب

     

سكنية  إحياءفي التخطيط إليجاد  ةأكلكي إعطاء  .50
في المناطؽ الرخكة التي اعتاد الحتالؿ اجتياح 

 قطاع غزة مف خالليا

     

تحفيز كتشجيع  السكاف لمعيش في المناطؽ   .51
سكنية  أفضميةالحدكدية كاعتبارىا مناطؽ ذات 

ليا امتيازات خاصة )امتيازات ضريبية، تخفيض 
ميؿ رسـك كيرباء كمياه كاتصالت، تق أسعار

 تراخيص البناء كالتطكير، الخ......(

     

في تخطيط   كاألماف األمفتكفير متطمبات   .52
 السكنية في قطاع غزة األحياءكتصميـ 

     

 األحياءكعسكرية داخؿ  أمنيةتجنب كجكد مكاقع   .53
 السكنية تيدد حياة السكاف

     

تكفير التعكيضات الكافية كالمشجعة لمناس في   .54
 دمير منازليـ في أم عدكافحاؿ تـ ت

     

مراعاة مقاكمة الككارث الطبيعية كالزلزؿ عند   .55
 تصميـ المباني

     



ى  
 

 404 883 

  المــالحـــقالمــالحـــق

ىى
 العبارة ـ

ثير
ال تأ
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ير 
تأث

 

ثير
تأ

 
سط

متك
 

ثير
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كم

ق
جدان  

كم 
ر ق

تأثي
 

تعزيز شركط الدفاع المدني لممباني السكنية   .56
 عمقا كشمكلية أكثرلتككف 

     

التحقؽ مف تطبيؽ شركط الدفاع المدني في   .57
 المساكف بشكؿ مستمر

     

ريبة مف التجمعات تكفير مراكز دفاع مدني ق  .58
 السكنية

     

في  األساسيةبديمة لالحتياجات  إمداداتتكفير   .59
 -كيرباء -حاؿ حدكث أم عدكاف )مياه

 ( أساسيةمخازف لمكاد تمكينية  -اتصالت

     

تشجيع كميات اليندسة إلضافة مساقات حكؿ   .60
 اآلمنةتصميـ المساكف 

     

 القكمي كعالقتو باإلسكاف األمفسادسان: 
 القكمي الفمسطيني األمفكتأثير كؿ فقرة عمى  أىميةحدد مدل 
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 أىـتكفر المسكف مف  أفالقرار  أصحاباقتناع   .61
القكمي الفمسطيني في  األمفمتطمبات تحقيؽ 

 قطاع غزة

     

 األمفلتعزيز  النكاحي التخطيطية لإلسكاف أىمية  .62
 القكمي الفمسطيني في قطاع غزة

     

 األمفالنكاحي القتصادية لإلسكاف لتعزيز  أىمية  .63
 القكمي الفمسطيني في قطاع غزة
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النكاحي الجتماعية كالثقافية لإلسكاف  أىمية  .64
 القكمي الفمسطيني في قطاع غزة األمفلتعزيز 

     

 األمفعزيز النكاحي البيئية لإلسكاف لت أىمية  .65
 القكمي الفمسطيني في قطاع غزة

     

 األمفلإلسكاف لتعزيز  األمنيةالنكاحي  أىمية  .66
 القكمي الفمسطيني في قطاع غزة

     

العمؿ عمى تحقيؽ  أىميةثقافة الناس حكؿ   .67
 القكمي الفمسطيني في قطاع غزة  األمفمتطمبات 

     

كجكد ندرة في المختصيف كالخبراء في األمف   .68
 لقكمي الفمسطيني في قطاع غزةا

     

 أىمية مف كجية نظرؾ؟ األكثرما أىـ التحديات المستقبمية التي تكاجو تطبيؽ سياسات اإلسكاف  -69
-------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- 
 ما اىـ متطمبات نجاح تطبيؽ سياسات اإلسكاف األكثر أىمية مف كجية نظرؾ؟ -70

-------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 

 تعاونكن لكن نشكر اخلتام ويف

 فيكن اهلل وبارك

 

 

 

 



ى  
 

 401 883 

  المــالحـــقالمــالحـــق

 ( 4) رقـ ممحؽىى
القكمي  األمففي قطاع غزة تعزز  إسكانية"التصكر المقترح لتطكير سياسات 

 الفمسطيني"

 المقدمة

الحالي في قطاع غزة الذم تـ  اإلسكافيتناكؿ ىذا الفصؿ مرحمة التقييـ كالتحميؿ لكاقع 
ف المختصي بعض مف الفصؿ الثاني،  كذلؾ بعد عقد عدة مقابالت مع األكؿعرضو في المبحث 

البحيصي، ك الرنتيسي، ك ، األغا؛ 2013سرحاف، ك )اليندم،  في قطاع غزة، اإلسكاففي مجاؿ 
لالستبانة، حيث تـ عمؿ تحميؿ مبدئي  اإلحصائينتائج التحميؿ  إلىككذلؾ استنادان  (2014

كتحديد جكانب القكة كالضعؼ كالفرص كالتيديدات كالقضايا  ،لمكضع الراىف لإلسكاف في قطاع غزة
القكمي الفمسطيني  األمفك لتعزيز  اإلسكافالكاجب العمؿ عمى تفعيميا خدمة لقطاع  ألكلكيةاذات 

العامة  األشغاؿفي قطاع غزة، كذلؾ استفاد الباحث مف كرش العمؿ التي تـ عقدىا في كزارة 
القرار في الكزارة، كذلؾ بيدؼ  أصحابـ، كالتي شارؾ فييا مع 2013في شير نكفمبر  كاإلسكاف
في  اإلسكافـ، كقد تـ مناقشة كتحميؿ ظركؼ 2016 -2014طة استراتيجية لمكزارة مف عمؿ خ

في قطاع غزة، كذلؾ  اإلسكافقطاع غزة باستفاضة، بيدؼ تحديد دكر الكزارة في حؿ مشكمة 
ىـ التحديات التي تكاجو أسئمة مفتكحة لممبحكثيف تطمب منيـ ذكر أتضمنت الستبانة المعدة 

المتطمبات الكاجب  أىـفي المناحي المختمفة ككذلؾ ذكر  األكلكيةذات  كافاإلستطبيؽ سياسات 
 تكفيرىا لنجاح ىذه السياسات.

 SWOTىذا المقترح كالذم يضـ تحميؿ ) إعدادكبناءن عمى كؿ ما سبؽ فقد تـ 
Analysis المطمكب عمميا كذلؾ بناءن عمى  األكلكيات أىـ(  الذم تـ التكافؽ عميو، ككذلؾ تحديد

 األىداؼىـ أالمقترحة، ك  اإلسكانيةالسياسات  أىـتبانة التي تـ تكزيعيا، ثـ بعد ذلؾ تـ تحديد الس
ساسيا خطة أف تبنى عمى أالتي يمكف  الكاجب العمؿ عمى تحقيقيا لنجاح ىذه السياسات،

 صحاب القرار.أتكاممة لإلسكاف، يمكف تبنييا مف استراتيجية م

 كاف: تحميؿ البيئة المحيطة باإلسأكال

 اإلسكانية: تحميؿ محاكر السياسات ثانيان 
 المحكر الجتماعي كالثقافي.. 3          المحكر القتصادم.. 2     محكر التخطيط. .1
 . المحكر األمني.5  المحكر البيئي.     . 4
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ىى  : تحميؿ البيئة المحيطة باإلسكافأكال
 الضعؼ عناصر القكة عناصر

تكفر الخبرات المحمية في مجاؿ  .1
 .سكافاإل
تكفر الرقابة الالزمة لضبط  .2

المصداقية كالشفافية كالعدالة في التعامؿ 
 مع المكاطنيف مف قبؿ الحككمة.

الزيادة المطردة في  إلى  الزيادة السكانية الكبيرة، كالتي تؤدم  .1
 الحاجة لكحدات سكنية جديدة.

قمة المكارد المالية لمحككمة مما يعيؽ كضع كتطبيؽ سياسات  .2
 . اإلسكافنتائج سريعة لحؿ مشكمة  ذات إسكانية

 التيديدات الفرص
 

تكفر بعض المنح الخارجية لدعـ قطاع 
 اإلسكاف

كجكد الحتالؿ الذم يعمؿ جاىدان عمى تعكيؽ أم تطكر كتقدـ  .1
 عمى صعيد تعزيز المف القكمي الفمسطيني.

مكاد البناء، ككذلؾ  إدخاؿاستمرار الحصار الظالـ الذم يمنع  .2
ؿ الخبرات الخارجية، ككذلؾ تعكيؽ أم تمكيؿ يأتي يحكؿ دكف نق

 مف الخارج لتمكيؿ مشاريع التنمية الفمسطينية.
النقساـ الداخمي كغياب الرؤية الكطنية المشتركة بيف شطرم  .3

أم سياسات يمكف اتخاذىا ألنيا  إضعاؼ إلىالكطف مما يؤدم 
ستطبؽ في بعض المناطؽ الفمسطينية كليس  األحكاؿحسف أفي 
 ا.كمي

 أصحابغياب الخطط الستراتيجية بعيدة المدل كمتابعتيا مف  .4
 القرار.

 .أسعارىاكارتفاع  األراضيالمساحة المحدكدة لقطاع غزة كقمة  .5
 منع الحتالؿ لمبناء في المناطؽ الحدكدية. .6

 األكلكيات
 قبمية.مخططات عمرانية مستأك  تكفير استراتيجية متكاممة لدل السمطة تعتبر كمظمة ألم سياسات -
، كبالتالي أرضوالقكمي الفمسطيني لتعزيز صمكده عمى  األمفدعائـ  أىـحد أ اإلسكافاعتبار تطكير قطاع  -

 إليو، كالنظر األكلكية؛ فيما يتعمؽ بخطة التنمية كالمشاريع الكبرل ذات األكلكيةمزيدان مف  إعطائويجب 
 القكمي كليس عبئان عميو. األمفنو داعـ لتعزيز أعمى 

ف أالقرار  أصحابفير التزاـ سياسي قكم تجاه اإلسكاف العاـ، مف خالؿ كجكد القناعة الكافية لدل يجب تك  -
 عف تكفير المأكؿ كالمشرب. أىميةنساف ل يقؿ إكضركرم لكؿ  ميـ أمرتكفير المسكف ىك 

ات تسكيؽ ىذه القناعة لدل الجي كأيضان التشريعات التي تتعمؽ بتأكيد ىذا الحؽ لكؿ مكاطف،  إصدار -
 المانحة لزيادة الدعـ في ىذا التجاه.

تكفير اإلطار القانكني لمتخطيط العمراني، الذم يسيؿ عمى الحككمة ممارسة سمطاتيا القانكنية إزاء المسائؿ  -
دارتو، ككؿ ما يتعمؽ بو في التعامؿ مع قضايا   كممكياتيا. األراضيالمتعمقة بتطكير اإلسكاف العاـ كا 
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ىى  كالقتصادية الجتماعية المستكيات مختمؼ احتياجات تمبي لإلسكاف مرنة سياسات تطكيرعمى  العمؿ -
 الحالية الفئات احتياجات مختمؼ تحقيؽ ضماف خالؿ مف العمرانية التنمية في الستدامة لممجتمع، كتحقؽ

 ليـ. المالئـ اإلسكاف مف كالمستقبمية
التخطيطية كالقتصادية كالجتماعية المعتمدة مراعاة النكاحي  اإلسكانيةف تتضمف السياسات أضركرة  -

 أكرض الكاقع سكاء في قطاع غزة أكضاع الديمكغرافية عمى ، بما يتكافؽ مع األكاألمنيةكالثقافية كالبيئية 
 الضفة الغربية.

 اإلسكانيةثانيان: تحميؿ محاكر السياسات 

 التخطيط محكر  -1
 الضعؼ عناصر القكة عناصر

 كجكد مخطط اقميمي معتمد. .1
تصكير جكم لمقطاع لعاـ  تٌكفر .2

2007 
الحككمية يمكف  األراضيتكفر بعض  .3

 عمييا. إسكافمشاريع  إقامة
تكفر كادر فني قادر عمى كضع  .4

حمكؿ تخطيطية لإلسكاف في قطاع 
 غزة.

كجكد قكانيف كتشريعات مختصة  .5
 باإلسكاف.

اعتماد خطة استراتيجية لكزارة  .6
 .اإلسكاف

 
 

مف ناحية  سكاءن   كجكد المخيمات كصعكبة التعامؿ معيا .1
 تخطيطية.أك  قانكنيةأك  سياسية

 قمة كعي المكاطنيف بأىمية التخطيط. .2
 عدـ كجكد مخططات تفصيمية لجميع المنطؽ في قطاع غزة. .3
الحككمية في داخؿ التجمعات السكنية  األراضيندرة  قطع  .4

 إقامةك أيمكف استغالليا كمناطؽ مفتكحة  ةالكبيرة الرئيس
 يا.المرافؽ الالزمة عمي

ضعؼ التشريعات التي تمـز المكاطنيف بتطبيؽ استخدامات  .5
 .إقرارىاالمقررة في المخططات مف حيف  األراضي

 ضعؼ مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في عممية التخطيط. .6
مخالفات المكاطنيف لألنظمة كالقكانيف التي تنظـ عمميات  .7

 البناء.
 زالتيا.الحككمة ككجكد صعكبات إل أراضيكجكد تعديات عمى  .8
 صغر ممكيات لألراضي مما يصعب عمميات التخطيط فييا. .9

كجكد مناطؽ عشكائية غير منظمة، مما يخمؽ كجكد تجمعات  .10
 صعب تنظيميا في المستقبؿ. 

 التيديدات الفرص
تكفر تمكيؿ خارجي لبعض مشاريع  .1

 البنى التحتية كاإلسكاف.
تكفر تمكيؿ لمحصكؿ عمى صكرة جكية  .2

 حديثة لقطاع غزة
طكر في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات الت .3

 كالتصالت.

 الزحؼ العمراني العشكائي عمى حساب األراضي الزراعية. .1
البيركقراطية في المعامالت بيف المؤسسات كالجيات الحككمية  .2

 كالبمديات.
 



ى  
 

 408 888 

  المــالحـــقالمــالحـــق

ىى التطكر في الدراسات كالعمـك التخطيطية  .4
مكانية الستفادة مف تجارب الدكؿ  كا 

 خرلاأل
 األكلكيات

 أكير الدعـ المكجستي الكامؿ لعممية التخطيط سكاءن مف الكادر البشرم ذك الخبرة العالية في المجاؿ، تكف -
 المادية المختمفة. اإلمكانيات

المخصصة ألغراض السكف في المخططات القميمية كالييكمية، بحيث تككف  األراضيدراسة كتقييـ  إعادة -
 مناسبة كقابمة لمتطبيؽ.

الكاقع مثؿ رض أكضعيـ لممخططات كجكد معيقات عمى أخذكا بعيف العتبار عند ف يألبد لممخططيف  -
 راضي، التضاريس(.)التعديات، ممكيات األ

اع غزة ليات كبرامج لتسييؿ التنسيؽ كالتكاصؿ بيف المؤسسات ذات العالقة بالتخطيط العمراني في قطأيجاد إ -
راضي، ككالة الغكث، ، سمطة األرة الحكـ المحميسكاف، كزاشغاؿ العامة كاإل)كزارة التخطيط، كزارة األ

 .اآلفلكتركنية الحككمية التي نشيدىا دارة اإلإل.......( لسيما مع التطكر في االخ..
ـ مع المستجدات كالحتياجات عمى ، كالمخططات الييكمية، بما يتالءاإلقميميتحديث كتطكير المخطط  إعادة -

 رض الكاقع لقطاع غزة.أ
عمى لمبناء يات المتعددة الحالية )المجمس األجكد ىيئة كاحدة لمتخطيط العمراني، تضـ الجك  عادة تفعيؿإ -

فييا، كتككف لديو قاعدة بيانات كالتنظيـ( تعمؿ عمى تطكير السياسات التخطيطية كتكحد الجيكد المبذكلة 
مطمكبة، ككذلؾ تكفر حصاءات متكاممة عف مقدار النقص في الكحدات السكنية، كتحديد مكاصفات الكحدات الا  ك 

المؤسسات المختمفة أك  عف طريؽ الحككمة سكاف المختمفة سكاءن ات عف كؿ مف استفاد مف مشاريع اإلقاعدة بيان
 العاممة في قطاع غزة.

 
 االقتصادم المحكر -2
 الضعؼ عناصر القكة عناصر

العاممة في مجاؿ  األيدم أجرةمناسبة  .1
 البناء في قطاع غزة

في مجاؿ البناء تكفر الصناع الميرة  .2
 في قطاع غزة

تكفر بعض الصناعات المتعمقة  .3
 باإلنشاءات

تكجو حككمي لمتركيز عمى بناء  .4
 الكحدات السكنية القتصادية.

رغبة الجيات ذات العالقة في تطكير  .5

 في قطاع غزة األراضي أسعارارتفاع  .1
 زةمكاد البناء في قطاع غ أسعارارتفاع  .2
البناء التي تكافؽ كتشجع عمى بناء الكحدات  أنظمةقمة التطكير في  .3

 السكنية القتصادية
عدـ تكفر سياسات تخطيطية لتحقيؽ تكازف بيف جميع المحافظات  .3

 في تكزيع الخدمات كالستثمارات دكف حصرىا في مكاف كاحد
 البنية التحتية في قطاع غزة إنشاءارتفاع كمفة  .4
يساعد في تكفير  اإلسكافلمشاريع  مي كاؼو عدـ تكفر تمكيؿ حكك  .5

 كحدات سكنية بأسعار مناسبة
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 كرفع كفاءة كجكدة صناعة اإلنشاءات.ىى
 

 .كحدات سكنية لإليجار إنشاءعدـ كجكد تشجيع  .6
 ضعؼ القكانيف التي تحفظ حقكؽ كؿ مف المؤجر كالمستأجر  .7
 قمة عدد المؤسسات المحمية التي تعمؿ في مجاؿ التمكيؿ العقارم.  .8

 التيديدات الفرص
بعض مشاريع تكفر تمكيؿ خارجي ل .1

 البنى التحتية كاإلسكاف.
 ضعؼ التمكيؿ الخارجي لقطاع اإلسكاف. .1
 قطاع غزة  إلى  عكدة بعض العائالت الفمسطينية مف الخارج  .2

 األكلكيات
دقيؽ  إحصائي أساسكضع سياسات إسكاف اقتصادية عمى المستكل الكطني كمستكل المحافظات مبنية عمى   -

أخذ بالعتبار الحاجة المستقبمية، كفقان لمقدرة الشرائية لمسكاف المحمييف لتحسيف لالحتياجات المستقبمية كبشكؿ ي
 األكضاع السكنية.

تبني سياسات لتشجيع صناعات مكاد البناء المحمية كالعمؿ عمى تطكيرىا، كتفضيؿ البدائؿ المحمية عمى  -
ألضرار مف قبؿ ممارسات صحاب المصانع في حاؿ تعرضكا اأالمستكردة في حاؿ تساكم الكفاءة، كتعكيض 

 الحتالؿ.
، لممساعدة في تكفير كحدات سكنية بأسعار مناسبة، مع ضركرة التركيز اإلسكافزيادة التمكيؿ الحككمي لمشاريع  -

 عمى مشاريع ذكم الدخؿ المحدكد كالحالت الجتماعية.
 ار بعض التجار كالسماسرة.مر لحتكراضي، كعدـ ترؾ األسعار األأل بد مف تدخؿ حككمي قكم لتنظيـ كتحديد  -
)تقميؿ  األدنىلى الحد إتشجيع الستثمار في بناء الكحدات السكنية القتصادية بحيث يمكف تقميؿ تكمفتيا  -

ساليب تصميـ تقمؿ التكمفة الخ....(، ككذلؾ التغمب عمى حالة عدـ أالمساحة، مكاد تشطيب رخيصة الثمف، 
 زمات العامة.لى جانبيـ في حاؿ األإت الكافية بكقكؼ الحككمة اليقيف لدل المستثمريف بإعطائيـ الضمانا

 
 المحكر االجتماعي كالثقافي -3
 الضعؼ عناصر القكة عناصر

العادات كالتقاليد شبو مكحدة كمتعارؼ  .1
 عمييا بيف الناس في قطاع غزة.

 كجكد ديف كاحد يربط بيف الناس. .2
 سرم قكم. أكجكد ترابط اجتماعي ك  .3

كافية لدل الناس بأىمية كجكد مخططات عدـ تكفر القناعة ال .1
 عمرانية بعيدة المدل

 سرة في قطاع غزةفراد األأرغبة الناس في زيادة عدد  .2
 رغبة الناس لمسكف في الشقؽ كبيرة المساحة .3
 رغبة الناس لمسكف قريبان مف سكنيـ الحالي .4
ىمييـ في أالممتدة كرغبة الناس لمسكف حكؿ  سرثقافة األ .5

 قطاع غزة
 ماكف عمميـألمسكف قريبان مف رغبة الناس  .6
 عدـ تبني طابع معمارم كاضح لممساكف في قطاع غزة .7
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حياء اجتماعية كثقافية كافية داخؿ األ عدـ تكفر مرافؽ .8ىى
 السكنية في قطاع غزة

سر عند تعزيز الترابط الجتماعي بيف األ عدـ مراعاة .9
 حياء السكنيةتخطيط كتصميـ األ

 تي تعنى بالشباب.قمة المراكز الثقافية كالرياضية ال .10
 قمة المراكز التي تعنى باألنشطة النسكية .11

 التيديدات الفرص
كالتثقيؼ  اإلعالـتكفر العديد مف كسائؿ  .1

التي يمكف استغالليا لزيادة الكعي 
 العمراني لدل الناس.

بعض المفاىيـ الميمة في  إدخاؿ إمكانية .2
المناىج الدراسية لتكعية الناس حكؿ 

قتو بالمكركث التخطيط العمراني كعال
 الثقافي كالجتماعي لدل الناس.

الغزك الفكرم كالثقافي الخارجي كرغبة بعض الناس في تقميد  .1
الخارجية الغريبة ل سيما في تصميـ المساكف بدكف  األفكار

 كعي لمخاطرىا.
 

 األكلكيات
، تكضح فييا اإلعالـسائؿ ك  أكالمناىج الدراسية  نشر ثقافة كتكعية عمرانية في مختمؼ كسائؿ المعرفة سكاءن  -

المعمكمات عف الفمسفة القائمة عمييا عمميات التخطيط العمراني بشكؿ عاـ، كالمصمحة العائدة عمى  أبجديات
 الناس في حاؿ تطبيقيا، تطبيقان سميمان. 

ىناؾ ف كأساس تقميؿ اعتماد المكاطنيف عمى الدعـ الحككمي، في برامج اإلسكاف، أتعزيز الثقافة المبنية عمى  -
 مسؤكلية فردية كمجتمعية في ىذا الجانب.

السكنية، لتعزيز الركابط الجتماعية كالثقافية لمسكاف في  األحياءتكفير المرافؽ الجتماعية كالثقافية داخؿ  -
 قطاع غزة.

السكنية في قطاع غزة كذلؾ مثؿ  األحياءسر عند تخطيط كتصميـ مراعاة الترابط الجتماعي بيف األ -
 كأخرللجتماع سكاف العمارة السكنية، كتخصيص مسجد، كتكفير مناطؽ خضراء،  األرضير )تخصيص الدك 

 ترفييية كافية لكؿ مجاكرة سكنية(.
ظيارهضركرة التركيز عمى الحفاظ عمى اليكية الحضارية كالمعمارية لمتراث الفمسطيني  - في مختمؼ المباني  كا 

  التي تقاـ عمى ارض قطاع غزة.
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ىى  المحكر البيئي -4
 الضعؼ عناصر القكة عناصر

 أياـكجكد جك شبو معتدؿ طكاؿ  .1
 إلىالسنة مما يساعد عمى الستغناء 

 التيكية المكمفة  آلياتحد كبير عف 
مشمسة يمكف استغالليا  أجكاءكجكد  .2

 الطاقة البديمة إلنتاج
تكمفة الزراعة لتكفير مساحات  .3

 خضراء مناسبة
 أفكاركجكد كفاءات تستطيع كضع  .4

مخمفات فادة مف العممية لالست
 الصمبة

نشاء محطات معالجة إالشركع في  .5
لمصرؼ الصحي عمى مستكل جميع 

 محافظات قطاع غزة.
 

 ل يكجد تشجيع لممباني صديقة البيئة .1

 قمة تكفر المساحات الخضراء الكافية حكؿ المساكف في قطاع غزة .2

تداخؿ في استعمالت األراضي بيف السكف كالمنشآت الحرفية  .1
 راضي الزراعية.كاألكالصناعية 

 قمة استثمار الطاقة الشمسية في تكفير الطاقة البديمة .3
 كحقنيا في التربة األمطارقمة الستفادة مف مياه  .4
راضي الزراعية كالمحميات الطبيعية في قطاع ألقمة المحافظة عمى ا .5

  غزة
 عدـ كفاية شبكات الصرؼ الصحي في قطاع غزة   .6
حياء األتمكث البيئة داخؿ  إلىكجكد بعض الصناعات التي تؤدم  .7

 السكنية
 عدـ تشجيع عمميات تدكير النفايات الصمبة كالستفادة منيا .8
عدـ تشجيع تشطيب المباني غير المشطبة التي تشكه المظير  .9

 الجمالي لمبيئة في قطاع غزة
عدـ تشجيع استخداـ عكازؿ الصكت كالضكضاء في المساكف   .10

 قطاع غزة لمحد مف التمكث الصكتي داخؿ المبنى في

 التيديدات الفرص
كجكد تشجيع مف الممكليف  .1

الخارجييف لدعـ المشاريع التي 
 تحافظ عمى البيئة

تكفر العديد مف كسائؿ التثقيؼ  .2
 كالتكعية لنشر الكعي البيئي

كضع سمطة البيئة لمعديد مف  .3
 إقرارىالتشريعات يمكف  األفكار

مياه  تخدـ البيئة مثؿ الستفادة مف
الؿ الطاقة الشمسية كاستغ األمطار

 الطاقة البديمة إنتاجفي 
تكفر مككنات مصنع لالستفادة مف  .4

 المخمفات الصمبة 
 

 مخمفات المباني الناتجة عف قصؼ الحتالؿ لبعض المباني -1
 إلىلدل السكاف بالنظر  أكلكيةالنكاحي البيئية إعطاء عدـ  -2

 األخرلدعـ كتكفير النكاحي  أىمية
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ىى  األكلكيات
 تكفير برؾ احتياطية.  أكمثؿ حقنيا في الخزاف الجكفي  األمطارلالستفادة مف مياه  آللياتكاالطرؽ  إيجاد -
 في تنقية البيئة كالمحافظة عمييا. نيا تساعد كثيران أالمحافظة عمى الزراعية كالمحميات الطبيعية، حيث  -
 عمؿ كتطكير شبكات صرؼ صحي بحيث تككف كافية كمالئمة. -
 اء الكافية حكؿ المساكف.تشجيع تكفر المساحات الخضر  -
 استثمار الطاقة الشمسية في تكفير الطاقة البديمة. -
 السكنية. األحياءتمكث البيئة مف التكاجد داخؿ  إلىكمنع الصناعات التي تؤدم  إزالة -

 
 األمني المحكر -5
 الضعؼ عناصر القكة عناصر

 متجانس قطاع غزة مجتمع .1
 .كالتقاليد العادات كيحتـر

الكافية تكفير التعكيضات  .2
كالمشجعة لمناس في حاؿ تـ 

 تدمير منازليـ مف أم عدكاف
 

عدـ تشجيع تكفير الكسائؿ الالزمة لحماية السكاف في حالت الحركب  .1
 غرؼ امنة( -)مالجئ

عدـ تحفيز كتشجيع  السكاف لمعيش في المناطؽ الحدكدية كتعزيز  .2
 صمكدىـ

السكنية  حياءاألفي تخطيط  كتصميـ  كاألماف األمفقمة تكفر متطمبات  .3
 في قطاع غزة

 السكنية تيدد حياة السكاف األحياءكعسكرية داخؿ  أمنيةكجكد مكاقع  .4
 قمة مراعاة مقاكمة الككارث الطبيعية كالزلزؿ عند تصميـ المباني .5
سكنية في المناطؽ الرخكة  أحياءفي التخطيط إليجاد  أكلكية إعطاءقمة  .6

 لياالتي اعتاد الحتالؿ اجتياح قطاع غزة مف خال
عمقا  أكثرالحاجة لتعزيز شركط الدفاع المدني لممباني السكنية لتككف  .7

 كشمكلية
عدـ التحقؽ مف تطبيؽ شركط الدفاع المدني في المساكف بشكؿ  .8

 مستمر
 قمة تكفر مراكز دفاع مدني قريبة مف التجمعات السكنية .9

في حاؿ حدكث أم  األساسيةبديمة لالحتياجات  إمداداتقمة تكفر  .10
 مكاد تمكينية اساسية( -اتصالت -كيرباء -ياهعدكاف )م

 التيديدات الفرص
 الحدكدية. األراضيرخص ثمف  .1
كجكد تكجو لدل الحككمة في  .2

سكنية في  حياءأ إنشاءتشجيع 
المناطؽ الرخكة فيما يسمى 

 العتداءات الصييكنية المتكررة .1
تصريؼ  بسبب عدـ كجكد نظاـ األمطارحدكث فيضانات لمياه  .2

 متكامؿ لمتعامؿ معيا
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ـىى  باإلسكاف المقاك
 األكلكيات

السكنية، حفاظان عمى سالمة السكاف في حاؿ حدكث أم  األحياءكعسكرية داخؿ  أمنيةتجنب كجكد مكاقع  -
 قصؼ ليا مف قبؿ الحتالؿ.

تكفير التعكيضات الكافية كالمشجعة لمناس في حاؿ تـ تدمير منازليـ في أم عدكاف، كذلؾ بيدؼ تعزيز  -
 صمكدىـ.

مخازف  -اتصالت -كيرباء -في حاؿ حدكث أم عدكاف )مياه األساسيةمدادات بديمة لالحتياجات إتكفير  -
 ساسية( عمى قطاع غزة.ألمكاد تمكينية 

 السكنية في قطاع غزة. األحياءماف في تخطيط  كتصميـ مف كاألتكفير متطمبات األ -
 كنية.تكفير المزيد مف مراكز دفاع مدني القريبة مف التجمعات الس -

 

  المقترحة: اإلسكانيةالسياسات 
"االرتقاء بمستكل منظكمة التخطيط العمراني عمى الصعيد الكطني، كفؽ منظكر تنمكم  -1

 شامؿ"
يقصد بمنظكمة التخطيط العمراني ذلؾ النظاـ الشامؿ لكافة األنشطة  المتعمقة بالعممية التخطيطية، 

المجتمع، مركران بتطكر  أبناءلدل كافة  أنظمتوك بدءن بتكفر القناعات بأىمية التخطيط العمراني 
لمعممية التخطيطية كتكفير كافة المتطمبات المكجستية الالزمة ليا، كانتياءن  اإلداريةالمنظكمة 

 بتطبيقيا عمى ارض الكاقع كالمتابعة كالتقييـ المستمر ليا.

  كيمكف تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ:

 مخططات عمرانية  أككمظمة ألم سياسات  تكفر استراتيجية متكاممة لدل السمطة تعتبر
 مستقبمية.

 تفعيؿ فكرة كجكد ىيئة كاحدة لمتخطيط العمراني، تضـ الجيات المتعددة الحالية )المجمس  إعادة
 يككؿ ليذه الييئة المياـ التالية: أفلمبناء كالتنظيـ( عمى  األعمى

ممة كمتكافقة مع خطة تطكير كصياغة كاعتماد السياسات التخطيطية بحيث تككف عميقة كشا .1
 التنمية الفمسطينية.

كضع خطة استراتيجية لإلسكاف مبنية عمى الستدامة بحيث تعمؿ عمى حؿ المشاكؿ الحالية  .2
 القادمة في كجكد مستقبؿ زاىر ليـ. األجياؿلإلسكاف كتحافظ عمى حقكؽ 

 التخطيط العمراني. أنظمةتكفير اإلطار القانكني الشامؿ لجميع  .3
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ىى حصاءاتبيانات  تكفير قاعدة  .4 متكاممة عف مقدار النقص في الكحدات السكنية، كتحديد  كا 
المختمفة  اإلسكافمكاصفات الكحدات المطمكبة، ككذلؾ بيانات عف كؿ مف استفاد مف مشاريع 

 المؤسسات المختمفة العاممة في قطاع غزة. أكسكاء عف طريؽ الحككمة 
ية لمختمؼ مناطؽ قطاع غزة كالعمؿ عمى كالمخططات الييكم اإلقميميدراسة المخطط  إعادة .5

 تطكيرىا كالتكفيؽ بينيا.
عداد، اإلسكاففي مشاريع  األكلكياتتحديد  .6 مقترحات ليا كالعمؿ عمى تسكيقيا كالحصكؿ  كا 

 عمى دعـ ليا مف الجيات المانحة.
 

 ة لالقتصاد الفمسطيني"حد الدعائـ الرئيسأليككف  اإلسكاف"تكظيؼ قطاع  -2
  ف خالؿ:كيمكف تحقيؽ ذلؾ م

تباع أساليب المشاريع المتميزة في تمبية الحاجة السكنية كالستعاضة عف السكف اتشجيع  -
سكنية بمساحات صغيرة، في  أراضو الحككمي العالي التكاليؼ، كذلؾ بتسييؿ تخصيص 

فييا رخيصة، مع تطكيرىا كتكفير خدمات البنى التحتية  األراضي أسعارمناطؽ تككف 
ألعداد كبيرة مف األسر مقارنة بالكحدات  راضو أم سيسيـ في تكفير قطع الذ األمراألساسية 

 المدف السكنية. إنشاءالقميمة التي تنتج مف خالؿ 
تبني سياسات لتشجيع صناعات مكاد البناء المحمية كالعمؿ عمى تطكيرىا، كتفضيؿ  -

ع في المصان أصحابالبدائؿ المحمية عمى المستكردة في حاؿ تساكم الكفاءة، كتعكيض 
 مف قبؿ ممارسات الحتالؿ. ألضرارحاؿ تعرضكا 

، لممساعدة في تكفير كحدات سكنية بأسعار اإلسكافزيادة التمكيؿ الحككمي لمشاريع  -
 مناسبة، مع ضركرة التركيز عمى مشاريع ذكم الدخؿ المحدكد كالحالت الجتماعية.

لحتكار  األمرترؾ  ، كعدـاألراضي أسعارل بد مف تدخؿ حككمي قكم لتنظيـ كتحديد  -
 بعض التجار كالسماسرة.

 إلىتشجيع الستثمار في بناء الكحدات السكنية القتصادية بحيث يمكف تقميؿ تكمفتيا  -
تصميـ تقمؿ التكمفة،  أساليب)تقميؿ المساحة، مكاد تشطيب رخيصة الثمف،  األدنىالحد 

بإعطائيـ الضمانات  الخ....(، ككذلؾ التغمب عمى حالة عدـ اليقيف لدل المستثمريف
 العامة. األزماتجانبيـ في حاؿ  إلىالكافية بكقكؼ الحككمة 

تحديد العالقة ما بيف الكضع القتصادم كمتطمبات التكسع المستقبمية كبيف تأثير ذلؾ  -
 بعيف العتبار ضركرة مراكز نمك اقميمي متكاممة. األخذعمى التخطيط المكاني، مع 

 



ى  
 

 441 883 

  المــالحـــقالمــالحـــق

ىى في تعزيز الترابط االجتماعي، كالحفاظ عمى اليكية كالطابع  فاإلسكا"االستفادة مف قطاع  -3
 الفمسطيني"

  كيمكف تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ:

كسائؿ  أكالمناىج الدراسية  نشر ثقافة كتكعية عمرانية في مختمؼ كسائؿ المعرفة سكاءن  -
المعمكمات عف الفمسفة القائمة عمييا عمميات التخطيط  أبجديات، تكضح فييا اإلعالـ
 اني بشكؿ عاـ، كالمصمحة العائدة عمى الناس في حاؿ تطبيقيا، تطبيقان سميمان. العمر 

تقميؿ اعتماد المكاطنيف عمى الدعـ الحككمي، في برامج  أساستعزيز الثقافة المبنية عمى  -
 ف ىناؾ مسؤكلية فردية كمجتمعية في ىذا الجانب.أاإلسكاف، ك 

السكنية، لتعزيز الركابط الجتماعية  ياءاألحتكفير المرافؽ الجتماعية كالثقافية داخؿ  -
 كالثقافية لمسكاف في قطاع غزة.

السكنية في قطاع غزة  األحياءعند تخطيط كتصميـ  األسرمراعاة الترابط الجتماعي بيف  -
لجتماع سكاف العمارة السكنية، كتخصيص مسجد،  األرضيكذلؾ مثؿ )تخصيص الدكر 

 افية لكؿ مجاكرة سكنية(.ترفييية ك كأخرلكتكفير مناطؽ خضراء، 
ظيارهضركرة التركيز عمى الحفاظ عمى اليكية الحضارية كالمعمارية لمتراث الفمسطيني  -  كا 

 في مختمؼ المباني التي تقاـ عمى ارض قطاع غزة. 
 

 في الحفاظ عمى بيئة صحية كنقية" اإلسكاف"االستفادة مف قطاع  -4
  كيمكف تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ:

في تنقية  تساعد كثيران  نياأالزراعية كالمحميات الطبيعية، حيث  األراضيالمحافظة عمى  -
 البيئة كالمحافظة عمييا.

 تشجيع تكفر المساحات الخضراء الكافية حكؿ المساكف. -
 عمؿ كتطكير شبكات صرؼ صحي بحيث تككف كافية كمالئمة. -
تكفير  أكي مثؿ حقنيا في الخزاف الجكف األمطارلالستفادة مف مياه  كاآللياتالطرؽ  إيجاد -

 برؾ احتياطية. 
 استثمار الطاقة الشمسية في تكفير الطاقة البديمة. -
 السكنية. األحياءتمكث البيئة مف التكاجد داخؿ  إلىكمنع الصناعات التي تؤدم  إزالة -
 كالصمكد لدل سكاف قطاع غزة" األمففي تعزيز  اإلسكاف"االستفادة مف قطاع  -5

  كيمكف تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ:
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ىى  السكنية في قطاع غزة. األحياءفي تخطيط كتصميـ  كاألماف األمفطمبات تكفير مت -
السكنية حفاظان عمى سالمة السكاف في  األحياءكعسكرية داخؿ  أمنيةتجنب كجكد مكاقع  -

 حاؿ حدكث أم قصؼ ليا مف قبؿ الحتالؿ.
 تكفير المزيد مف مراكز دفاع مدني القريبة مف التجمعات السكنية. -
 -كيرباء -في حاؿ حدكث أم عدكاف )مياه األساسيةديمة لالحتياجات ب إمداداتتكفير  -

 ( عمى قطاع غزة.أساسيةمخازف لمكاد تمكينية  -اتصالت
تكفير التعكيضات الكافية كالمشجعة لمناس في حاؿ تـ تدمير منازليـ في أم عدكاف، كذلؾ  -

 بيدؼ تعزيز صمكدىـ.
 
 

 


