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 ملخص البحث:
تتزايد وتتشعب هذه ال شك ان العالقات بين الدول حقيقة ثابتة ال يمكن إنكارها، 

العالقات نتيجة التقدم العلمي الذى أعطى فرص أكثر لالتصال بين الشعوب، ويتولد عن وجود 
هذه العالقات بين الدول صور من التعاون االقتصادي والسياحي والعسكري واالجتماعي عبر 

 .. إلخ......الحدود..

أسباب ذاتية وأخرى تنمية وتطوير المناطق الحدودية إلى  اختيار موضوعويرجع 
التخطيط والتطوير الباحث بدراسة أساليب  اهتمامحيث تنحصر األسباب الذاتية في  موضوعية.

ة لتطوير الشريط الحدودي المشترك بين مصر يموالبحث عن كيفية استخدام الوسائل السل
لذلك يعد تطوير الشريط الحدودي المشترك بين مصر وقطاع غزة من أهم  وقطاع غزة.

ككل كون الشريط الحدودي بوابة رئيسية لقطاع غزة   قطاع غزةشاريع المتعلقة بتنمية وتطوير الم
 ترتكز عليها كافة القطاعات الذي ذكرت سابقًا.

علي ضوء ما سبق لقد جاءت الدراسة لتسلط الضوء علي تنمية وتطوير المناطق 
غزة، من خالل المفاهيم  الحدودية، حالة دراسية الشريط الحدودي المشترك بين مصر وقطاع

العامة الخاصة بالمناطق الحدودية والمتعلقة بالتنمية والتطوير وأيضا التنمية العمرانية، ودراسة 
مفهوم المناطق الحدودية والحدود الدولية وأنواعها وأسباب نشأة الحدود وأيضا تأثيرها علي 

وصناع القرار، تم اتباع المنهج  وللوصول الى نتائج سليمة تفيد المسؤولين العالقات الدولية.
يفيد اتمام  ةالتاريخي و المنهج الوصفي والمنهج االحصائي التحليلي، وكذلك عمل وتنفيذ استبان

الواقع بين مصر وقطاع غزة واستراتيجيات التطوير  لذلك سيتم دراسة الشريط الحدودي البحث.
ذلك من كفي عمليات التطوير، و  من خالل مستويات التنمية والتطوير واالعتبارات االساسية

 خالل حاالت دراسية مشابهة.

حة لواقع الشريط الحدودي وضع بعض السيناريوهات المستقبلية المقتر  وصوال الى
افضلهم من خالل تحليل االستبيان الخاص بهم، حتي الوصول الي افضل النتائج واختيار 

وكانت أهم النتائج التي تم  الحدودي.للدراسة ووضع التوصيات الالزمة لتنمية وتطوير الشريط 
، تنمية وتطوير الشريط الحدودي المشترك بين مصر وقطاع غزةالتوصل اليها هي: ضرورة 

يحقق قدرا أفضل من مستوي االمن و له تأثير ايجابيا علي الوضع السياسي وحلحلته،  الن
وسيلة لزيادة وايضا  المجتمعية.واالستقرار وضمان المعيشة الكريمة والنمو االقتصادي والتنمية 

هم في زيادة متوسط دخل الفرد وتشغيل ااالمني والسياسي واالقتصادي، ويسالثقة والتعاون 
 االيدي العاملة.
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Abstract: 

One very fact in today's world is the existence of significant ties between 

nations which no one would deny. Extent of such ties would vary according to 

scientific progress which paved the way for further and smoother communication 

between nations, thus promoting all forms of cooperation whether in economic, 

touristic, military or in social perspectives. 

In terms of the selection of the research subject, different personal and 

objective reasons were among the drivers beyond the selection of the research 

subject titled  "Development & upgrading of the border areas in Gaza Strip", of 

which personal ones arise due to the researcher's interest in the study of 

methodologies & techniques of planning, of development and of research in using 

the optimum methods to develop the mutual border line area between Egypt and the 

strip where the development of such area is considered one of the most crucial 

development projects in Gaza Strip due to its nature and location as the main 

gateway – Entry/Exit area-for the Strip in which the above mentioned sectors would 

apparently prosper in case of developing such critical area.    

In the light of the above mentioned illustration, this study will highlight the 

concept of development of border areas; it has taken the mutual border line between 

Egypt and the Strip as a case study in light of basic general concepts regarding 

development of border areas, urban development, study of the concept of the border 

areas, their types, their formation and their impact on international relations. 

In order to reach sound and useful findings which can be considered 

beneficial to officials and decision makers, the research has adopted historic, 

descriptive, analytical and statistical methodologies as well as the researcher has 

conducted a questionnaire to finalize the research. 

Accordingly, the research will study the border line between Gaza Strip and 

Egypt as well as development strategies through development rate, main 

considerations in development process and through discussing similar case studies. 

Eventually, the researcher aims to come up with future scenarios for 

upgrading the surveyed area through carrying out in depth questionnaire, thus 

yielding useful findings, and raising his own valuable  recommendations in terms of 

developing the border line area in Gaza Strip which adds considerable significance 

to development wheel in all sectors and aspects of Gaza Strip.  

Consequently, the main results the researcher has reached revolved around the 

necessity of upgrading the mutual border area with Egypt for its positive implications 

on the political arena as well as the economic level and social well being of the 

population, thus achieving social and economic development, boosting economic, 

political and security cooperation, raising living standards and encouraging 

employment within the Palestinian community. 
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 الغالي واألقصى األسيرفلسطين وطننا 

 شهداء فلسطين عامة وشهداء حرب الفرقان خاصة 

 إلى أسرانا في سجون االحتالل

 ... رحمة هللا..الي ابي . ..الي امي الحبيبة .....

 .. زوجتي وابنائي..الي انوار حياتي....

 الي اخوتي االحباء

 الي كل من ساهم في هذه الدراسة ولو بكلمة واحدة

 الي اساتذتنا األفاضل 

 إلى جامعتنا الغراء

 ... مصطفي كامل عبد الرحمن الفرا..الي الدكتور الفاضل ..

 

 

 الباحث                                                           

 محمد فاروق زعرب
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 رـديـر وتقـشك
خيرة في رسالة ا خطوتي األالبد لي من وقفة قصيرة قبل أن أمضي في طريقي واخطو 

 ....الماجستير....

يات آسمى أقدم أكبيرة  ساتذتي الكرام الذين قدموا لي الكثير باذلين بذلك جهوداً أمع 
لي طريق العلم  الي الذين مهدو إقدس رسالة في  الحياة ألي الذين حملوا إوالتقدير  متناناال

 .....والمعرفة....

من  علي ما قدمه عبد الرحمن الفرالدكتور/مصطفي كامل ابالتقدير والشكر  أخصو 
بعد  سالتي علي أكمل وجهتمام ر إثر الكبير في طيلة فترة البحث والذي كان له األجهد وصبر 

 ......هللا سبحانه وتعالي..

لي كل من ا  لي زمالئي في دفعة الماجستير في الهندسة المعمارية و أتقدم بالتقدير إكما 
لي من وقف علي المنابر وأ أشعل شمعة في دروب وقف بجانبي و  عطي من حصيلة عملي، وا 

 .....فكره لينير دربي....

لى شواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم من حصد األلى إ )والدي العزيز رحمه هللا( وا 
  رضعتني الحب والحنان "والدتي الحبيبة"...أ نم

 .........(أم أوالدي)بين سعادتي وحزني  ل في دربي وجمعتلي من زرعت التفاؤ إ

 

 الباحث                                                          

 محمد فاروق زعرب
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 رارـــــــــــإق

بثألمثنررالبامية ررال اررق لبااقرررسل بمنتا ررث لمرر للهللبثاتزبمررلليقررالباحث رر 
بألبحثثل باانثئسلباتيلتاث اتلهرابلباةضورض ول  البمبتحثنرثللباة رةض لل

دةلفررريلهررراالباانرررثاالمضورررحالباةعرررثد ل باةاب ررر لفررريللبهرررثلاية رررثال بارررضب ل
لمضبو مهث.
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 المشكلة البحثية: 1-1
 

أهمية الحدود بين الدول المختلفة ودورها  علي بتسليط الضوء تتلخص المشكلة البحثية
علي الحدود من الناحية  هاهنواجالمعوقات التي  في عمليات التنمية والتطوير، كذلك علي تحديد

 .واألمنية والسياحية االقتصادية واالجتماعية والتجارية
إيجاد الحلول المناسبة لتنمية وتطوير المناطق  المشكلة البحثية فيأيضا تتركز  

الحدودية وخاصة الشريط الحدودي المشترك بين مصر وقطاع غزة، والتخلص من الوضع 
 .الحالي  واالرتقاء به نحو األفضل

وقعة لمستقبل الحدود المشتركة تدور هذه الدراسة لوضع سيناريوهات م يأتيومن هنا 
وتطوير الحدود، ووضع  لتنميةهم النتائج المتوقعة أ بين مصر وقطاع غزة، والوصول الي 

 التوصيات المتعلقة بذلك.
وللوصول الي نتيجة مناسبة من هذه الدراسة )البحثية( فانة يمكن تجزئة المشكلة 

لي تحديد منهجه البحثي، بحيث البحثية الي مجموعة من الفرضيات التي تساعد الباحث ع
لية لحل هذه ة النتائج المطلوبة من الدراسة كآتعتبر االجابات العلمية علي هذه الفرضيات بمثاب

 :وعلي ذلك يمكن تحديد المشكلة البحثية في مجموعة من الفرضيات أهمها مايلي ،المشكلة
 ق الحدودية وخاصةالمناط يمكن االستفادة من تجارب الدول األخرى في تنمية وتطوير -1

 .رك بين مصر وقطاع غزةتالمش الشريط الحدودي تنمية وتطوير

 بشكل سلبي. تنمية وتطوير قطاع غزة أثر على الحدودي لشريطلالوضع الحالي  -2

جمهورية مشاريع مشتركة بين  بإقامةيمكن االستفادة من المساحات الفارغة بين الحدود  -3
 مصر العربية وفلسطين.

الحدود المشترك بين جمهورية مصر العربية  سناريوهات لمستقبليمكن وضع  -4
 وفلسطين.
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 أهمية الدراسة: 1-2
 

الدراسات حول هذا الموضوع عامة وكذلك عدم  في ندرت ةالبحثيتكمن اهمية الدراسة 
 قطاع غزة. و للحدود بين جمهورية مصر العربيةهذا الموضوع  تناولتدراسات سابقة  وجود

 

لمتوفرة من الناحية االمنية فقط رغم اهمية هذه الدراسة، ايضا لتكون الدراسات ا وأكثر
 ليه الدراسات القادمة التي ستتناول مشكلة تنمية وتطوير المناطقحجر أساس تستند ع

أهمية البحث في محاولة إيجاد أساليب وحلول علمية ومنطقية تتناسب مع  كما تكمن، الحدودية
من الخبراء  خاصة، حتي يمكن االستفادة منها و قطاع غزة حدود المشكالت التي تواجه

 والمختصين والقادة وصناع القرار.
 
 أهداف الدراسة: 1-3

 

 التالي:ك هيهذه الدراسة ل ساسيةاألهداف األ
 تسليط الضوء على معوقات التنمية والتطوير في قطاع غزة. .1
 األخرى  المختلفة إبراز دور الشريط الحدودي في تنمية وتطوير القطاعات .2

 .لمختلف الدول
كيفية االستفادة من المساحات الفارغة بين الحدود إلقامة مشاريع مشتركة بين  .3

 الجانبين.
بين جمهورية  االستفادة من تجارب الدول في عمليات تنمية وتطوير الحدود .4

 .مصر العربية وقطاع غزة

تكون و  ة منهايمكن االستفاد الوصول الي نتائج وتوصيات ذات اهمية خاصة .5
مرجعا للمحاوالت الدراسية القادمة، التي ستتناول تنمية وتطوير الحدود بين 

 فلسطين والدول المجاورة لها.
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 منهجية البحث: 1-4
 

ع لمية والتاريخية والتحليلية، وجمالدراسة الع ىا البحث علتعتمد المنهجية المتبعة في هذ
 وذلك من خالل:االدلة والبراهين 

المنهج الوصفي، والمنهج االحصائي التحليلي لدراسة العوامل المؤثرة في هذا اتباع  .1
 حول الموضوع. هالنمو والتنبؤ بمستقبل

العمل الميداني عن طريق الزيارات والمقابالت من خالل الجهات والمؤسسات  .2
 المعنية.

 دراسة وتحليل المعلومات المجمعة، وأيضا حاالت مشابهه لموضوع الدراسة. .3
 دود البحث المكانية:ح 1-5

 

 جانبي الشريط الحدودي بين جمهورية مصر العربية وقطاع غزة عامة: الحدود المكانية
 مدينة رفح الفلسطينية والمصرية. الحدود بين مصر وقطاع غزة وعلي مع التركيز علي

 

 الحاليالوضع  والتركيز علي: تتبع الشريط الحدودي تاريخيا بشكل عام الحدود الزمانية
 بشكل خاص.

 

 معوقات البحث ) المشاكل والصعوبات(: 1-6
 

 .خطورة االقتراب من الحدود 

  تأثير الوضع السياسي، وكذلك حساسية تناول مثل هذه المواضيع بالنسبة للجانب
المصري، مما أثر على إكمال  الدراسة والحصول على المعلومات الكافية عن 

 الشريط الحدودي على الجانب المصري.
  واألوراق البحثية في هذا الموضوع. المتخصصة الدراساتقلة 
 .قلة الكتب والمراجع المتعلقة بالحدود 

  إغالق معبر رفح بشكل متكرر مما حال دون عمل دراسة ميدانية علي الجانب
 المصري.
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 )طريقة عرض الدراسة(:هيكلية البحث  1-8
تبدء الدراسة بعرض فكرة عامة عن مفاهيم التنمية بكافة مجاالتها ثم التعرف علي 
التطوير، ثم يتطرق الباحث لدراسة المناطق الحدودية ونشأتها من خالل تصنيف الحدود الدولية 
ومعايير تخطيطها وصوال الى مفهوم العالقات الدولية وأهميتها والتأثير المتبادل بين الحدود 

وصوال لدراسة الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر عبر الفترات واألحداث التى مر  الدولية،
ويصل الباحث بنهاية الدراسة الى وضع سناريوهات وحلول ومشاريع  مقترحة  بها قطاع غزة،

لتطوير وتنمية الحدود بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية باالستفادة من تجارب الدول 
 حدود.االخرى في تنمية ال

سبعة فصول، بدأت بدراسة الوضع الراهن وتحديد المشكلة م عرض الدراسة كالتالي: ت
 وأهداف ومنهجية البحث، وانتهت بالنتائج والتوصيات. وكانت كالتالي:

الفصل االول: بعنوان االطار العام للبحث، يحتوي على أساسيات البحث وهي: مقدمة، 
البحث، مصادر المعلومات، حدود البحث المكانية،  موضوع وأهمية وأهداف وفرضيات ومنهجية

 معوقات البحث )المشاكل والصعوبات(، هيكل البحث، الدراسات السابقة.
الفصل الثاني: بعنوان مفاهيم عامة: وقد تضمن هذا تعاريف التنمية وانواعها وايضا 

 تعريف التطور:
ن تعريف الحدود الفصل الثالث: بعنوان المناطق الحدودية ونشأتها، ويتحدث ع

ومكونات الشريط الحدودي وأنواع الحدود وتصنيفاته، المنازعات الحدودية، وواقع الشريط 
 الحدودي بين جمهورية مصر العربية وقطاع غزة عامة ومدينة رفح بشكل خاص.

الفصل الرابع: الحاالت الدراسية المشابهة، ويتحدث عن عمليات التنمية والتطوير 
توضح تأثير الحدود في تنمية  التيالى الحاالت الدراسية  وخطط. وصوالهداف وامكانيات أ 

 .العالقات الدولية
بعنوان منهجية الدراسة االحصائية، في نهاية الدراسة قام الباحث : الفصل الخامس

 بأعداد استبانة تم عمل التحليل الالزم لتحقق من صدق وثبات االستبانة.
بار فرضيات الدراسة، من خالل الوصف الفصل السادس: بعنوان تحليل واخت

وفق المعلومات العامة. وصوال الى تحليل فقرات االستبانة للوصول  ةالدراساالحصائي لعينة 
 الي افضل النتائج وايضا قديم المقترحات لتدعيم مقترحات الباحث.

 هم النتائج والتوصيات والمراجع.أ الفصل السابع: بعوان 
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 الدراسات السابقة: 1-9

الدراسة بشكل  االستفادة من االبحاث والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوعتم 
جزئي، بحيث لم تتطرق أي دراسة من قبل الي تناول موضوع الدراسة، ومن هنا نعرض بعض 

 اهم الدراسات ذات العالقة بموضوع البحث:
 
، كونكورديس من الثانية الموجزة البحثية الورقة، وتأمينها السودان حدود إدارة 1-9-1

 الحدود: عبر االقتصادي والتعاون  بعنوان التجارة، م1111 حزيران/يونيو

 وا عداد الحدودية المناطق لتنمية دوافع االقتصادي والتعاون  الحدود عبر التجارة تمثل   

 .اجتماعية أخرى  وقطاعات النقل ووسائل واألسواق، التحتية، البنية تطوير على مساعدة بيئة

السالم  صنع في تساهم التي اآلليات من الحدود عبر االقتصادي والتعاون  التجارة تعد  
 .الحدودية المناطق وتنمية

 عم ما إذا فعالية األكثر الحدود وراء فيما االقتصادية والعالقات التجاري  التبادل يعد
 الدول. بين واالستقرار السالم

للدراسة، كيفية تنمية االقتصاد الوطني للدولة أهم النقاط المستفاد منها في هذه الورقة 
 عن طريق التعاون المشترك بين الحدود وايضا تنمية العالقات الدولية بين الدول.

 
ورقة عمل من شركة التنمية، بحوث، استشارات، تدريب، بعنوان " امن الحدود في  1-9-1

 المنطقة العربية"، د. عبد السالم، محمد.

المنطقة العربية وتناولها  الحدود ومشكلة امن الحدود في تتلخص هذه الورقة في تعريف
 منها قالحدود في المنطقة العربية وينبث ألمنفي محورين رئيسيين، االول المشكالت التقليدية 

عات والهجمات علي الحدود، اما المحور الثاني يتحدث عن التهديدات الحالية ا التهديدات والنز 
  ة، في النهاية تحدث عن قضايا الحدود السياسية المصرية.ألمن الحدود في المنطقة العربي

، تعريف الحدود ومشاكل أمن الحدود وايضا الدراسةوأهم النقاط المستفاد منها في هذه 
 بعض القضايا الخاصة بحدود مصر مع الدول العربية.
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 التعاون ( ENPIاألوروبية ) والشراكة الجوار التفاقية التمهيدية االستراتيجية الوثيقة 1-9-3

 م.1111 -1112الداللية الصياغة وبرنامج م1113 – 1112الحدود  عبر

 (ENPIاألوروبية ) والشراكة الجوار التفاقية التمهيدية االستراتيجية سيتم تبني الوثيقة
م رسميا من 2010 -2002الداللية الصياغة وبرنامج م2013 – 2002الحدود  عبر التعاون 

 للتعاون  األوروبي االتحاد لدعم االستراتيجية العمل خطةوتطرح الوثيقة التمهيدية  قبل المفوضية.

 العمل خطة وبرامج الداللية والتحديدات. األوربي االتحاد لمنطقة الخارجية الحدود في الحدود عبر

 . األوروبية والشراكة الجوار التفاقية طبقا
 هو األوروبي االتحاد لمنطقة الخارجية الحدود في(  CBCوالتعاون عبر الحدود ) 

 وجنوب القوقاز وجنوب الشرقية أوروبا بلدان وتغطي)األوروبي الجوار سياسة في رئيسية أولوية

 وهي .وروسيا األوروبي االتحاد بين ما االستراتيجية ةكالشرا في ذلككو  (المتوسط األبيض البحر

 .الشمالي والبعد (برشلونة اتفاقية) ةمتوسطياألورو  ةكالشرا مثل ةكالمشتر  السياسات ُتصور ذلكك

 من لك على الحدود عبر التعاون  نطاق عزز قد األوروبية ةكوالشرا الجوار اتفاقية تبنى أن

 .والكمي الكيفي يينالمستو 
هذه الورقة لم تتطرق الي أي جزء من البحث، ولكن يمكن االستفادة منها في كيفية 

 المستقبلية للحدود بين جمهورية مصر العربية وقطاع غزة.وضع السناريوهات 
 

مصطفى كامل  الفرا ، تأثير االحتالل اإلسرائيلي على العمارة والعمران في  د.م.  1-9-4
 .م1112قطاع غزة، رسالة دكتوراه،

وهذا البحث تناول تأثير االحتالل اإلسرائيلي على العمارة والعمران في قطاع       
واحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وأيضا دراسة مشكلة تنمية في مختلف الن ،غزة

 وتطوير اقليم قطاع غزة، ووضع بعض االستراتيجيات لمعالجة هذه المشاكل.
هذه الدراسة التوجهات الالزمة إلعداد دراسات جديدة تتماشي مع  حيث وضعت

العمرانية الجديدة وتحديد المشاكل المتزايدة في قطاع غزة، دون التطرق لدراسة التجمعات 
 التوقعات المستقبلية للقطاع في ضوء ازديادها المستمر بشكل غير منتظم.

هذه الرسالة لم تتطرق الي أي جزء من أجزاء البحث، لكن يمكن االستفادة منها في 
ن جمهورية مصر العربية وقطاع غزة، ايضا أثر المستقبلية للحدود بي تاالستراتيجياكيفية وضع 

االحتالل على المنطقة الحدودية في ظل عدم تطويرها من ناحية التجمعات العمرانية، والتفكير 
 بتنمية الحدود وتحسينها وايضا عدم التعاون بين الطرفين.
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وزارة  – الحرة المشتركة مشروع منطقة رفح الصناعية التجاريةورقة عمل حول   1-9-5
 .م1111 االقتصاد الوطني الفلسطيني

لمشروع في إقامة منطقة حرة حدودية مشتركة بين الجانبين المصري تتلخص فكرة ا
والفلسطيني ويتم تطويرها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص واالشراف عليها من قبل لجنة 

والترابط بين الشعبين  االقتصاديتوثيق وتعزيز التعاون مصرية فلسطينية مشتركة، وتهدف الى 
زيادة الدخل القومي من ، لعربية والدولية للشعب الفلسطينيا األفاقفتح ، المصري والفلسطيني

الى  10000، ويقام المشروع على مساحة مقترحة للمرحلة االولى من قطاع الصناعة والتجارة
دونم، يتم تحديد الموقع  10000دونم يتم العمل فيها على مرحلتين كل مرحلة بمساحة  20000

لجانب المصري على ان تكون معظم االرض من والمساحة بالتنسيق مع سلطة االراضي وا
إنشاء النافذة االستثمارية الموحدة إلدارة الجانب المصري، من الوسائل المقترحة لتنفيذ المشروع 

على  ويمكن البدء بمنطقة محددة جغرافيا ولها أحكام خاصة أن يتم إعالن المنطقة حرة، المنطقة
تكوين شركة مطورة تجمع بين شركتين فلسطيني ، أن تتمدد  الحقًا حسب التطوير الطبيعي

، تنشأ على شكل مجمعات صناعية لتالئم الصناعات الصغيرة مصرية وممكن بشراكه إقليمية
 والمتوسطة، إمكانية استخدام ميناء ومطار العريش في التبادل التجاري بين البلدين.

مصر وقطاع غزة،  هذه الورقة تتطرق الي دراسة جزء من تطوير الشريط الحدودي بين
توثيق وتعزيز التعاون لكن يمكن االستفادة منها في كيفية وضع االهداف، واالستفادة من كيفية 

العربية والدولية للشعب  األفاقفتح و ، والترابط بين الشعبين المصري والفلسطيني االقتصادي
 .زيادة الدخل القومي من قطاع الصناعة والتجارةو ، الفلسطيني
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 حول مفهوم التنمية: تمهيد 2-1
يعد مفهوم التنمية في القرن الواحد والعشرين من اهم المفاهيم العالمية، حيث اطلق علي 
عملية تأسيس نظم اقتصادية وسياسية متماسكة، وتكمن اهمية التنمية في ابعادها المتعددة 

والتطوير، والتقدم،  ومستوياتها، وترابطها مع الكثير من المفاهيم األخرى مثل االنتاج،
 والتخطيط، وقد سلط الضوء علي مفهوم التنمية منذ الحرب العالمية الثانية.

 

 
  .( يوضح اشكال التنمية1-2شكل ) 

 

 تعريف التنمية لغة:  2-1-1
 التنمية من "نما" وهي بمعني الرفع واالرتقاء والزيادة.
 ( 1) نموا".قال اسحاق " نما في الشجرة أي صعد فيها: ينمو 

 ( 2) وقال الفارابي: " ونما الشيء، أي: زاد".
ونمى المال ينمى: زاد، .... وتنمى الشيء: ارتفع من مكان الي مكان، .... ونميت الحديث 

 أشعته، ونميته بالتخفيف، والقياس فيها واحد.

                                                 

، http://www.alwarraq.com -موقع الرواق  –الجيم  –الشيباني  مّرار بن إسحاق عمرو بوا -1
 .م 0000م الموافق ليوم الجمعة الساعة 5/4/30012، بتاريخ االسالمية الشاملةلمكتبة 

 المكتبة االسالمية الشاملة. –معجم ديوان االدب  -  الفارابي إبراهيم أبو -3

http://www.alwarraq.com/
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 مفهوم التنمية اصطالحًا: 2-1-2

( بداية في علم االقتصاد حيث استخدم  Developmentقد برز مفهوم التنمية )   
وهذا إلعطاء (  1) للداللة علي " عملية احداث مجموعة من التغييرات الجذرية في مجتمع معين"

يوضح مراحل  (  1-2المجتمع القدرة علي التطور الذاتي بشكل مستمر، انظر جدول رقم ) 
 .تطوير مفهوم التنمية

 

المصدر : عثمان محمد غنيم وماجدة  –التنمية  (: يوضح تطور مفهوم 1-2جدول رقم ) 
 .6، صاحمد ابو زلط، التنمية المستدامة فلسفتها واساليب تخطيطها واساليب قياسها

 
 مفهوم التنمية الفترة المراحل

1 
نهاية الحرب العالمية الثانية الي  منتصف القرن 

 العشرين
 التنمية = النمو االقتصادي

 التنمية= النمو االقتصادي + التوزيع العادل السبعينيات القرن العشرينمنتصف الستينيات الي  2

3 
منتصف السبعينيات الي منتصف الثمانينات القرن 

 العشرين

التنمية الشاملة = االهتمام بجميع الجوانب 

 االقتصادية واالجتماعية

 م الي يومنا هذا1991منذ سنة  4
كريمة ية = تحقيق مستوي حياة التنمية البشر 

 للسكان وصحية

 م1992منذ قمة االرض سنة  5

التنمية المستدامة = النمو االقتصادي + 

التوزيع العادل للنمو االقتصادي + االهتمام 

بجميع جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية 

 والبيئية

 
                                                 

 – القاهرة – العرب ديوان مجلة عن بتصرف - في مفاهيم التنمية ومصطلحاتها –عارف، نصر د. -1

 .3، صم3008 حزيران عدد



10 

 

 أنواع التنمية: 2-2

 هناك العديد من انواع التنمية نذكر منها التالي:
 السياسية:التنمية  2-2-1

وصول الي مستوي الدول للتغيير اجتماعي متعدد الجوانب،   تعرف علي انها "عملية  
الصناعية"، يقصد بالدولة الصناعية ايجاد نظم تعددية علي شكل النظم االوربية تحقق النمو 

والوالء السيادة االقتصادي والمشاركة االنتخابية والمنافسة السياسية، وترسيخ مفاهيم الوطنية و 
   ( 1) للدولة القومية.

 
 التنمية االقتصادية: 2-2-2

 والتخلف، الركود مظاهر من للتخلص االساسية هي الركيزة االقتصادية التنمية ال شك ان
 ويبدأ االنتاج مستوى  ويرتفع المنتجة، االموال رؤوس من البلد رصيد يتزايد االقتصادية فبالتنمية

 البطالة على القضاء وكذلك , الخارجية الدول القتصاديات التبعية على بالتدرج للقضاء
 االقتصاد الوطني للقضاء علي  لتطوير وتنمية بالتفكير الداخل،  لذلك البد في المتراكمة
 .االقتصادي التخلف

 
والبعض يستخدم االقتصادي هناك عدة مصطلحات فمنهم من يستخدم مصطلح النمو و 

النمو يعني ولكن  فكالهما يعني زيادة الطاقة االنتاجية لالقتصاد،  مصطلح التنمية االقتصادية،
 تغير معالتعني ف، أما التنمية اما يكون طبيعي او عشوائي ازديادأو  اتنيتحس وجود تغير معال

   ( 2 ) بفعل حدث أو إجراء إرادي.وذلك  اتنيتحس وجود

انتاجية جديدة لرفع  للحصول علية ، عددالتنمية االقتصادية يمكن تعريفها بأنها اجراءات مت
من اجمالي  في متوسط نصيب الفرد ، وتهدف الى تحقيق زيادة سريعة القومياالقتصاد  مستوي 

زمنية محددة، واستخدام الموارد المتوفرة وذلك لزيادة االنتاج  فترة  وذلك خالل ،الدخل القومي
  (  3)  .في تلك الفترة الزمنية

                                                 

 .2سابق، ص رجع، م عارف ،نصر د. -1
 –كلية التجارة  -دراسات نظرية وتطبيقية –التنمية االقتصادية  –د. محمد عبد العزيز عجمية ، وآخرون  -3

 .32ص  – 3002-جامعة االسكندرية 

  2ص –م 3004-جامعة عين شمس –رة كلية التجا –التنمية االقتصادية    -د. على لطفى ، وآخرون -2
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  (  1)  :فلسطينالتنمية االقتصادية في  2-2-2-1
 

الفلسطيني كثيرا على مدى الخمس سنوات الماضية، مما أدى الى  االقتصادلقد عانى 
إال أنه غني بالموارد البشرية التي ، وقطاع غزة الضفة الغربية الحالية في االقتصاديةاألزمة 

 .تعاني من معدالت عالية من البطالة
 

 االقتصاد الفلسطيني:معوقات التنمية في "
 

  باريس. اتفاقيةالتبعية االقتصادية إلسرائيل وتكريس هذه التبعية من خالل 
 . ضعف البنية التحتية سواء فترة االحتالل أو الحصار أو بعد الحرب على غزة 
  ارتفاع معدالت البطالة ومستويات التضخم بسبب سياسات اإلغالق والحصار والفصل

 رب على غزة.بين الضفة وغزة ثم الح
  عجز الموازنة وتضخم العمالة في القطاع العام، حيث بلغت نسبة الرواتب إلى اإليرادات

 %، وهي نسبة كبيرة أيضا.91 -% 01حوالي 
 فتقار إلى رؤية اقتصادية تنمويةاال. 
 ه الفاعلة في التنمية االقتصاديةضعف النظام المالي والمصرفي وضعف مشاركت. 
  والحدود واستمرار إغالقها عبر حصار خانق.عدم السيطرة المعابر 
  محدودية الموارد الطبيعية وعدم الكفاءة في استخدامها إضافة إلى استمرار إسرائيل في

 استنزافها.
 .صغر حجم السوق الفلسطيني وضعف القدرة التسويقية 
  االعتماد على التمويل الخارجي وارتفاع المديونية، واحتماالت توقف أو انخفاض هذا

 تمويل أو ربطه باشتراطات سياسية.لا

                                                 

مقدد، محمد، التنمية االقتصادية والسياسية في فلسطين في ضوء االنتكاسة االقتصادية العالمية، ورقة د. -1
  . 10م، ص3000عمل مقدمة الي مؤتمر المتغيرات الدولية وأثرها علي القضية الفلسطينية، 
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وال يمكن إحداث التنمية االقتصادية المطلوبة في األراضي الفلسطينية إال من خالل إزالة 
 العقبات وتحقيق اإلصالحات التالية:

 

 أوال: إصالح الخلل وحل المشكالت التي يعاني منها االقتصاد: 
  العالقات االقتصادية المتوازنة والتبادل التخلص من التبعية إلسرائيل تدريجيا، بإقامة

 المتكافئ.
  العمل على إصالح تشوهات االقتصاد الوطني وخاصة التشوهات الهيكلية في قطاعات

 االقتصاد القومي.
 .حالل الواردات  تخفيض العجز في الميزان التجاري عبر سياسة دعم الصادرات وا 
 األمثل. إعادة هيكلة االستفادة من الهبات والقروض بالشكل 

 ثانيا: تنمية االقتصاد المحلي بشكل مستدام وضمان النمو االقتصادي: 
  تحقيق استقاللية االقتصاد الفلسطيني و تنظيم العالقات مع دول الجوار. وتعديل

 . قتصادي مع إسرائيل ) أو إلغائه (البروتوكول اال
 صدار العملة الوطنية الفلسطينية تأكيدا للسيادة  تطوير وبناء النظام المصرفي، وا 

 الفلسطينية.
  .تنمية الموارد البشرية وتحقيق التوازن وسد الفجوة بين الضفة الغربية وقطاع غزة 
  إعطاء دور فاعل للقطاع الخاص لممارسة دوره في التنمية بما يقوي االعتماد على

 الذات.
    .العمل على عدم منافسة الحكومة بشكل رسمي أو غير رسمي للقطاع الخاص 

 :الثا: تحديات تحقيق أهداف التنميةث
  احتمال توقف أو انخفاض المنح واإلعانات الدولية، وعدم التزام إسرائيل بتحويل

 المستحقات الجمركية للسلطة.
 .تزايد التنسيق األمني والتهديدات الداخلية، واستمرار االنقسام الفلسطيني 
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  الفصل بين غزة والضفة وتقطيع استمرار إغالق المعابر والحدود الخارجية، واستمرار
 أوصال الضفة الغربية.

 .تصعيد العدوان اإلسرائيلي واستمرار االجتياحات، والحرب المدمرة على غزة 
 .عدم االتفاق مع الدول المحيطة على ترتيب إجراءات التصدير واالستيراد بشكل مباشر 

 :الح وتحقيق أهداف برنامج التنميةرابعا:  سياسات اإلص
 ة تنموية شاملة والعمل على تنفيذها.تبني خط 
 .تقليل التبعية االقتصادية وتعزيز االنفتاح االقليمي والدولي 
  .تحسين البيئة القانونية واالستثمارية 
 إقامة شراكة أكبر بين السلطة الوطنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. 

 .اد على الدول المانحةللتوصل إلى اقتصاد متنوع وليس محصورًا فقط في االعتم
 .اإلصالح المالي واإلداري 
 .تفعيل دور القطاعات اإلنتاجية وزيادة مساهمتها في الناتج القومي 
 .تفعيل دور القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي" 

 
     ( 1)  :االجتماعية التنمية 2-2-3

التفكير هي وسيلة ومنهج مدروس تقوم علي اسس لرفع مستوي المعيشة لتغيير طرق 
والعمل في المجتمعات المحلية واالستفادة من قدرات وطاقات البشر بأسلوب يوائم حاجات 

 .المجتمع وتقاليده وقيمة الحضارية
 

  :عناصر التنمية االجتماعية 2-2-3-1
 :نذكر منها العناصر الرئيسية للتنمية االجتماعية

                                                 

م http://abdk.3arabiyate.net/t311-topic  (20-0-3013 )  -منتديات ثانوية االمير عبد القادر -1
 .( مساء 3 الساعة)  ،
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ظهور أدوار وتنظيمات اجتماعية  التغير البنيوي: ويقصد بذلك النوع من التغير الذي يستلزم -1

القائمة في المجتمع، ويقتضي هذا النوع من  جديدة تختلف اختالفا نوعيًا عن األدوار والتنظيمات
  .المجتمعوالعالقات السائدة في  التغير حدوث تحول كبير في الظواهر والنظم

في المجال االجتماعي بإحداث تغيرات تقلل  الدفعة القوية: ويمكن أن تحدث الدفعة القوية -2
وبتوزيع الخدمات توزيعًا عاداًل بين األفراد وبجعل  التفاوت في الثروات والدخول بين المواطنين

ت اإلسكان إلى غير اإلمكان. وبتأمين العالج والتوسع في مشروعا التعليم إلزاميًا ومجانيًا قدر
  .تتعلق بالخدمات ذلك من مشروعات وبرامج

العريضة التي ترسمها السياسة  المالئمة: ويقصد بها اإلطار العام والخطوط االستراتيجية -3
عن التكتيك  االستراتيجيةالذاتي وتختلف  اإلنمائية في االنتقال من حالة التخلف إلى حالة النمو

ولكي يتم استخدام هذه الوسائل  .لتحقيق الهدف يح للوسائل المتاحةالذي يعني االستخدام الصح
الوسائل موزعة وفقًا لخطة حسنة اإلعداد من شأنها أن  استخداما صحيحًا البد وأن تكون هذه
جميع األدوات التي تحت تصرفه استغالاًل كاماًل. ويستبعد  تمكن واضع التكتيك من أن يستغل

عدم التدخل من قبل الدولة فالدولة تلعب دورًا فعااًل  استراتيجيةيسمى  ما االستراتيجياتطبعًا من 
    (  1) ." التنمية الشاملة في عملية

 

                                                 

 ( مساء 3 الساعة)  مhttp://www.swmsa.net  (20-0-3013،)موقع، مجلة العلوم االجتماعية،  -1

 العناصر الرئيسية  للتنمية االجتماعية

 التغير البنيوي  الدفعة القوية االستراتيجية المالئمة

 االجتماعية(: يوضح العناصر الرئيسية للتنمية 2-2شكل )

 

http://www.swmsa.net/
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 :التنمية البشرية 2-2-4

التنمية تعني االرتقاء وتحسين الظروف البشرية في جميع مجاالت الحياة ، ويختلف 
مفهوم التنمية من مجال آلخر، وذلك باعتبار المجال المضاف الية مثل التنمية االجتماعية 

توسيع القدرات التعليمية والخبرات للشعوب المستهدف بهذا هو أن واالقتصادية ........ الخ، 
بمجهوده ومجهود ذويه إلى مستوى مرتفع من اإلنتاج والدخل، وبحياة طويلة يصل اإلنسان 

 .وصحية بجانب تنمية القدرات اإلنسانية من خالل توفير فرص مالئمة للتعليم وزيادة الخبرات
 

 تعريف التنمية البشرية:  2-2-4-1
القرن يعد مصطلح التنمية البشرية من المصطلحات المتداولة في العقود االخيرة من 

 : العشرين. هناك تعريفات عديدة للتنمية البشرية وليس هناك تعريف شامل وشافي، ونذكر منها
عرفها د. عبد الكريم بكار يقول: " التنمية عبارة عن تحريك عملي مخطط لمجموعة 
من العمليات االجتماعية واالقتصادية من خالل عقيدة معينة لتحقيق التغيير المستهدف بغية 

   (  1) ل من حاله غير مرغوب فيها الي حالة مرغوب فيها"االنتقا
من اصدارات تقارير التنمية البشرية لألمم المتحدة، قد شملت مفاهيم لها، فأكدت انها " 
عملية تهدف الي زيادة القدرات المتاحة امام الناس، ومع كون هذه الخيارات غير محددة فانه 

ي ضرورة ان يحيا الناس حياة طويلة خالية من العلل، يمكن تمييز ثالث خيارات مهمة تتمثل ف
وان يكتسبوا المعرفة ويحصلوا علي الموارد الالزمة لتحقيق مستوي حياة كريمة"، ثم تستمر هذه 

   (  2)  الخيارات لتحتوي الحريات السياسية واالقتصادية واالجتماعية واحترام حقوق االنسان.
ادبيات الجمعية العامة لألمم المتحدة حتي منتصف ولقد ظل هذا المفهوم واضحا في " 

الثمانينيات، حيث تم اعتبار تدريب الكوادر الوطنية المؤهلة يشكل جزءًا مهما ال ينفصل عن 
  (  3) "تنمية الموارد البشرية

                                                 

 -هـ  1430، ط االولي مدخل الي التنمية المتكاملة، دار القلم، دمشق –عبد الكريم ،بكار د. -1
 .0م،ص1000

، 1، طاالستراتيجيةمركز االمارات للدراسات والبحوث  ،لمنظور االسالمي للتنمية البشريةا لعاني، اسامة،ا -3
 .11م، ص3003

 (. 13المرجع السابق ) ص -2
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وقد " اعتمدت األمم المتحدة التعليم والتدريب نواه أساسية لتحقيق التنمية حيث حددت 
     ( 1 ) :لتنمية الموارد البشرية وهي ثالث اوجه رئيسة

 استخدام أفضل للقوي العاملة من خالل توفير مستويات أعلي من التشغيل المنتج. -1
 تحسين نوعية القوي العاملة من خالل التعليم المهني والتدريب. -2
  ".حفز الدعم الشعبي لجهود التنمية الوطنية واشراك اوسع للفئات االجتماعية -3

م بأن:" للتنمية البشرية جانبين االول: هو 1991التنمية البشرية لعام  وجاء في تقرير
تشكيل القدرات البشرية مثل تحسين مستوي الصحة والمعرفة والمهارات، والثاني: هو انتفاع 
الناس بقدراتهم المكتسبة اما بالتمتع بوقت الفراغ، او في االغراض االنتاجية، او في الشؤون 

    (2) ة والسياسية".الثقافية واالجتماعي
 ان التنمية البشرية هي: يرى الباحثوعلية 

 

تحرك عملي مخطط لمجموعة من العمليات االجتماعية واالقتصادية تعمل علي احتواء 
واستثمار كافة القدرات والطاقات والعمل علي تفعيلها  واعادة توظيفها من خالل عقيدة معينة 

 الفرد والمجتمع.لتحقيق افضل النتائج التي تعود علي 
 

 أهداف التنمية البشرية: 2-2-4-2
 

 االرتقاء باإلنسان للعيش حياة كريمة متكاملة اخالقيا وعلميا واجتماعيا..... الخ. -1
اعطاء االنسان الحرية ليستخرج المواهب والقدرات عنده والعمل علي زيادتها وتشغيلها بشكل  -2

 افضل.
 لتعزيز القدرة في االبداع.تعمل علي تطور قدرات، وزرع الثقة بالنفس  -3
تعتمد علي االكتفاء الذاتي لإلنسان من خالل قدراته، للوصول الي حياة خالية من الفقر  -4

 والجهل.
استغالل جميع الموارد البشرية المتنوعة، ومعرفة فن التعامل معها لينفع بها نفسة وأسرته  -5

 ومجتمعه.
 

                                                 

 (. 13مرجع سابق ) ص لعاني، اسامة، ا -1
 (. 14 - 12مرجع سابق ) ص لعاني، اسامة، ا -3
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 التنمية المحلية: 2-2-5
اساسي من اركان التنمية الشاملة، ومنذ النصف الثاني من تعتبر التنمية المحلية هي ركن 

القرن الماضي أصبحت من اهم االهتمامات لمختلف الحكومات، وهي مطلب اساسي لتحقيق العدالة 
واالنصاف في توزيع المكاسب بين مختلف االجيال، ويحتاج الفقر الي جهود جبارة لمعالجة المشاكل 

المحلية اهم آداه لمواجهة مختلف التحديات المتزايدة ألفراد المجتمع،  الناتجة عنة، بذلك تكون التنمية
 ليكون هناك نوع من التوازن بين االقاليم المختلفة، دون العبث باألبعاد السياسية.

 

 تعريف التنمية المحلية: 2-2-5-1
 

عبارة  ا موجها وذلك من خالل ايديولوجية معينة. وهييتعتبر التنمية المحلية تغييرا اجتماع
عن عملية معقدة علي المدي الطويل، وتشمل ابعادها االجتماعية والسياسية واالقتصادية والبيئية 
.....الخ، وفي هذا المجال من العمل بالضوابط البيئية وعدم تجاهلها والحفاظ علي الموارد الطبيعية 

  ( 1) ية.وتطور الموارد البشر 
 "والتنمية المحلية لها ابعاد منها:

 البعد االقتصادي. - أ
 البعد االجتماعي. - ب
  ( 2) البعد البيئي." - ت

 
 ( يوضح ابعاد التنمية المحلية3-2شكل رقم)

 
                                                 

لة البحوث وتحدياتها في الجزائر، ورقة بحثية، منشورة في مجأحمد، أبعاد التنمية المحلية ، غريبي -1
 .2م، ص3010وبر والدراسات العلمية، اكت

 .2، صمرجع سابق، أحمد، غريبي -3

التنمية 
 المحلية

البعد 
 االقتصادي

البعد 
 االجتماعي

البعد 
 البيئي
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 معايير التنمية المحلية: 2-2-5-2
 

 "(2-2)والتنمية المحلية لها معايير "انظر الجدول 
 

 ، ، أحمدغريبيتنمية المحلية، المصدر: د. (، يوضح معايير ال 2-2جدول رقم ) 
 11سابق ص مرجع

 
 المعايير البيئية المعايير االقتصادية المعايير االجتماعية

 تحسين جودة الحياة -
 تخفيض وطأة الفقر -
 تحقيق العدالة والمساواة -

تزويد الكيانات المحلية  -
 بعوائد مالية.

االنتاج من اجل التأثير  -
االيجابي على ميزان 

 المدفوعات.
 نقل التكنولوجيا الجديدة. -

غازات  تقليص انبعاث -
 التدفئة.

الحفاظ علي الموارد  -
 المحلية

توفير المنافع الصحية  -
المحسنة والمنافع البيئية 

 األخرى.
المحافظة علي محفظة  -

 الطاقة المتعددة المحلية.

 
 التنمية المستدامة: 2-2-6

، (1)م في برنامج االستراتيجية للبقاء "1991" لقد استخدم هذا المصطلح أول مرة سنة 
تعرف التنمية المستدامة بانها التنمية التي تلبي حاجات الجيل الحاضر دون تعريض قدرات 

 االجيال القادمة للخطر. 
م تطور مفهوم التنمية المستدامة من خالل برنامج االمم المتحدة للبيئة 1991وفي سنة 

حمل أعباء كما يلي: "تحسين شروط وجود المجتمعات البشرية، مع البقاء في حدود قدرة ت
 (2)االنظمة البيئية".

                                                 

التنمية المستدامة واالدارة المجتمعية، االدوات المستقبلية للحكومات المركزية والمحليات والقطاعات الخاصة -1
 .28مؤتمر العربي الرابع لإلدارة والبيئة، المنظمة العربية للتنمية االدارية، صوالمجتمع المدني، أوراق عمل 

م.ادريخ، مجد عمر، استراتيجيات وسياسات التخطيط  المستدام والمتكامل الستخدامات االراضي -3
 .31م، ص 3005والمواصالت في مدينة نابلس، رسالة ماجستير جامعة النجاح الوطنية، 
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ايضا عرفت التنمية المستدامة "بأنها التنمية التي تلبي االحتياجات الحالية دون ان 
 (1)تساوم علي قدرة االجيال القادمة أو تزاحمها علي تلبية احتياجاتها الخاصة". 

ك من ويري الباحث ان التنمية المستدامة تسعي للحصول علي توازن بيئي وسكاني وذل
خالل االستخدام االمثل للموارد الطبيعية، حتي تعيش االجيال الحالية دون االلحاق بالضرر 
علي االجيال القادمة، وايضا تعالج التنمية المستدامة مشاكل الفقر وتعطي مستقبل افضل 

 التقليل من المخاطر التي تنتظرهم.و للمجتمع، وتحقيق العدالة بين افراد المجتمع، 
 

 (2) اهداف التنمية المستدامة: 2-2-6-1
 

تسعي فكرة التنمية المستدامة الي توجيه السياسات التنموية المستقبلية الفاعلة بحيث 
 تعمل علي تحقيق مجموعة من االهداف.

 

المحافظة علي المصادر واستمرار تزويدها لألجيال القادمة عن طريق االستخدام الفعال  .1
عدنية من خالل االنتاج العالية واعادة التشغيل وتطوير للطاقة غير المتجددة وللمصادر الم

 تقنيات بديلة غير مؤذية للبيئة مع المحافظة علي التنوع البيولوجي.
تحسين وتطوير البيئة المبنية، فالمحافظة علي المصادر الطبيعية والمصنعة تحتاج الي  .2

استخدام المباني،  تقليل استهالك الطافة والمحافظة علي انتاجية االرض وتشجيع اعادة
تختلف االستدامة تبعا لحجم وكثافة التجمعات البشرية وهنا ال بد من تطوير تقنيات في 

 الطاقة والبناء والتصنيع والمواصالت لتحقيق هذه االستدامة.
ل من التلوث وتحمي النظام تحترم البيئة بحيث تقلتحسين نوعية البيئة بالتنمية يجب ان  .3

 البيئي وصحة االنسان.
تحقيق العدالة االجتماعية والحد من سياسات التنمية التي تزيد حجم الفجوة بين الغني  .4

 والفقير.

                                                 

 .28مة واالدارة المجتمعية، مرجع سابق، صالتنمية المستدا-1
 .32-33مرجع سابق، ص، التنمية المستدامة واالدارة المجتمعية -3
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تحقيق مبدأ المشاركة السياسية كلما زاد حجم المساوة زاد حجم التغيرات االساسية في  .5
ع المصادر وانماط الحياة كما ان االستدامة البيئية ال يمكن تحقيقها دون قاالستهالك ومو 

 امات سياسية إلحداث التغيير من األعلى والمشاركة من االسفل.التز 
 
 

 التنمية الزراعية: 2-2-7

التنمية للقطاع الزراعي ال بد من أهداف وسياسات وبرامج، وال شك  استراتيجيةلتحقيق 
السياسات المناسبة اختيار أن وضوح األهداف وواقعيتها تعتبر مطلبًا ضروريًا ُيسّهل كثيرًا مهمة 

م عن طريقها تحقيق هذه األهداف. فاألهداف غير الواضحة أو الطموحة جدًا قد ال يتم والتي يت
الوصول إليها نظرًا لقصور الموارد واإلمكانات المحلية الالزمة لتحقيقها، كما أن األهداف 

الكفاءة اإلنتاجية وهدر للموارد  انخفاضالمتواضعة في ظل اإلمكانات والموارد الكامنة يعني 
األمثل واألكفأ  االستغاللنات المتاحة. لذلك ال بد من وضع أهداف معقولة تؤدي إلى واإلمكا

 للموارد واإلمكانات المتاحة. 
ويختلف تحديد األولويات في أهداف التنمية من دولة إلى أخرى حسب ظروف كل دولة 

الذي يحكمها ومرحلة التنمية التي تعيشها والموارد واإلمكانات  االقتصاديمن حيث المنهج 
عن ظروف  فلسطينظروف  الختالفالمتوفرة لديها، ومن هذا المنطق يمكن القول أنه نظرًا 

الدول األخرى فإن أهداف التنمية الزراعية أيضًا تختلف عن الدول األخرى، وهي متغيرة نظرًا 
 زمن.لتغير سلم األولويات مع مرور ال

تعتبر الزراعة من القطاعات االقتصادية الهامه في فلسطين، االمر الذي يستدعي 
%من اجمالي 11حمايتها وتطويرها واصالح ما تم توفيره منها، حيث يساهم بنسبة حوالي 

الناتج المحلي وايضا يساهم بنسبة كبيرة من الصادرات الي الخارج وايضا تكون نسبة العمالة 
% من اجمالي االيدي العاملة الفلسطينية بذلك يقوم 13فظات الوطن حوالي الزراعية من محا

القطاع الزراعي بتوفير فرص العمل الضرورية لمحاربة البطالة والفقر من جهة وتقليل استيراد 
المنتوجات الزراعية، الحفاظ علي االمن الغذائي، ومنذ بدء االزمة والحصار وتقيد حركة المعابر 

االسرائيلية كل ذلك احدث اضرار كبيرة علي الزرعة وااليدي العاملة بشكل  بسبب الممارسات
 (1) مباشر وغير مباشر.

                                                 

د. ابو القمصان، خالد، دراسة تحليلية لواقع االقتصاد الفلسطيني بين االستثمار وتحديا المستقبل، ورقة عمل -1
 .3م، ص3005مقدمة الي المؤتمر العلمي االول، الجامعة االسالمية، 
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 التنمية الصناعية: 2-2-8

تعتبر التنمية الصناعية من أهم ركائز التنمية االقتصادية الشاملة حيث تلعب الصناعة 
الصناعة هي قاطرة  دورا مهما في االقتصاد العربي كغيرة من االقتصاديات األخرى باعتبار أن

التنمية االقتصادية، حيث أن القطاع الصناعي يضمن زيادة القيمة المضافة ويساعد علي تأمين 
االكتفاء الذاتي من الغذاء والكساء وتحسين الموازين االقتصادية من تجاري ومدفوعات وتشغيل 

 لمقبلة.االيدي العاملة، وتقليل معدل البطالة الحالي وتأمين فرص عمل لألجيال ا
من هنا فان دعم القطاع الصناعي واالرتقاء بمستوي الصناعات الموجودة يجب أن 
يكون من االهداف االساسية ألية سياسة تنموية شاملة، ال سيما وأن هذا القطاع له وزن نسبي 

 كبير بين القطاعات االقتصادية.
علي الساحة الوطنية منذ قدوم السلطة الفلسطينية شهد القطاع الصناعي نموًا ملحوظًا 

وخاصة قطاع غزة في المنشآت الصناعية وذلك نتيجة االنفتاح علي بعض الدول العربية 
واالجنبية وايضا توقيع االتفاقات، العمل علي تحديد المناطق الخاصة بالصناعات علي 
المخطط االقليمي، لذلك تم تشجيع أصحاب رؤوس االموال من الداخل والخارج علي االستثمار 

% من اجمالي الناتج المحلي، 14.2في مجال الصناعات، حيث شكلت الصناعات ما يقارب 
  (1) كانت تستوعب اكبر عدد ممكن االيدي العاملة.

 
 

 التنمية العمرانية: 2-2-9
 (2) . :العمرانية والتنمية النمو مفهوم 2-2-9-1

 فإن وعلية تحدث، التي المستمرة أو الثابتة الزيادة عملية إلي النمو اصطالح يشير
 والهجرات الطبيعية السكانية للزيادة طبيعية كنتيجة العمران حركة ازدياد هو العمراني النمو

 .االحتياجات لسد بها المحيطة الريفية ضواحيها في وتداخلها للمدينة امتداد حالة وهو المتتالية،
                                                 

 .8المرجع السابق، صد. ابو القمصان، خالد،  -1
 تطوير دراسة و ، تقييمالحفيظ عبد مصطفى محمد ،حلمى ابراهيم عبدالوهاب ، محمد مجدى، البسطويسى -3

 األزهر مؤتمرم، ورقة بحثية، 2110 عام السويس حتى قناة و سيناء إلقليم الشاملة العمرانية التنمية استراتيجية
 .2م، ص2110، ابريل التاسع الدولي الهندسي
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 مختلف في الزمن من فترة عبر ودائمة وتراكمية سريعة زيادة تحقيق عن فعبارة التنمية أما
 تلبية إلي يهدف ما نظام ضمن األنشطة من مجموعة بأنها القول يمكن كما الحياة، جوانب
 سواء مدينة، أو موقعا كان سواء ما مكان تعمير و المشكالت بعض وحل االحتياجات بعض
 وضع ثم كنهاية، األهداف وتحديد كبداية المشكالت تحديد يتم حيث ،"قائما أو "جديدا مكانا

 .معين زمني مدي علي األهداف هذه لتحقيق الالزمة العمرانية المخططات
 

 إلي القائمة األوضاع من المجتمع نقل عملية هي الشاملة التنمية أن نجد سبق مما
 من ككل المجتمع معيشة مستوي  لرفع أساسا تسعي محددة أهداف لتحقيق تقدما أكثر أوضاع
 وهذه المتاحة، واإلمكانيات الموارد إطار في وذلك واقتصاديا، واجتماعيا عمرانيا جوانبه كافة

 لتكون  عليها تعمل وأهداف وأبعاد وخصائص وسمات هيكل لها يكون  وأن البد الشاملة التنمية
 .بالمجتمع لالرتقاء مناسبة

 

 (1) :الشاملة العمرانية التنمية أهداف 2-2-9-2
 

 للجماهير. األساسية لالحتياجات الدائم اإلشباع .1
 والزراعة الصناعات في سواء لها المحلي اإلنتاج الواردات بتشجيع خفض علي العمل .2

 وغيرها.
 وغيرها. زراعيا وصناعيا المستويات كافة علي التصدير تشجيع .3
 .قادرةال غير للفئات االستهالكية االحتياجات توفير .4

 
 
 
 

                                                 

 .3المرجع السابق، ص، محمد مجدى، البسطويسى -1
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 التنمية السياحية: 2-2-11
 

مستمرة  زيادة تحقيق أنها البعض فيرى  السياحية بالتنمية المرتبطة المفاهيم تعددت لقد
 تنمية العرض على تقتصر أن يمكن ال أنها إال السياحية، اإلنتاجية في أو السياحية الموارد في

نما مناطق في تنتشر سياحية وقرى  فنادق ببناء منه أجزاء أو فقط السياحي  أن يجب مختلفة، وا 
 والوصول رغبات السائحين إلشباع بينهما التالقي لتحقيق والطلب العرض من كل لتشمل تمتد
قليمية وقطاعية وطنية محددة أهداف إلى  . وا 

 سياحية مراكز وتشييد إقامة يعني الذي المتكامل التصنيع " هي السياحية والتنمية
 مع يتالءم الذي وبالشكل بها إقامته أثناء السائح إليها يحتاج التى الخدمات تتضمن مختلف
 .(1)"السائحين من المختلفة للفئات القدرات المالية
زيادة  إحداث إلى تهدف التي والمشروعات والبرامج الخطط من كل تتضمن فهي

 أصبح لقد .فيها السياحي القطاع إنتاجية وتحسين للدول، السياحية الموارد في ومتوازنة مستمرة
 األفراد وسلوكحياة  بنمو والنامية المتقدمة الدول نظر في يرتبط السياحية التنمية مفهوم

 المفهوم تأهيل هذا على العمل يستوجب مما ما، بإقليم الموجودة والمؤسسات والجماعات
 المفهوم هذا إلى إحداث أدت عوامل هناك كانت لذا ، والثروات الموارد وزيادة نمو لمصلحة

 :منها
 أن  تستطيع التى السياحية الدول في يتزايد الدخل أن أي اقتصاديا، نشاطا السياحة تعد

 . السياحة صناعة ومتطلبات خدمات معظم توفر
 ينتج السياحية والخدمات السفر أسعار فتزايد التكاليف، بعامل السياحة صناعة تتأثر 

 .الزوار إقبال عنه ضعف
 التنبؤ يمكن ال خارجية بعوامل يتأثر الذي السياحي للطلب الكبير التغيير خاصية 

 .بطبيعتها وحجمها
 الموسم  أن وخاصة الصناعات، من العديد في كما للتخزين السياحي المنتج قابلية عدم

 .السياحة صناعة في التشغيل مستويات ثبات عدم يعني مما بالموسمية، يتسم السياحي
 لكثرة  نظرا السياحية، األقاليم لنفس أخرى  مرة وجذبهم السياح استقطاب صعوبة

 . العالم في السياحية المغريات
 

                                                 

 9 ص ، م2112 اإلسكندرية، الجامعية، الدار السياحية، التنمية في دراسات حسنين، حسن جليلة -1
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 التطور: 2-3
 تعريف التطور لغًة:  2-3-1

رُ  رُ  - التََّطوُّ   : َتَطوُّ
ُر : التغّير التدريجّي الذي يحدث في ِبْنّيِة الكائناِت الَحيَِّة وسلوِكها ، وُيطَلُق َأيضًا على  التََّطوُّ

 (1) .التغيُِّر التدريجيِّ الذي يحُدُث في تركيب المجتمع َأو العالقات َأو النظم َأو القيم السائدة فيه
 

 تعريف التطور اصطالحًا: 2-3-2

 التحسين وصوال الي تحقيق االهداف المرجوة بصورة أكثر كفاءة.
هذا العصر هو عصر التطور كل شيء فيه يتطور االفكار العقائد، القيم والمفاهيم، 
االخالق والتقاليد، الصور المادية للحياة، المسكن والملبس والمأكل، وسائل المواصالت ووسائل 

 ب والسلم، اآللة، االنسان.االعالم الحر 
ال يمر يوم وال تمر ساعة إال ويذكر فيها التطور من الغرب المتحضر الي الشرق 
المتأخر، وال يوجد شيء واحد وال عمل واحد وال مفهوم واحد ال تدخل فيه فكرة التطور وال 

  (2) يتصور الناس شيئا في الحياة اال من خالل فكرة التطور.
 
 
 
 
 
 

                                                 

 دار:  النشر دار -المعجم الوسيط  -النجار  محمد ـ القادر عبد حامد ـ الزيات أحمد ـ مصطفى إبراهيم -1
 .501ص –الجزء الثاني  -الدعوة

 .5قطب، محمد، كتاب التطور والثبات في حياة البشرية، دار النشر: دار الشروق، ص -3
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 الخالصة: 2-4

تطرق الباحث لدراسة بعض المفاهيم العامة في هذا الفصل، من خالل دراسة مفهوم 
ومن ثم انواع التنمية االقتصادية والسياسية واالجتماعية  التنمية وتعريفها لغة واصطالحا،

والبشرية والمحلية .........الخ، ومدي تأثيرها علي الحدود وانتعاش الدخل القومي ومتوسط 
، والقضاء علي وكيفية التخلص من مظاهر الركود والترابط االجتماعي بين الدول،دخل الفرد، 

 باإلنسانوايضا لالرتقاء وكيفية االستفادة من الطاقة البشرية العاملة وتنميتها،  البطالة المتراكمة
... الخ، ومن ثم التعرف علي التطوير من .للعيش حياة كريمة اخالقيا وعلميا واجتماعيا...

 تعريفة لغة واصطالحا. خالل 



 الفصل الثالث
 املناطق احلدودية ونشأتها
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 الفصل السادس

 

الحاالت 

الدراسية 

 المشابهة

 

المناطق 

الحدودية 

 ونشأتها

 

 

مفاهيم 

 عامة

 اخلالصة اخلالصة اخلالصة

 

اإلطار 

العام 

 للبحث

 الفصل األول

 

 

تحليل 

واختبار 

فرضيات 

 الدراسة

 اخلالصة



 الفصل الثالث
 المناطق الحدودية ونشأتها 

 تمهيد
 :اهية الحدود الدوليةم 3-1

 .الحدودريف عت 3-1-1
 تعريف الحدود لغًة. 3-1-2
 اصطالحا. تعريف الحدود 3-1-3

 مفهوم الحدود الدولية. 3-2
 ومعايير تخطيطها.تصنيف الحدود الدولية  3-3

 .تصنيف الحدود الدولية 3-3-1
 الحدود التاريخية والحدود االتفاق. 3-4
 المنازعات الحدودية وطرق تسويتها. 3-5

 .المنازعات الحدودية 3-5-1
 .طرق تسوية المنازعات الحدودية 3-5-2

 مفهوم العالقات الدولية. 3-6
 .أهمية العالقات الدولية 3-5-1
 .المتبادل بين الحدود والدولالتأثير  3-5-2

 .قطاع غزة 3-7
 .محافظة رفح 3-7-1
 .االمنية علي جانبية الشريط الحدودي الترتيبات 3-7-2
 .معابر قطاع غزة 3-7-3

 الخالصة. 3-7
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 :ماهية الحدود الدولية 3-1
 

 واقتصأار   سياسأي تأأيررالحدود الدولية في حياة الدول ونشأتها لما لها من  ألهميةنظرا   
فانأ  مأن المهأل الت أرى عاأي تأاردو الحأدود  ، لذلكوني في عالقة الدول فيما برنهاوقان واجتماعي

ونشأأأتها وونواعهأأا ومأأن يأأل الت أأرى عاأأي نشأأأة الم أأابر ويأأرورة وجودهأأا  نترجأأة لظهأأور الحأأدود 
 الدولية. 

 
 :تعريف الحدود 3-1-1
 

 تشاب و ذلك السياسررن وال اماء الي ت ردف الحدود، وهناك  تطرق  يرر من الاغودرن،      
دولية لغًة واصطالحًا في  يرر من الكتب وقواميس الاغة، وسرتل هنا برن ت ردف الحدود ال

   . واصطالحاً ت ردف الحدود لغًة 
        

 : تعريف الحدود لغة   3-1-2
 

ويقال حدد الدار و   ،ا: التمررز برن شرئرن خشية اختالطهميقصد بالحدود وهي جمع حد       
حده وتمرزه عن  و ذلك يقصد بها منتهي الشيء ،وحدد األرض وقال لها حدا اً ج ل ل  حد

إذا  انت وري  إلي جانب  ويقال فالن حدرد فالن، ،(1)والمحدد هو الم رن بحدوده ،الشيء
 . (2)األخرورض 

 ومن  سمي البواب حدادًا لمن   الناس عن الدخول في الدار. ،(3)فالحد هو المنع 
: اأُلْرفُة بوزن الغرفة ىور ،(4)األرى: حجاز تأتي الحدود بم نيوفي لسان ال رب في ال

 .الحد والجمع ُوَرٌى  غرى وهي م الل الحدود برن األريررن

        
                                                 

 .161،ص 1267، إرران ،  73لويس ، المنجد، منشورات ذو القربي ،مطب ة الغدرر،ط ،م اوى -1
و أذلك  سأ رد  ، 913ص  ، 1191 ،1ط ، 1ترترأب القأاموس المحأي     ،طأاهر احمأد  ،النأزاو   ،األستاذ -6

 .  131ص  ل، 1881ولخور ، اقرب الموارد، برروت، سنة 
 تحقرأأأح محمأأأود ظأأأاهر ،دار الكتأأأاب ال ربأأأي، ، محمأأأد بأأأن وبأأأي ب أأأر عبأأأد القأأأادر، مختأأأار الصأأأحا ،الأأأراز   -7

 . 97ل ، ص 1199 ،1برروت،  
دار الف أأأر  مأأأازن المبأأأارك،دود األنيقأأأة  و الت أأأاردف الدقيقأأأة، تحقرأأأح  د. الحأأأ األنصأأأار ، ز ردأأأا بأأأن محمأأأد، -2

 . 81ص هأ، 1211، 1،  برروت،  الم اصر
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 تعريف الحدود اصطالحا . 3-1-3
 

خأأ  وهمأأي يفصأأل قط تأأرن مأأن األرض وحأأداهما عأأن األخأأر  وهأأذا مأأا  :  يقصأأد بأأ الحأأد       
تنقصأأ  الدقأأة ، ونأأ  رخاأأ  بأأرن الت ردأأف ول أأل الت ردأأف السأأالف   (1)(Jowettفأأي قأأاموس ) ءجأأا

 لغة واصطالحًا .

هو الحاجز وو الفاصل برن شرئرن لتمررز احدهما عن  االصطال : الحد فيواييا 
 .(2)اآلخر ، لكيال رختاطا وو ي تد  وحدهما عاي اآلخر

 

  ما نجد من برن فقهاء القانون الدولي من ي رفها إنها : و
الخرائ  لتبرن األرض التي تمارس فرها الدولة سيادتها والتي تخيع خطوط ترسل عاي          

وت رن هذه الحدود من األهمية بم ان إذ  ،حدها حح االنتفاع بها واستغاللهالساطانها والتي لها و 
ها تنتهي سيادتها وتبدو سيادة ءوورا احبة اإلقايل وتنتهي سيادة غررها،عندها تبدو سيادة الدولة ص

 .(3)غررها
 

عرفأأ  رخأأرون بأنأأ  الخأأ  الأأذ  يحأأدد المأأد  الأأذ  تسأأتطيع الدولأأة ممارسأأة سأأيادتها فيأأ         
وعاي  فإن الحدود ت د بميابة الخطوط  الدول األخر  المتجاورة. ويفصل برن سيادة هذه الدولة او

بة إذ عنأدها تبأدو سأيادة الدولأة صأاح ستطيع الدولة ممارسة سيادتها فيأ ،التي تحدد المد  الذ  ت
 .(4)ها تنتهي سيادتها وتبدو سيادة غررها من الدولءاإلقايل وتنتهي سيادة غررها وورا

                                                 
1- Cakwurah , A,O., The settlement of Boundaries . Disputes in international 

law , Manchester Univ. pcese , 1967, p.9. 

لئال ي تد   باآلخر وجاء في لسان ال رب البن منظور الحد هو الفصل برن شرئرن لئال رختا  احدهما  -6
(  119ص  2احدهما عاي اآلخر ، وفالن حدرد فالن إذا  انت وري  إلي جانب وري  ) ابن منظور   

وجاء في القاموس المحي  لافرروز وباد  الحد هو الحاجز برن شرئرن ، ومنتهي الشيء حده ، وتمررز 
 ( . 683 - 682، ص  1الشيء عن الشيء ) الفرروز وباد    

  613صل، 1119 ،اإلس ندردة ،منشاة الم ارى ،وبو هرف، القانون الدولي ال ال، قصاد -7
 أذلك د. عبأد  ،611ص، ل1123 نون الأدولي، دار النهيأة ال ربيأة، القأاهرة،الوجرز في القأا ،غانل، حافظ  -2

 .92ص ،ل1113 ،األردن ،م تبة اليقافة والنشر ،الوسي  في القانون الدولي ال ال ،الكردل عاوان
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ولاحأأدود الدوليأأة وهميأأة سياسأأية وقانونيأأة  ،فاكأأل دولأأة حأأدود ت أأرن نطأأاق إقايمهأأا األريأأي      
ف نأد الحأد تنتهأي سأيادة دولأة وتبأدو سأيادة دولأة  ، بر  الن الدولة تمارس سيادتها داخأل حأدودها

 . (1)وخر  
. محمأأأد سأأأامي عبأأأد الحمرأأأد بقولأأأأ : دقأأأة هأأأو الأأأذ  وخأأأذ بأأأ  الأأأد تور والت ردأأأف االكيأأأر

عاي سطح  رنصرى اصطال  الحدود عاي وج  ال مول إلي مجموعة الخطوط الوهمية المرسومة
مأأن وقأأاليل الأأدول  ا رنهأأا ومأأا رتاخمهأأبغأأرض الفصأأل بأأرن إقاأأيل دولأأة ب الكأأرة األريأأية وو وعأأاله،

 . (2)األخر  وو المناطح غرر الخاي ة وو غرر الجائز إخياعها لسيادة و  من  الدول
 
 مفهوم الحدود الدولية : 3-2
 

.ف مأأا هأأو  لاحأأدودالتأأاردخي  عاأأي التطأأور االطأأالعمفهأأول الحأأدود ، البأأد مأأن  لتويأأيح
اأأذلك  أأان هنأأاك فوتأأرتب  بف أأرة الماكيأأة عنأأد البشأأر  ،م روفأأة مأأن القأأدلإن ف أأرة الحأأدود  م أأروى

حأأأدود لكأأأل تجمأأأع مأأأن النأأأاس تمأأأارس فرهأأأا  افأأأة النشأأأاطات مأأأن تجأأأارة وزراعأأأة وصأأأرد إلشأأأباع 
 ،مأأن الأأدخالء  الحأأدود والتجمأأع أأان ي مأأل عاأأي حمايأأة  و. راب وماأأبسشأأحاجأأاتهل مأأن ط أأال و 

 ،(3)و انت تش ر تاأك الجماعأات بأان حقوقهأا وو سأاطانها لأدائرة إقايميأة رجأب إال تت أد  نطاقهأا
وتجأأاوزا   ومأأن ي تأأد  ي أأون هنأأاك اختأأراق قباأأيو أأان ال رجأأوز ان ي تأأد  احأأدهل عاأأي االخأأر 

ف أرة الحأدود فأي التأاردو مأن  تتباأور و  القتأال . اندالعيستدعي الخالى والخصال وقد رؤد  إلي 
 تحتأأا الزراعأأة ف ،ومأأا صأأاحبها عأأادة مأأن صأأناعات منزليأأة وتجاردأأة محايأأة فنأأون الزراعأأة م رفأأة

 يابت. موقعاإلقامة الطوداة في 
 

 انشأأاءك الفأأرد  والجمأأاعي والحاجأأة إلأأي يأأوييأأا بظهأأور ف أأرة التما مفهأأول الحأأدود رأأرتب 
رجأأأاد نأأأوع مأأأن السأأأاطة ال ايأأأا  نعأأأ وال امأأأة الماكيأأأات الخاصأأأة بأأأرنحأأأدود وو فواصأأأل  ب يأأأها واا

 .(4)لافصل في الخالفات التي تقول برن المالكرن

                                                 

 .، المرجع السابحغانل، حافظ  -1
 . 192ص، ل1181، القاهرة ،1،ط1  ،وصول القانون الدولي ال ال ،محمد ،عبد الحمرد ،سامي  -6 

     228ص ل،1126، القاهرة ، دار النهية ال ربية ، القانون الدولي ال ال وقت السال ،حامدساطان،  -3
مر ز الدراسات  ، مجاة السياسة الدولية ، مدخل إلي خردطة الحدود السياسية ال ربية ، محمد،توفرح -2

 .  122ص ،1117السنة  ،111، ال دد لسياسية و االستراترجية باألهرال، القاهرةا
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عالمأأات يابتأأة تقأأول  عنأأدهل تكأأون  و أأان القأأدماء يحرصأأون بأأأن تكأأون الحأأدود وايأأحة،        
ولأذك وو ت رنها عاي نحو ال ريرر الشك في م ناها وو المقصود مأن مأدلولها ،  ،الطبي ة برسمها
 .ل بأوصاى الدوال والخاود األبد د عندهوصفت الحدو 

 

 انأت لأذلك و من ال دوان الخأارجي .  لحمايةوا ،حماية األمالك اهالهدى من توقي ف ان         
الطبي يأة  الحأدود والفواصألإال إن  ، (1) لاوقايأة الخنأادق تحفأراألسأوار و  تقأيلالجماعات القديمأة 

و انت تميل منأاطح انفصأال  ، هي األكير يباتا واألوفر حماية و ان ي ول عارها في هذا الشأن
 .(2)وليس مناطح اتصال

 
   :تصنيف الحدود الدولية ومعايير تخطيطها 3-3
  :تصنيف الحدود الدولية 3-3-1
 

رئيسأأة  مأأا هنأأاك عأأدة تصأأنيفات لاحأأدود الدوليأأة ، إال إنهأأا جمي أأا تتفأأح عاأأي تقسأأيمات 
وعاأي  ،إلي حدود طبي ية ووخر  اصأطناعية تقسيمها حدود الدوليةلا اتتقسيمالوبرز و  ،نويحس

 (3) حدود اتفاقية.ية هذا التقسيل فهناك تقسيل وخر وهو ما يسمي بالرغل من وهم
 

 
 
 
 
 

    
 تصنيف الحدود الدولية(: يوضح 1-3شكل )

 
                                                 

 .228مرجع سابح ، ص توفرح، محمد،  -1
6  A.O. Cukwurah ,op. cit p 13. - 

 ،  الكودت،عبد المن ل، جغرافية ال القات السياسية. مؤسسة الوحدة لانشر والتوزدع ،د. عبد الوهاب -7
م تبة االنجاو  ، الجغرافية السياسية، ومحمد السرد جاوب، دولت احمد صادق، .  ذلك 99ص  ،ل1133

 ر،السرد نص ترجمة محمد ،  ذلك، بي . سي، فوست . جغرافية الحدود،111ص ،ل1139، القاهرة، المصردة 
،  ذلك انظر فتحي محمد وبو عيان، الجغرافية السياسية، 21ة االنجاو المصردة، القاهرة، بال تاردو، صم تب

  . 192ص ل،1187دار الم رفة الجام ية، اإلس ندردة، 

 تصنيف احلدود الدولية

 

 

 

 حدود اصطناعية

 

 حدود طبيعية
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 :الحدود الطبيعية واالصطناعية 3-3-1-1
 

التقسأأيل عاأأي  ويسأأتند هأأذا، التأأي اسأأتخدمت منأأذ القأأدل حتأأي رومنأأا هأأذا انأأواع الحأأدودوهأأي وقأأدل        
 . وتسأتند إلأي ف أرة توسأ ية تؤمن بها اإلمبراطوردأات القديمأة، نظردة الحدود الطبي ية والحربية التي  انت

رأرون إن نهأأر الأرارن وجبأال البرنيأ  هأي الحأأدود الطبي يأة لحأدود فرنسأا ولأذلك سأأ وا  ا أانو  ماأوك فرنسأا ف
   إلي تاك الحدود. مد إمبراطوردة فرنساو التوس ة  إلي

التصأأأنرف يأأأل تب أأأ  ب أأأد ذلأأأك  الأأأي هأأأذا ( وول مأأأن اشأأأار 1113 –ولقأأأد  أأأان الاأأأورد ) أأأرزون 
 .(1)( 1121 –( يل )بوجز  1118 –)فاوست 
 

  الحدود الطبيعية : – أ
 وو بحار. اتر وو بحرر االتي ووجدتها الطبي ة،  ساساة جبال وو انه هي         

 :(2)ومن ومياة الحدود الطبي ية       
 

 
 
 
 
 

    
 الطبيعيةانواع الحدود (: يوضح 2-3شكل )

 
 : الحدود االصطناعية : ب

 

و يرر  ،خطوط اتفاقية عاي سطح األرض حدود وي ية من ارد  البشر عبارة عن هي        
طبي أأي بأأرن الأأدولترن وو فأأي حالأأة  حأأدإلأأي هأأذه الطردقأأة فأأي حالأأة عأأدل وجأأود  تاجأأأ الأأدولمأأن 

م اهدة وو  وذلك من خاللالحدود االصطناعية  موقع ودتل تيبرت ، (3)الرغبة في ت درل الحدود 
 .خردطةعاي  توقي هااتفاق خاص ب د 

                                                 

 
1- Samual Van Valkenburg , Elements of Political Geography, prentice Hall 

Inc, New-York , 1944,p.145,p.149. 

 .99ص ، مصدر سابح ،د. عبد الكردل عاوان  -6

 احلدود الطبيعية

 

 

 

 المستنقعات

 

 البحيرات

 

 األنهار

 

 الجبال
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 والحدود االصطناعية إما إن تكون فاكية وو هندسية :        
 

 
 
 
 
 

    
 الحدود االصطناعية(: يوضح انواع 3-3شكل )

 
 الحدود الفلكية :  -1

 

وهأأي الحأأدود المويأأوعة وفقأأا لخطأأوط ال أأرض والطأأول. ومأأن ومياأأة الحأأدود التأأي تقأأع           
. إمأأا (1)( شأأرقا 69الحأأدود المصأأردة الاربيأأة التأأي تسأأرر مأأع خأأ  طأأول ) ، وفأأح خطأأوط الطأأول

والتأي تتماشأي مأع  ، السأودانية –بالنسبة لخطأوط ال أرض فأيم ن التميرأل لهأا بالحأدود المصأردة 
 .  (2)( شماال66دائرة ال رض )

 

 :الحدود الهندسية – 2
 

 ،وتتبأأأع هأأأذه الحأأأدود خطوطأأأا مسأأأتقيمة عأأأادة مأأأا تكأأأون خطأأأوط الطأأأول ودوائأأأر ال أأأرض
 .وتكون هذه الحدود عادة في األماكن النائية  الصحار  

مسأأأتقيل يصأأأل بأأأرن نقطتأأأرن  وهأأأي مؤلفأأأة مأأأن خأأأ  ،وقأأأد ي بأأأر عنهأأأا بالحأأأدود الردايأأأية        
 .من مر ز دائرة م روى( 3)وو من قوس دائرة  م روفترن،

رخاأو مأن وشأ ال المظأاهر  والأذ  ي أاد ذه الخطأوط رناسأب الفأرال الصأحراو ،واستخدال هأ       
رن سأوردا و أال وبأ ،ميأل الحأدود بأرن موردتانيأا وتأونس الحياردة، التي تستازل الدقة في التحدرأد،

 و ذلك برن الس ودية وم ظل الدول المجاورة لها.من ال راق واألردن، 
 

                                                 

 .199، ص1126، د. محمد فتا  عقرل ،،مش الت الحدود السياسية، االس ندردة  -1
 131ص ، مصدر سابح،محمد توفرح، د. -6
المطابع االهاية ، برروت  ترجمة ش ر هللا خايفة وعبد هللا س د، القانون الدولي ال ال،د. شارل روسو،  -7

 .127ص،   1187،

 احلدود االصطناعية

 

 

 

 الحدود الهندسية

 

 الحدود الفلكية
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 ،(1)تقسأأأيل الحأأأدود إلأأأي طبي يأأأة واصأأأطناعية ل وهنأأأاك ال درأأأد مأأأن االنتقأأأادات وجهأأأت          
نشأي خأ  وي في هنا االشارة إلي ما وورده الأد تور جأابر إبأراهيل الأراو  إن جميأع الوسأائل التأي ت

كانأت تتماشأي مأع الظأواهر الطبي يأة وو تقأول عاأي وسأاس وسواء  هي من صنع اإلنسان،الحدود 
  .عالمات وقوائل يي ها اإلنسان بنفس 

 
:دود التاريخية والحدود االتفاقيةالح 3-4

(2) 
 

  التاي: ونذ ر مفهول الحدود التاردخية واالتفاق
 : الحدود التاريخية أو األزلية – أ

منأأذ زمأأن طودأأل يطأأرو عايأأا و  تغرأأر وهأأي الحأأدود التأأي ويأأ ت فأأي المايأأي والتأأي لأأل        
 قأأأانون الأأأدولي، أأأارى عايأأأ  فأأأي الواكتسأأأبت قأأأوة بموجأأأب الحيأأأازة األزليأأأة عاأأأي وسأأأاس المبأأأدو المت

دليول حاسوم علوح صوحة  إن القبوو  الطويول لحيوازق إقلويم وممارسوة السويادق عليو  "المتيمن  
 .  (3)"لتلك الدولةالسند والسلطة الشرعية 

 
 :(4)الحدود االتفاقية  – ب

الحأدود بأأرن تويأح االتفأاق بموجأب م اهأدة وو اتفاقيأة  الحأدود الموق أة يأمنقصأد بهأا ي       
 الحدود الدولية . مواقع دولترن وو وكير وهي الطردقة االعتيادية لتحدرد

 

 األطأراىوهذا النوع من الحدود إما إن ي ون مستقرا وجر  تحدرده وتخطيطأ  بأاعتراى          
مأا إن تاأك الحأدود  ، فتكون هذه الحدود مسأتقرة ويابتأة لمتخصصة واتفاقها وليست محل نزاع،ا واا

إن تخطيطهأا تأأخر لمأدة  وومتنازع عارها نترجة ل دل دقة التحدرد وو نقص الم اومأات الجغرافيأة 
 .(5)طوداة 

 
                                                 

 ،الحأأأدود الدوليأأأة ومشأأأ اة الجأأأدود ال راقيأأأة االررانيأأأة، مطب أأأة دار السأأأالل، بغأأأداد ،د. جأأأابر إبأأأراهيل الأأأراو   -1
 . 72ص، 1139

 .189ص ،سابح  رجعم ،لمزدد من التفاصرل  رنظر د. فارز ال يسو   -6
 . 72سابح ، ص رجعم ،د. جابر إبراهيل الراو   -7 
 916ص 1138الطب أة االولأي ، دار النهيأة ال ربيأة القأأاهرة،  –، القأانون الأدولي ال أال  د. سأاطان، حامأد -2
 . 223ص ،.
 72ص ،سابح  رجعم ،د. جابر إبراهيل الراو   -5
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 :المنازعات الحدودية وطرق تسويتها 3-5
 

عأأادة ومنأأذ ظهأأور الحأأدود تاردخيأأًا، ظهأأرت المنازعأأات الحدوديأأة وودت إلأأي حأأروب مأأدمرة،      
 لافائدة.وطرق تسودتها وذلك  المنازعات الحدودية سبابألالتطرق  ولذلك سرتل

 
    
 :المنازعات الحدودية 3-5-1

لامنازعأأأات الحدوديأأأة فأأأي القأأأانون الأأأدولي ولكأأأن مأأأا يمرأأأز هنأأأاك ال درأأأد مأأأن االسأأأباب          
 . اح بمبدو السيادة عاي إقايل م رنتت  انهان غررها عالمنازعات الحدودية 

تاب الفق  الدولي والجغرافية السياسأية لأل تخأر  عأن  ُ  فيوسباب المنازعات الحدودية ومن       
بطبيعوة موقو  يانيأة مت اقأة المجموعأة المت اقة بالم اهدة الحدوديأة  قانونيةيالث مجموعات إما 

اقتصادية وو اسأتراترجية وو سياسأية  در  تحتها وسباب  يررةنوهذه المجموعة من األسباب ت الحد
 .وهذه تنشا عن توارث الدول مبدأ الخالفة الدوليةدر  تحت نيالية تالوو تاردخية ... الو و 

 
 أسباب المنازعات الحدودية( يوضح 4-3شكل رقم )

 
 :األسباب القانونية 3-5-1-1
 

الم اهدة الحدودية  غررها من الم اهأدات رجأب إن تتأوافر فرهأا جماأة مأن األر أان بمأا           
يحقح الهدى من إبرامها فرجب إن تكون مبنية عاي م اومات دقيقأة وان تكأون عباراتهأا وايأحة 

أسباب 
المنازعات 

 الحدودية

 قانونية

طبيعة 
 موقع الحد

مبدأ 
الخالفة 
 الدولية
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تسأأتكمل اإلجأأراءات القانونيأأة إلبرامهأأا سأأواء السأأابقة وو الالحقأأة وصأأردحة ال تقبأأل التأودأأل . وان 
إذا فاألسباب القانونيأة التأي قأد تسأبب نأزاع  (1)الم اهداتقرت  ) اتفاقية فرنا ( لقانون لها وفح ما و

 التالي:تطرق إلرها من خالل الحدود  ذات صورا عدردة يم ن 

 
 قد تسبب نزاع حدودينونية التي ( يوضح االسباب القا5-3شكل رقم )

 
 تفسير نصوص االتفاقية الحدودية:االختالف في  -1

 

نظأأأرا ل أأأدل  فايأأأة الم اومأأأات التأأأي تبنأأأي عارهأأأا االتفاقيأأأة والجهأأأل  ي أأأود ذلأأأك االخأأأتالى
بطبي ة الموقع الحدود  لد  المتفاويرن قد رؤد  إلي إن تفسر دولة نص االتفاق بش ل مغارر 

ل اعتبأأار واد  تأأ ، الكودتيأأة –جأأر  ت رأأرن الحأأدود ال راقيأأة 1117لمأأا تأأراه الدولأأة فمأأيال فأأي عأأال 
ولكأن الجأانبرن اختافأا فأي  ن ويمانية وميال حدا بأرن الباأدرن،الباطن الذ  رتراو  عري  برن مرار

تفسرر هذا النص ما إذا  ان خ  الحدود يسرر إلي جانب الواد  األيمأن وو األيسأر وو منتصأف 
 (2) الواد .

 

 

 
                                                 

 .298ص  ل،1116، بغداد ال ال، دار الكتب لاطباعة والنشر،القانون الدولي ، عصال ،ال طية -1
ت ال أأأراق الدوليأأة بأأأالخار، ال ربأأي، مطب أأأة جام أأأة السياسأأأي ل القأأا التأأاردو، مصأأأطفي عبأأد القأأأادر ،النجأأار -6

 122ص  ل،1139البصرة، 

ية
ون

ان
لق
 ا
ب

با
س
ال
ا

 
 االختالف في تفسير نصوص االتفاق الحدودية -1

 عدم االعتراف بشرعية االتفاقية -2

 الخالف حول الجانب اإللزامي في الوثائق الرسمسة -3

 حق التقادم المكتسب -4
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 بشرعية االتفاقية : عدم االعتراف -2
 

الأي عأدل  ب دل شأرعية االتفاقيأة حجتأ  فأي ذلأك  قأد تسأتند ويش كوحد االطراى  يقول       
إنهأا مخالفأة لادسأتور  عاي، قانونية لامصادقة عارها في دولت الدستوردة وال اإلجراءات استيفاء

 .وو الموق رن عارها غرر مخولرن بذلك
ميأأأال عاأأأي ذلأأأك عأأأدل اعتأأأراى ال أأأراق بم اهأأأدة الحمايأأأة التأأأي وق هأأأا الشأأأرو مبأأأارك مأأأع  

 .(1)ل بدعو  عدل وحقرت  في ذلك لكون  تاب ا لاساطة ال يمانية1811الح ومة البردطانية عال 
 

 :الخالف حو  الجانب اإللزامي في الوثائق الرسمية -3
 

انأأ  غرأأر ماأأزل بتنفرأأذ مأأا ورد فأأي االتفاقيأأة وو  األطأأراىفأأي ميأأل هأأذه الحالأأة رأأر  احأأد        
البحردنأأي  – مأأا  أأان الحأأال فأأي النأأزاع القطأأر   ة لكونهأأا ليسأأت مازمأأة فأأي حأأد ذاتهأأا،الم اهأأد

ان أأرت البحأأردن إلزاميأأة المأأذ رات والرسأأائل المتبادلأأة مأأع قطأأر عأأال حرأأث  حأأول جأأزر )حأأوار(
  .(2)ل1111و 1188

 

 : حق التقادم المكتسب -2
 

ة مأأأدل ااالعتأأأراى بسأأأيادة دولأأأة عاأأأي منطقأأأة نترجأأأة اسأأأتمرار سأأأيطرتها عارهأأأوهأأأو 
فأأي هأأذا والميأأال  ،سأأب عأأدة شأأروطتالم  وقأأد اشأأترط الفقأأ  الأأدولي لاتقأأادلطوداأة جأأدا، 

( عاأي وسأاس إنهأا  انأت تحأت سأيطرتها يمالسياق هو مطالبة الس ودية بواحة )البرد
 .(3)1339منذ

 

 طبيعة منطقة الحد: 3-5-1-2
 

قأأد ررجأأع إلأأي  وذكإيأأارة المنازعأأات الحدوديأأة فأأي  اً مهمأأدورا  با أأتالمنطقأأة الحدوديأأة        
 وسياسية واستراترجية وعس ردة . واقتصادية جغرافية منها عدة وسباب

 

                                                 

 1ص ، 1121،بغداد ،مطب ة الرابطة ،1  ،حقيقة الكودت وزارة الخارجية ال راقية، -1
 المرجع السابح -6
مجاأأأة دراسأأأات الخاأأأر،  قأأأة الخاأأأر، ال ربأأأي،اسأأأتخدال الويأأأائح فأأأي منازعأأأات الحأأأدود بمنط د. صأأأال  ال قأأأاد، -7

 .127صل، 1189تموز  27،  ال دد السنة الحادية عشر ،الكودت ،والجزدرة ال ربية



72 

 

 الخالفة الدولية. 3-5-1-3
 

مجموعأأأة القواعأأأد القانونيأأأة التأأأي ت أأأال، مسأأأالة التغررأأأر فأأأي  المقصأأأود بالخالفأأأة الدوليأأأة :      
  ،فهي اتفاقية حاول دولة محل دولة وخر .(1)السيادة وتحدرد ويارها

وهأأو مأأأا رت اأأأح بمسأأأالة  اً م رنأأأ اً قانونًيأأأ اً ويأأأ  تيأألم اهأأأدات الحأأأدود  ومأأن الم أأأروى ان       
 الحدود ولكن قد ترتب  بأهداى وخر . 

 
  طرق تسوية المنازعات الحدودية: 3-5-2

 و ،ا طرق م رنة رتل تسودتها بموجبهاالمنازعات الحدودية  غررها من المنازعات الدولية له      
بتطور ال القات الدولية والقانون الدولي تطورت هذه الطرق حتي وصبحت إلزاميأة رجأب إتباعهأا 

ترسرو قواعد تنظل وسائل حل منازعاتها ولهذا س ت الدول إلي عاي الحدود،  لحل و  نزاع دولي
. 
 يم ن تصنرف الوسائل  التالي:و 

 الوسائل السياسية والدبلوماسية . -1

 الوسائل القضائية . -2

 
 

 
 
 
 
 

    
 

 يوضح طرق تسوية المنازعات الحدودية(: 6-3شكل )
 

 

 

                                                 

1- Ahmed Abu Alwafa "Arbitration and adjudication of International Land Boundary 

Disputis"Vol.42,1986.p.179.  

 

 وسائل قضائية

 

 سياسية ودبلوماسية

 طرق تسوية املنازعات احلدودية

 

 



73 

 

 الدبلوماسية :الوسائل السياسية و  3-5-2-1
ووخأأر  دباوماسأأية( والطأأردقترن  سياسأأية )طأأرق  همأأا نالأأي جأأزئرر هاويم أأن هنأأا تقسأأيم          

 مأأن حرأأأث و  ،همأأا طأأأردقترن را بأأان دورا  برأأرا بطردقأأأة وديأأة ، الهمأأا مشأأتر ات فأأي عامأأأل واحأأد
 .التحقرح المفاويات، المساعي الحمردة، الوساطة،

 

 ل،1111عهد عصأبة األمأل سأنة  إما الوسائل السياسية لتسوية المنازعات الدولية بموجب       
 .(1)ل1129ل يل وعردت مع مرياق األمل المتحدة في سنة 1171استمرت حتي سنة 

إال بريأأا واتفأأاق األطأأراى المتنازعأأة التأأي  سمرزتهأأا إنهأأا ال تمأأار  الوسأأائل الدباوماسأأية،و 
 :ويم ن دراستها عاي النحو االتي ،(2)تقبل نتائجها طواعية

 

 
 

 الوسائل السياسية والدبلوماسية( يوضح 7-3شكل رقم )
 

 
                                                 

ل، 1131،اإلسأأ ندردة ل والحأأرب، منشأأاة الم أأارى، الأأدولي ال أأال فأأي السأأاالقأأانون الشأأاف ي محمأأد،  ،البشأأرر -1
 . 211ص

 .719ص، ل1112،  قانون ال القات الدولية، دار األقواس لانشر، الطب ة األولي، عبد المجرد ،ال بدلي -6

الوسائل السياسية 
 والدبلوماسية

                 
 المفاوضات

 المساعي الحميدة

 الوساطة

 التحقيق
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  :الوسائل الدبلوماسية
 

 المفاوضات: -1
  

مويوع المتنازع عاية بهأدى الوصأول إلأي الهي تبادل اآلراء برن الدولترن المتنازعترن حول 
المب ويأأون الدباوماسأأرون لاأأدول اطأأراى النأأزاع عأأن تسأأوية لانأأزاع القأأائل برنهمأأا. ويقأأول بالتفأأاوض 

وقأأأد رأأأتل ت رأأأرن منأأأدوبرن  ،طردأأأح التنسأأأرح واالتصأأأال  أأأل مأأأنهل بأأأوزدر خارجيأأأة الدولأأأة األخأأأر  
وامأا ان تكأون المفاويأات شأفهية وو م توبأة وو الطأردقترن مأع ب يأهل،  ،مخصصأرن لامفاويأة

ألمأأر الأأذ  رتطاأأب ان ي أأون هنأأاك ا ،وتتوقأأف فائأأدتها عاأأي رو  النقأأاس التأأي تسأأود المفاويأأات
 .(1)تكافؤ برن القو  السياسية المتنازعة

 

 المساعي الحميدق:  -2
خالى رنشأب بأرن وو منظمة دولية في حالة  محاردة وهي التدخل الود  من جانب دولة

 .(2)ال القات برن الدولترن تحسرن هدى، بدولترن
 

رجاد جو وكير مالءمة الستئناى المفاويات    والوصول إلي تفأاهل فيمأا برنهمأا. وبأذلك واا
 . (3)تب ا لاظروى التي تتل فرها ، ترمي المساعي الحمردة إلي هدى مزدو 

 

 الوساطة: -3
محارأدة وو منظمأة دوليأة وو إقايميأة لاوصأول  ياليأة الأود  الأذ  تقأول بأ  دولأة هأو التأدخل       

إلي تسوية لخالى قأائل بأرن دولتأرن وو وكيأر عأن طردأح االشأتراك فأي المفاويأات التأي تأتل بأرن 
الطأأرفرن المتنأأازعرن لتقردأأب وجهأأات النظأأر برنهمأأا وويأأع االقتراحأأات لاتوصأأل إلأأي حأأل مناسأأب 

وو المنظمة في  يالية ولي تشترك دولةلانزاع . وتختاف الوساطة عن المساعي الحمردة في إن األ
ويأأع االقتراحأأات لاتوصأأل إلأأي حأأل مناسأأب لانأأزاع برنمأأا يقتصأأر دور اليانيأأة عاأأي مجأأرد تقردأأب 

 .(4)وجهات النظر ألجل استئناى التفاوض 
 

                                                 

 .689صسابح،  رجعم ،شارل روسو -1
رسأأاء مبأأادل القأأأانون الأأدولي مأأع عبأأد ال زدأأز محمأأد، ، سأأرحان -6 التطبرأأح عاأأأي  تسأأأوية المنازعأأات الدوليأأة واا

 . 6ص، ل1182مش اة الشرق األوس ، الطب ة اليانية، 
 .689صسابح،  رجعم ،شارل روسو -7
 .217ص، 1127،مطب ة النهية القاهرة  ، مبادل القانون الدولي ال ال، الطب ة اليالية،محمد حافظ ،غانل -2
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 التحقيق: -4
 

يقصأأد بهأأا االتفأأاق عاأأي تشأأ رل لجنأأة دوليأأة تتأأولي مهمأأة جمأأع وفحأأص وتحقرأأح الوقأأائع         
عارهأأا وويأأ ها فأأي تقردأأر دون إن تتخأأذ قأأرار فأأي ذلأأك بأأل تتأأرك ومأأر الح أأل عارهأأا إلأأي المتنأأازع 

األطراى المتنازعة. وطردقة التحقرح طردقة جدردة لتسوية المنازعات الدولية ، اقترحت  روسيا في 
 . (1) 1811مؤتمر الها  األول عال 

 

 مفهوم العالقات الدولية: 3-6
 

رسأمت خطأوط الحأدود  ،التوسأ يةلتشابك المصالح وت قدها برن الأدول وتنأامي األطمأاع 
وظهأأرت  يانأأات سياسأأية لأأل تكأأن قائمأأة  مأأا انأأ  ودمجأأت وحأأدات قائمأأة ممأأا مهأأد هأأذا لكيرأأر مأأن 
الصراعات واألزمات، ونجد الحدود  انأت احأد  ال وامأل فأي التقأارب والتباعأد بأرن الأدول بأل إن 

نيأأة او تاردخيأأة نأأت حأأول منأأاطح او منأأاطح بهأأا مأأوارد او لمرأأزة عسأأ ردة ووماغاأأب الصأأراعات  ا
 لمدرنة ومنطقة، لذلك نتطرق لفهل ال القات الدولية وتأيرر الحدود عارها.

 

 هناك ال درد من الت ردفات نذ ر منها:

ال القات الدولية بأنها "عال رهتل بالمالحظة  (John Burton)ي رى جون بورتون        
 .(2)والتحارل والتنظرر من وجل التفسرر والتنبؤ"

دارةتهتل بدراسة طبي ة  ونها" (Reynolds)وي رفها ردنولدز  والتأيرر عاي ال القات  واا
من الفويي وتهتل بطبي ة  إطاربرن األفراد والجماعات ال اماة في مردان تنافس خاص يمن 

 .(3)عالت برنهل وال وامل المتغررة المؤيرة في هذا التفاعل"التفا

                                                 

1 - Mans Kelsen, Principles of International law, Third printing, Rinehert and 

Company Inc, New york, 1959,p.363. 

 .11ص ،6الطب ة ،6112، مبادل ال القات الدولية ، دار وائل لاطباعة والنشر ، حقي س دتوفرح -6
 .11، مرجع سابح، ص، حقي س دتوفرح -7
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بأنها "دراسة التفاعالت برن ونواع م رنة من الكيانات  (Mkeland) وي رفها ماكيالند
 .(1)االجتماعية بما في ذلك دراسة الظروى المالئمة المحيطة بالتفاعالت"

لا القات الدولية، ودنبع  ، فيقدل ت ردفًا واس اً (Quincy Wright) وّما  ودنسي رارت
من نظرت  إلي ال القات الدولية بأنها "عالقات شاماة تشمل مختاف الجماعات في ال القات 

 .(2)الدولية سواء  انت عالقات رسمية ول غرر رسمية"

جميع  عاية منلا القات الدولية رتفح  وشافيوعاي الرغل من عدل وجود ت ردف شامل        
عاي هذه الت اردف رويح لنا ون ال القات الدولية ظاهرة  االطالعالباحيرن والمختصرن، فان 

واس ة من المبادالت المتداخاة التي تجر  عبر الحدود الوطنية، إذ استخدل م ظل المختصرن 
عبارات مطاقة وشاماة لت ردفها ميل  يانات اجتماعية بالنسبة لماكيالند، وجماعات عامة 

 وردنولدز. ،رارت اصة بالنسبة لكل من  ودنسيوخ

 أهمية العالقات الدولية: 3-6-1

الس ي لاحصول عاي م رفة عامة حول ساوك الجماعات هو ال القات الدولية  الهدى من
السياسية وساوك األفراد والمساعدة عاي فهل األحداث وو القيايا السياسية. وتشتمل ال القات 

االستنباط  إجراءتحارل االفترايات والوقائع السياسية عن طردح الدولية عاي وسائل وطرق 
واختيار الطردقة األكير مالئمة وتصنرف األهداى القيمة واختيار البدائل وبيان نتائجها المحتماة 

 .(3)لاوصول إلي الغاية المطاوبة

طبقًا لنفس المبادل األخالقية التي تدفع األفراد في التصرى، فان ذلك رج اها تقتنع بأن 
  مصاحة مشتر ة وشاماة تقول عاي وساس إقامة السالل بواسطة مؤسسات دولية.لها 

                                                 

 .11سابح، ص ، مرجع، حقي س دتوفرح -1
 .11ص ،مرجع سابح، ، حقي س دتوفرح -6

 .11ص ،مرجع سابح، ، حقي س دتوفرح -7
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إن ال القات الدولية تساعدنا في الكشف عن وفيل السبل التي تساهل في م رفة لذلك ف
ا انتظمت في مجموعات خاصة؟ ولماذا ساكت هذه الطردقة في التصرى؟ ماذا تردد الش وب؟ ولماذ

 وبوس نا ت ردف ال القات الدولية بأنها "ظاهرة من التفاعالت المتبادلة المتداخاة السياسية وغرر

 .(1)"السياسية برن مختاف وحدات المجتمع الدولي

 :التأثير المتباد  بين الحدود والدو  3-6-2

الحدود لها تأيرر  برر في ال القات برن الدول سابًا وو إرجابًا حرث ون  إذا طالت الحدود برن       

دولترن و انت عالقاتها قوية فإن ذلك يساعد في فتح وبواب االسترراد والتصدرر وانسياب البيائع 
الدولترن ورؤوس األموال وحردة الحر ة التجاردة مما رن  س إرجابا عاي الويع االقتصاد  لكال 

الناحية ال س ردة  ذلك رن  س طول الحدود سابًا إذا  انت ال القات متوترة برن الدولترن، وما من 
فان طول الحدود رنهك الخصل ودتطاب مهارة وقوة تحمل ووعداد هائاة من القوات لنشرها عاي 

 (2) هذه الحدود.

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .11، مرجع سابح، ص، حقي س دتوفرح -1
-http://www.politics، ال ناصأأر الجدرأأدة لقيأأاس قأأوة الدولأأة الم اصأأرة هارأأل عبأأد المأأولي: طشأأطوس، -6

ar.com/ar/index.php/permalink/3090.html 
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 محافظة رفح: 3-7
 مالصقة لاحدود المصردة الفاسطرنية.تقع محافظة رفح جنوب غرب فاسطرن وهي 

 .الحدود -1
حدود المحافظة عاي النحو التالي يحدها من الغرب شاطئ البحر االبيض المتوس  
ومن الشرق الخ  الفاصل برن ارايي اليمانية وارب رن ومن الشمال محافظة خانرونس ومن 

برن الدولة ال يمانية ل 1112التي رسمت طبقا لم اهدة  ،الجنوب الحدود المصردة الفاسطرنية
الحدود المشتر ة برن مصر وفاسطرن هي من تصنيفات الحدود  رر  الباحث ان، لذلك ومصر

 هندسية.الحدود الاالصطناعية وهي 
  .الموق  الجغرافي لمحافظة رفح -2

ودربطها بمحافظات  (1) ل 7.8تمد محافظة رفح عاي طول الشرد  الساحاي بطول 
قطاع غزة شارع الرشرد، ويفصل برن محافظتي رفح وخانرونس طردح النصر والرباط مناطح 
المحررات والشارع الفاصل برن مفترق مرا  الي م بر صوفا ويحدها من الشرق طردح الكرامة 

 616333ل ) 6116انها في عال دونل وباغ عدد س  21111االقايمي، وتقدر مساحتها 
 .(2)(نسمة

 
 رفح(: توضح حدود 8-3) شكل

 المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
                                                 

 رفح، قسل التخطي  الحير .بادية  -1
ل 2112ل، عدد س ان محافظات االرايي الفاسطرنية 2112الجهاز المر ز  لإلحصاء الفاسطرني  -6

 .74ص 
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 الخصائص التاريخية والحضرية لمحافظة رفح: -3

، قبأأل خمأأس رالى عأأال نشأأأتت تبأأر رفأأح مأأن المأأدن ال ربيأأة التاردخيأأة القديمأأة فقأأد وُ  التسوومية:
والرومأأان  ،رفيحأأو(واآلشأأوردرن ) ،)روبرهأأو (ووطاأأح عارهأأا ال درأأد مأأن األسأأماء، فسأأماها الفراعنأأة 

، وزادت وهميأة رفأح التاردخيأة ب أد مأرور السأ ة الحدرديأة فسموها رفح بوما ال ر  ،)رافيا(والرونان 
 (1).ل1123 د عال الذ  ررب  برن القاهرة وحيفا ودمر الخ  ب

التأاردو ت تبر رفح البوابة الفاصأاة بأرن مصأر وبأالد الشأال ، وقأد ذ أرت رفأح فأي  التاريخ القديم:
ق.ل،  انأأأت موقأأأع لم ر أأأة  361، وفأأأي عأأأال ق.ل 1117عأأأال  عأأأدة مأأأرات  أأأان وولهأأأا الفرعأأأوني

انتصر بها الماك سررجون الياني عاي القدماء المصردرن، وقد حظرت رفأح بأهميأة تجاردأة  برأرة 
 (2)في المنطقة واستمر وهمرتها حتي ال صر اإلسالمي.

ل حول ترسيل الحدود 1112والبردطانررن في عال  حدث خالى برن ال يمانررن القرن العشرين:
ل خي ت رفح لاح ل البردطاني الذ  فرض االنتداب عاي 1113برن الشال ومصر، وفي عال 

ل عندما 1192ل خي ت غزة إلدارة الح ل المصر  وبقرت حتي عال 1128فاسطرن. وعال 
ي ون احتاها الصهارنة ل إل1123ل حتي 1193احتاها الرهود، يل عادت لإلدارة المصردة عال 

وب د اتفاق  امب ديفرد است ادت مصر سرناء وفصات الوحدة االقتصادية واالجتماعية لامدرنة، 
دونل،  ان جزء 9911دونل وتبقي برفح الفاسطرنية 2111وتقدر مساحة رفح المصردة حوالي 

 (3) دونل.7911منها مست مرات صهرونية قدرت مساحتها 

ارز  مدرنة رفح  قاعدة لاهجول عاي قطاع غزة ، و ان السبب وقد استخدل الجيس االنج
 (4) وراء استخدامها قاعدة هي األسباب االقتصادية .

                                                 

 اية ، بحث تخر  مهد ،  ورخرون،  محاكاة وتقريل نظال المواصالت في محافظة رفح،  ،جربوع -1
 ل.2112الجام ة اإلسالمية،  قسل الهندسة المدنية،  -الهندسة 

 ل. 0:11ل، الساعة www.murafah.ps  ،11/2/2112بادية رفح،  -2
 .، مرجع سابحبادية رفح -2
 .، مرجع سابحبادية رفح -2

http://www.murafah.ps/
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 حدود مدينة رفح عبر التاريخ.(: يوضح  9-3شكل ) 

 بلدية رفح التخطيط الحضري  :المصدر 

الالجئرن منزل في مخيل  911ل دمر االحتالل االسرائراي ما يقارب 1131وفي عال 
بمدرنة رفح وذلك لبناء الطرق ال س ردة لاقوات االسرائراية، مما ود  الي بناء مخيمات جدد وو 
 ةمشاردع اس ان، منها حي البرازدل، حي  ندا و ان هدف  تحسرن األوياع الس نية واالجتماعي

في عال لاس ان، وسمرت هذه األحياء بذلك نسبة إلي الدول المانحة التي شار ت بإنشائها و 
ل انشأ حي جدرد اطاح عاي  حي الساطان و ان الهدى من إنشاؤه استي اب المواطنرن 1138

 (1) ال ائدرن من الخار  .

ت د مدرنة رفح حاقة الوصل برن قارتي رسيا ووفردقيا، وت تبر من اكبر المدن الفاسطرنية 
من م دالت  (2)%31الي ، وتصل نسبة البطالة في المدرنة نالتي يقطنها الالجئرن الفاسطرنرر

 البطالة في قطاع غزة، وي يس وغاب س ان المدرنة تحت ظروى اقتصادية واجتماعية قاسية.

                                                 

 .، مرجع سابحبادية رفح -1

 .، مرجع سابحبادية رفح -2
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 محافظة رفح في المخطط االقليمي: -4

في  البارزة اإلقايمية المواقعال درد من  ومن اهمهادور إقايمي هال  تا ب محافظة رفح
 والتي بدورها ستزدد من قصد ال درد من المواطنرن لامدرنة وهي: المحافظة

  ليمطار غزق الدو: 

يقع مطار غزة إلي الجنوب الشرقي لمحافظة رفح في منطقة الشو ة وهو الم ان الذ  
فريت  إسرائرل عاي المفاوض الفاسطرني ، وذلك لاحفاظ عاي ومن  ومنع اختراق الطائرات ل ، 

ل، وقامت قوات االحتالل 1118بواسطة الدول المانحة في عال حرث تل إنشاء المطار 
 .وير اإلسرائراي باستهداف  وكير من مرة وهو اآلن ال روجد ل 

 :ميناء رفح البري 
الفاسطرنية وهو الم بر الوحرد الذ   يقع م بر رفح جنوب القطاع عاي الحدود المصردة

يستخدل الم بر  .األوروبي وبمراقبة االتحادرخيع لاسيطرة الفاسطرنية بالتنسرح مع المصردرن 
، ل6119والساطة الفاسطرنية في نوفمبر/تشردن الياني  وفقا التفاقية الم ابر الموق ة برن إسرائرل

لتصدرر البيائع الفاسطرنية خاصة منها ووييا  ،ر  ل فاسطرني يحمل هوية فاسطرنيةل بو 
 .رغل اعتراض إسرائرل المنتجات الزراعية

 

 الصناعية ومنطقة التجارق الحرق:ة المنطق 
تل ال مل عاي توجي  النشاطات الصناعية إلي الحدود الشرقية، يمن المدن الصناعية 
ومناطح التجارة الحرة المقترحة، و انت الف رة األساسية وراء هذا الجذب نحو الشرق هو 

،... الو " قراةء، تاوث هواء، المواصالت اليالتخاص من النشاطات الماوية برئيا " يويا
ب ادها عن المناطح ال مرانية وعن المناطح الزراعية والمصادر المائية الهامة، رخذًا ب رن  واا
االعتبار ون اتجاه الردا  السائدة داخل اإلقايل هو من الغرب نحو الشرق، مما يقال تأيرر الهواء 

تافة،  ما ويم ن رب  هذه النات، عن المصانع عاي المراكز ال مرانية والتجم ات الس انية المخ
 المناطح بالمحور الشرقي لامواصالت وبخ  س ة الحدرد المقتر .
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 تحليل الوض  القائم: -5
 السكانية: تاوال: الدارسا

 ل دولة تس ي الي حصر جميع الس ان والموطنرن، ولامؤسسات الدولية والمحاية دور هال في 
م دالت الكيافة الس انية، ومن اهل هذه حصر س ان االرايي الفاسطرنية و ارتفاع نسبة 

المؤسسات مر ز االحصاء الفاسطرني الذ  يصدر تقاردر في فترات متقاربة تت اح بيبات وتغرر 
 والتطور التنمو  والبرئة ال مرانية. ةالزدادة الس اني

 الكثافة السكانية لمدينة رفح:
ل ال لاس ان والمساكن والمنشئات حسب ما ورد في تقردر مر ز االحصاء الفاسطرني ) الت داد ا

 ل(  انت االحصائيات  التالي:6116ل وعال 6113لمحافظة رفح عال 
 

 م 7001و  1991(:  يوضح عدد السكان والمقارنة بين إحصاء 1-3جدو )
 المصدر: مركز االحصاء الفلسطيني

 معدل النمو السكان

 السنوي نسبة التغيير م7001 م7991

777221 713317 1717 1177 

 

 م7001و  1991( يوضح متوسط حجم األسرق و المقارنة بين إحصاء 7-3جدو )
 المصدر: مركز االحصاء الفلسطيني

 متوسط حجم األسرة

 نسبة التغيير م7001 م7991

219 211 112 

 

 م7001حجم األسرق  حسب إحصاء  -عدد األسر -(  يوضح  نوع السكان3-3جدو )
 في رفح، المصدر: مركز االحصاء الفلسطيني

 األسر السكان

كال  إناث ذكور

 الجنسين

متوسط  عدد األسر

حجم 

 األسرة

قيمة 

 النمو

21 121 21 902 713317 72 221 211 117 
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 يوضح التغير في الكثافة السكانية (:4-3)جدو 
 

 ل2112 ل2111 ل2111 السنة
 نسمة 212444 نسمة 105502 نسمة 122801 (1)عدد الس ان

 81111 81111 81111 (2) المساحة )دونل(
 2.22 2.28 2.17 الكيافة) شخص /دونل (

 
 ثانيا: المناخ:

مناخ حار وجاى صيفًا  ي تبر مناخ رفح، االبيض المتوس ، رتأير مناخ رفح بقربها من البحر
 ماال. 691ويصل منسوب األمطار في الشتاء إلي ، وم تدل األمطار شتاءً 

محافظة رفح عاي البحر األبيض المتوس ، إال ون مناخها ي تبر شب  صحراو ، إذ  برنما تطل 
تنخفض درجات الحرارة و ( درجة مئوية، 78إلي ) ناً وحيا صرففي فصل الدرجات الحرارة  ترتفع

 (3) .( درجات مئوية11) م دلفي فصل الشتاء إلي 
 

 ثالثا: الخدمات:
 

 :الصحة -1

 كزاالمر  خالل من رفح لس ان الصحية الخدمات تقديل عاي الصحة وزارة تشرى
 ((U.N.R.W.A الدولية الغوث و الة تقول  ذلك. المدرنة في لها التاب ة والمستشفيات الصحية
 دوجد، و لها التاب ة ال يادات خالل من األولية الرعاية مجال في لالجئرن الصحية خدماتها بتقديل
 (4) .وجر مقابل لامواطنرن خدمات  يقدل وهاية لمؤسسات تابع المدرنة في خاص مستشفي ويياً 

 

                                                 

 .ل5:11ل الساعة http://ar.wikipedia.org 15/12/2112موقع وي ربرديا،  -1
 بادية رفح، قسل التخطي  الحير .  -2     

 بادية رفح، مرجع سابح. -7

 بادية رفح، مرجع سابح. -2
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 يوضح الخدمات الصحية في رفح (:5-3)جدو 

 المصدر: بلدية رفح، قسم التخطيط الحضري 

 المجموع مراكز صحية رعاية وولية مستشفيات الخدمة الصحية

 2 1 7 6 خدمات ح ومية

خدمات و الة 
الغوث الدولية 
UNRWA)) 

- 6 - 6 

 2 9 - 1 خدمات خاصة

 12 2 9 7 المجموع
 

 :التعليم -2

  ذلك المحافظات بباقي تاً وسو  رفح في الت ايل عاي ال الي والت ايل التربية وزارة تشرى
 تشمل والتي لها التاب ة المدارس عاي (U.N.W.A) الالجئرن وتشغرل غوث و الة تشرى
 لاح ومة.  بالكامل تخيع فإنها اليانوية المرحاة وما،  فق  واإلعدادية االبتدائية المرحاة

 

  .يوضح عدد المدارس الموجودق في رفح و أنواعها (:6-3)جدو 
 المصدر: بلدية رفح، قسم التخطيط الحضري 

 المجموع مشتركة بنات بنين نوع المدرسة

 77 2 12 19 مدارس حكومية

مدارس وكالة الغوث الدولية 

UNRWA 
12 18 1 27 

 2 2 - - مدارس خاصة

 81 13 76 71 المجموع

 
و ما ودتوفر خدمات التطودر األساسية بمدرنة رفح ميل شب ة الصرى الصحي، شب ة 
طرق رئيسية، وم ب لانفايات خار  حدود المدرنة، وغررها من الخدمات األساسية، وقد انتشر 
الس ن ال شوائي في مناطح المخيمات ومناطح الحدود، وحدود المحررات سابقًا حرث  انت 

لش ب، و انت البادية ت في س ان الحدود من رسول الترخيص تهدى إلي ت زدز صمود ا
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واليرائب لتحقرح الهدى السابح، وقد امتد البناء في منطقة رفح ب د قدول الساطة الفاسطرنية 
إلي الشرق حرث زادت نسبة البناء والتطودر في منطقة حي الجنرنة والتنور، وحي السالل، 

 المخط  في الحفاظ عاي المناطح المحميات الطبي ية . وحاليًا حي تبة زارع، وهذا ردعل تطودر
 

 رابعا: الشريط الحدودي:
 مفهوم الشريط الحدودي: -1

ودباغ  الذ  يفصل قطاع غزة عن األرايي المصردة الخ  الحدود هو عبارة عن 
والبالغة  االنتدابيةجزءًا ال رتجزو من الحدود الدولية برن مصر وفاسطرن ، وهو  ل 16.2طول  
، ودر  الباحث ان برن الدولة ال يمانية ومصر ل1112 ل، التي ُرسمت طبقًا لم اهدة  611

 .ل.ط وذلك حسب توزدع احياء مدرنة رفح6111ل.ط الي 211منطقة الدراسة تتراو  من عمح 

 
 (: يوضح احياء مدينة رفح بالنسبة للشريط الحدودي10-3شكل )

 رفح، قسم التخطيط الحضري. بلدية المصدر:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Gaza_Strip_map2-ar1.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Gaza_Strip_map2-ar1.svg
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 :(1)اطبيعة المنطقة واستخدام األرض فيه -2

لفقررة نسبيًا بمواردها ت تبر المنطقة التي يمر فرها الخ  الحدود  من المناطح ا          
من الشمال إلي  االرتفاعرتدر  فرها  ،منطقة شب  مستوية لحدود  يسرر فيفالخ  ا ،الطبي ية
وتسرر بارتفاع  الغرب،حرث تبدو الحدود من نقطة صفر عاي شاطئ البحر في  ،الجنوب

دود برن عند نقطة التقاء الح ،متراً  11حتي تصل إلي ارتفاع نحو ًا شرقتدردجي  اما اتجهنا 
وهي في  ،ه المنطقة تربة رماية إلي مختاطةوتسود في هذاالرايي المحتاة، قطاع غزة ومصر و 

نتاجية األرض فرها محدودة  . (11-7انظر الش ل ) مجماها تربة فقررة في مواردها ال يوية واا

 أوال :ملكية األراضي:

وتتنوع ماكية األرض في منطقة الشرد  الحدود  داخل قطاع غزة، بحرث يم ن           
 وقسال: ورب ةتقسيمها إلي 

 

 
 

 ( يوضح ملكية االراضي11-3رقم ) شكل
 

                                                 

 مساءا   1م ،الساعة http://www.oppc.pna.net/ ،69-6-6117وقع، مركز التخطيط الفلسطيني، م -1

ملكية 
 االراضي

                 
 ملكية خاصة

اراضي 
 حكومية

اراضي بئر 
 السبع

 أوقاف

http://www.oppc.pna.net/
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ماكية خاصة: وتتر ز في وقصي الشمال بالقرب من شاطئ البحر في منطقة المواصي،  -1
  ما رتواجد هذا النوع من الماكية في منطقة الوس ، حرث التر ز الس اني.

 .مية: وتتر ز في المنطقة الشماليةورايي ح و  -6

الجزء الجنوبي من الشرد  الحدود  وهي ورايي خاصة ورايي بئر السبع، وتقع عاي طول -7
 استقط ت من األرايي الح ومية.

 ( يوضح نسبة ملكية االراضي7-3جدو  رقم )
 م، وزارق التخطيط2020-2005المخطط اإلقليمي للمحافظات الجنوبية المصدر: 

 النسبة المئوية نوعية الملكية
 %27.1 خاصة
 %6.1 ووقاى

 %18.3 ورايي بئر السبع
 %19.7 ح ومية

 األراضي: تثانيا: استخداما

داخل قطاع غزة، فيم ن وصف   وما عن استخدال األرض عاي طول الشرد  الحدود           
 عاي النحو التالي:

ب د تجاوز المنطقة ال س ردة الواق ة مباشرة عاي طول الشرد  الحدود ، والم ّرفة 
بالمنطقة الوردية باتجاه الشرق ربدو الشرد  الحدود  من شاطئ البحر في وقصي الشمال 
بمنطقة المواصي، التي تقع يمن المنطقة الصفراء التي يقطنها عدد محدود من الفالحرن 

ي مجال الزراعة، وهي منطقة زراعية تسرر عاي امتداد الشرد  الحدود  الفاسطرنررن ال امارن ف
 .و  من شاطئ البحر باتجاه الداخلبطول ال رتجاوز  راومتر واحد من الشمال إلي الجنوب، 

تقع   انت  ، حرثالمحرراتلجنوب "الداخل" تأتي منطقة ب د هذه المنطقة وباتجاه 
"تجمع غوس قطرف"، التي تمتد من شاطئ البحر  انيةاالستيط"رفيح يال" يمن المنطقة  محررة

 ل من شاطئ البحر، يأتي الخ  األزرق لرنهي  6وعاي ب د   ل باتجاه الجنوب، 6ة حتي مساف
 ل من الشمال إلي الجنوب، وهي 6لتبدو منطقة صفراء جدردة تمتد لمسافة  ،حدود المنطقة 

منطقة تمتاز بسيطرة الكيبان الرماية وخاوها تقردبًا من التواجد الس اني، باستيناء ب ض المنازل 
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المتفرقة عاي وطراى الحي الس ني الفاسطرني تل زعرب. والي الجنوب من هذه المنطقة 
رد  الحدود  تبدو المنطقة الس نية، والتي تمتد من تل زعرب في مباشرة، و  في وس  الش

الشمال مالصقة تمامًا لامنطقة األمنية "المنطقة الوردية"، بحرث تسرر باتجاه الجنوب حتي حي 
تميل   انت الس اني، والتي االكتظاظ ل، وهي المنطقة ذات  2.9السالل بمسافة تقدر بنحو 

رت  الكاماة عاي الشرد  اإلسرائراي تحول دون سيط اللاالحتمش اة ومنية  بررة لجيس 
 .الحدود 

تمتد لمسافة تقدر بنحو ب د هذه المنطقة، وباتجاه الجنوب تظهر منطقة صفراء يالية 
 ل، تتسل م ظمها بالطابع الزراعي وذات تواجد س اني بسي ، ودخترقها شارع صال  الدرن 2

 ال ودة "رفح" البر . "الجزء الشرقي من " لررب  قطاع غزة بم بر

وما عاي الجانب الغربي من الحدود، و  الجانب المصر ، فإن المنطقة هناك تتسل 
بالطابع الزراعي، وبخاصة ب د نقل س ان مخيل  ندا الفاسطرنررن إلي الجانب الشرقي من 

ر  الحدود داخل قطاع غزة، فال رتبح إال ب ض التجم ات الس انية المتنايرة عاي الجانب المص
 من الخ  الحدود .

 (: يوضح مساحة االحياء وعدد السكان ونسبة البناء.8-3جدو  )

 المصدر: بلدية رفح، قسم التخطيط الحضري.

 أسم الحي م
 المساحة

 ) دونم (
 عدد السكان

 المساحة المبنية

 ) دونم (
 عدد المباني

 811 221 2021 2225 حي المواصي 1
 1 1 1 2152 حي المحررات 2
 1711 1211 22251 2155 الساطانحي  2
 2111 275 15281 2711 حي رفح الغربية 7
 10152 1112 52111 2151 مخيمات رفح 5
 1211 1011 27155 1411 حي االدار   8
 1211 481 17871 2111 حي السالل 4

 26052 6098 142246 16793 االجمالي
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 (1)الترتيبات األمنية علح جانبي الشريط الحدودي 3-7-2 

الترتربات األمنية السائدة عاي طول الشرد  الحدود  سواء عاي الجانب الفاسطرني وو          
اإلسرائراية واتفاقية طابا برن الجانبرن -الجانب المصر ، جاءت إفرازًا لم اهدة السالل المصردة

رائراي، بغض الفاسطرني واإلسرائراي، إيافة إلي الترتربات واإلجراءات التي اتخذها الجيس اإلس
 . االتفاقرترنالنظر عن النصوص الواردة في هاترن 

، فقد 62/7/1131اإلسرائراية الموق ة في واشنطن في -فطبقًا لم اهدة السالل المصردة
سرائرل هي  جاءت المادة اليانية من هذه الم اهدة لتنص عاي ون الحدود الدائمة برن مصر واا

، وذلك دون المساس بما رت اح  االنتدابفاسطرن تحت الحدود الدولية الم ترى بها برن مصر و 
         بويع قطاع غزة. 

ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة ال تمس، ودت هد  ل منهما باحترال سالمة           
 ورايي الطرى اآلخر، بما في ذلك مياه  اإلقايمية ومجال  الجو . 

رائراي، وترتربات األمن في المادة اإلس باالنسحابوجاء في الماحح األول الخاص 
اليانية من  تحت عنوان )تحدرد الخطوط النهائية والمناطح(، حرث وويحت هذه المادة المناطح 
التي سرتل إنشاؤها وتنظيمها في سرناء وعاي جانبي الحدود الدولية برن الطرفرن، بما فرها حدود 

بالحدود، إلي ورب ة مناطح لكل قطاع غزة مع مصر، حرث قسمت سرناء والمنطقة المحيطة 
 منها ترتربات ومنية وعس ردة خاصة.

 هل ما يفردنا في هذا المجال ما جاء من نصوص خاصة بالمنطقترن " " و"د".و و  

                                                 

 .1040الدراسات الفاسطرنية مؤسسة -الم اهدة المصردة اإلسرائراية -1
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 ) ، د(( رويح الحدود الدولية وخطوط المناطح12-7ش ل رقل )

-http://thawratalbanafseg.blogspot.com ،19-16، موقع، يورة البنفس،المصدر: 
 ل9011ل، الساعة 6117

فيما رت اح بالمنطقة " "، وهي المنطقة المالصقة لاخ  الحدود  من جهة الغرب، و         
 ذه المنطقة عاي النحو التالي: عاي الجانب المصر ، فقد جاءت وهل الترتربات األمنية في ه

  ب د ون نصت المادة عاي تحدرد المنطقة المذ ورة وحصرها برن المنطقة "ب" في الغرب
والحدود الدولية وخار، ال قبة في الشرق، وكدت المادة عاي ون تتمر ز في هذه المنطقة 

 قوات األمل المتحدة والشرطة المدنية المصردة فق .
  المصردة المساحة بأساحة خفيفة وداء المهال ال ادية لاشرطة تتولي الشرطة المدنية

 داخل هذه المنطقة.

http://thawratalbanafseg.blogspot.com/
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  ،وما المنطقة "د" الواق ة إلي الشرق من الحدود الدولية، و  داخل األرايي اإلسرائراية
فقد نصت المادة عاي ون تتواجد في هذه المنطقة قوة  .وامتداد المنطقة في قطاع غزة
اة ومنشآتها ال س ردة وتحصرنات مردانية ومراقبي األمل محدودة من وربع  تائب مش

 المتحدة. 
  ال تتيمن القوة اإلسرائراية في المنطقة "د" دبابات وو مدف ية وو صواردو، فيما عدا

 صواردو فردية ارض/جو.
  مر بة وفراد مدرعة من  افة  181تتيمن ال ناصر الرئيسية لكتائب المشاة األربع حتي

جمالي   .(1)فرد 2111حتي األنواع واا

 

وما اتفاقية طابا الموق ة برن الجانبرن الفاسطرني واإلسرائراي في واشنطن بتاردو 
، فقد جاء في المادة السادسة منها تحت عنوان "ترتربات ومنية في قطاع غزة"، 68/1/1119

 وفي الفقرة السادسة منها تحت عنوان "الحدود المصردة" ما راي:

ال س ردة عاي طول الحدود المصردة مع قطاع غزة،  ما رسمت عاي "منطقة القواعد 
 331( بالخ  األزرق، وظات بالاون األحمر الورد  )تقدر مساحتها بأ6الخارطة المرفقة رقل )

دونل(، سوى تكون تحت الساطة اإلسرائراية، وسوى تبقي )قردة الدهانية قردة ي يس فرها ب ض 
ءًا من منطقة القواعد ال س ردة، إلي حرن إعالن عفو عال عن ال مالء إلسرائرل وعائالتهل( جز 

مواطني القردة واتخاذ التدابرر لحمارتهل وب د ون رتحقح ذلك، فإن قردة الدهانية سوى تصبح 
 جزءًا من المنطقة الصفراء".

اإلسرائراية، قد -ه ذا يالحظ ون الم اهدة المصردة اإلسرائراية واتفاقية طابا الفاسطرنية
التواجد اإلسرائراي في الشرد  الحدود  في قطاع غزة، والذ  تفيل المصادر  نظمت

اإلسرائراية عاي تسمرت  "محور فيالدلفيا" وهو االسل الرمز  لامنطقة عاي خرائ  الجيس 
 االتفاقاتاإلسرائراي، إال ون الجيس اإلسرائراي رتصرى وفقًا لرؤيا خاصة ب  بغض النظر عن 

إلسرائراي من ناحية مردانية يقسل الشرد  الحدود  إلي يالية وقسال، والم اهدات، فالجيس ا
القسل األول، وهو األهل واألخطر بالنسبة إلسرائرل، وهو القسل المقابل لمدرنة ورفح ومخيمها، 
وتتر ز في  عمايات المقاومة الفاسطرنية والتي تدعي إسرائرل ون م ظل األنفاق تصل برن هذا 

                                                 

 .المرجع السابح -1
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  من الحدود. وما القسل الياني، فيمتد من شمال مدرنة رفح حتي شاطئ الجزء والجانب المصر 
البحر، وهو خايع بش ل  امل لاسيطرة اإلسرائراية. ويأتي القسل اليالث جهة الجنوب، حرث 
سرائرل وقطاع غزة عند م بر " ردل  يمتد من مدرنة رفح حتي نقطة التقاء الحدود برن مصر واا

 شالول". 

الوسائل المتب ة لحماية الخ  الحدود ،  االحتاللرت ساطات وتحت حج، ومنية، طو 
، في مواجهة ما يسمي عمايات التهردب. يل 1183الفاسطرنية األولي عال  االنتفايةمع بداية 

زادت من هذه الوسائل مع انطالق انتفاية األقصي، حرث تل ويع  تل إسمنتية يخمة 
امة جدار حدرد  بارتفاع يمانية ومتار عاي بإق االحتاللبارتفاعات  بررة، يل شرعت ساطات 

امتداد يالية  راومترات، إيافة إلي ال درد من الدشل ال س ردة المصفحة والدوردات واألجهزة 
الم دلة التي صادقت عارها  االرتباطاإللكترونية مت ددة األغراض. وفيما رت اح بخطة فك 

د خاص بالشرد  الحدود  تحت عنوان ، فقد جاء فرها بن2/2/6112الح ومة اإلسرائراية في 
 "محور فيالدلفيا"، جاء في  ما راي:

منطقة الحدود برن قطاع غزة ومصر: "تواصل دولة إسرائرل اإلبقاء عاي وجود عس ر  
حاجة ومنية   عاي طول خ  الحدود برن قطاع غزة ومصر )محور فيالدلفيا(، وهذا الوجود هو

ن الزمًا توسيع ماد  لامنطقة التي رجر  فرها النشاط حروية، في وماكن م رنة يحتمل ون ي و 
خالء هذه المنطقة  ال س ر . وفي السياق، ستنظر الح ومة في إم انية إخالء هذه المنطقة، واا

يمن ومور وخر ، بواقع امني وبمقدور الت اون المصر  في خاح ترترب سي ون مشروطًا، 
 مصداق رخر".

اع غزة ومصر، والذ  رتيح من خاللها ون هذه نبذة عن الشرد  الحدود  برن قط
إسرائرل هي صاحبة الكامة ال ايا في السيطرة عاي هذا الشرد ، سواء من خالل نصوص 

المبرمة، وو من خالل الممارسات اإلسرائراية مردانيًا، وذلك نظرًا لألهمية  واالتفاقاتالم اهدات 
ع غزة مع دولة غرر إسرائرل. وبالتالي الخاصة لهذا الشرد ،  ون  الحدود البردة الوحردة لقطا

فإن استمرار السيطرة اإلسرائراية عاي قطاع غزة ال تكتمل إال بتحقرح سيطرة إسرائراية  اماة 
  عاي هذا الشرد ، سواء بسيطرة مباشرة وو بدور مصر  ف ال.
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 صورق جوية توضح جانبي الشريط الحدودي(: 13-3) شكل

 alrepat.com المصدر/
 الشريط الحدودي جانبي صورق توضح(: 14-3) شكل

 benaa.com المصدر/

  
 (: صورق توضح الشريط الحدودي14-3) شكل

 alrepat.com المصدر/

 (: صورق توضح الشريط الحدودي14-3) شكل
 alrepat.com المصدر/

  
 (: صورق توضح الشريط الحدودي14-3) شكل

 alrepat.com المصدر/

 توضح الشريط الحدودي(: صورق 14-3) شكل
 alrepat.com المصدر/

  
 (: صورق توضح الشريط الحدودي14-3) شكل

 alrepat.com المصدر/

 (: صورق توضح الشريط الحدودي14-3) شكل
 alrepat.com المصدر/
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 :(1)معابر قطاع غزق 3-7-3
 

م أابر، وحأدها مغاأح  ايأًا، فيمأا بقيأة الم أابر مغاقأة م ظأل ويأال  ب ةحي  بقطأاع غأزة سأي
ال رأأدخل القطأأاع وال رخأأر  منأأ  شأأيء دون ، حرأأث ب السياسأأة التأأي رتب هأأا االحأأتاللالسأأنة بسأأب

الوحرأد الخأار  عأن سأيطرة االحأتالل  المرور بأحدها، وتخيع ستة منها لسيطرة إسرائرل والم بر
 هو م بر رفح. 

 

 
 

 المعابر في قطاع غزق (:15-3شكل )
 

                                                 

7- http://www.aljazeera.net/Mob/Templates/Postings/ArchivedDetailedPa
ge.aspx?ArchiveId=1081795 

معابر 
قطاع 
 غزة

معبر 
 المنطار

معبر بيت 
 حانون 

معبر 
 العودق

معبر كرم 
 أبو سالم

معبر 
 القرارق

معبر رفح 
 البري 
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 (: المعابر في قطاع غزق16-3شكل )

 وزارق الحكم المحلي، تقرير المخطط االقليمي، )بتصرف(.المصدر/
 

 )سم ) كارني إب   الكيان الصهيونيمعبر المنطار ويعرف .1

وي تبر من  ،ودخيع لاسيطرة اإلسرائراية الكاماة ،شرق مدرنة غزةيقع م بر المنطار 
سرائرلوهل  حرث ي د  الم ابر في القطاع ووكبرها من حرث عبور الساع التجاردة برن القطاع واا

 (12-7انظر الش ل) .الم بر التجار  الوحرد في القطاع 
 

 :( سم ) إيريزإب   الكيان الصهيونيمعبر بيت حانون ويعرف .6
ي تبر ، ودخيع لاسيطرة اإلسرائراية الكاماة و شمالي مدرنة غزةيقع م بر برت حانون 

م بر برت حانون الم بر الوحرد الذ  ررب  برن محافظات غزة والمحافظات الشمالية مرورًا 
 بإسرائرل وهو الم بر الوحرد الذ  ررب  محافظات غزة بنقاط ال بور إلي األردن.

عالجها في إسرائرل  هذا الم بر مخصص ل بور الحاالت المريية الفاسطرنية المطاوب
وو اليفة الغربية وو األردن. ويمر من  الدباوماسرون والصحافة والب يات األجنبية وال مال 
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 .وتجار القطاع الراغبون في الدخول بتصاردح إلي إسرائرل،  ما تمر من  الصحف والمطبوعات
 (12-7انظر الش ل)

 

 :(صوفا  (سمإب   الكيان الصهيونيمعبر العودق ويعرف .7
 ووه وهو رخيع لاسيطرة اإلسرائراية الكاماة يقع م بر صوفا التجار  شرق مدرنة رفح 

م بر صغرر ومخصص لاحر ة التجاردة، ووغابها مواد البناء التي ت بر باتجاه قطاع غزة فق ، 
انظر  فال ت بر من  و  مواد نحو إسرائرل. وي مل وحيانا عن م بر المنطار ) ارني(.

 (12-7الش ل)
 

 :)سم ) كيرمشالومإب   الكيان الصهيونيكرم أبو سالم ويعرفمعبر  .2

جاءت ف رة إنشاء م بر  رل وبو سالل من جانب االحتالل اإلسرائراي عقب االنسحاب 
من محافظات غزة لي ون بدرل لم بر رفح حرث ون الم بر يقع في األرايي الخاي ة لاسيطرة 

 بر بش ل مطاح .اإلسرائراية وبذلك تكون سيطرة إسرائرل عاي الم 

 –و يقع م بر  رل وبو سالل لاشرق من م بر رفح وتحدردا عاي مياث الحدود المصردة 
هذا الم بر مخصص لاحر ة التجاردة برن القطاع وبرن إسرائرل، اإلسرائراية و  –الفاسطرنية 

ويستخدل وحيانا ل بور المساعدات إلي القطاع  ما يمر من  ب ض الفاسطرنررن حرن رت ذر 
 (12-7انظر الش ل)ارهل است مال م بر رفح القردب من . ع

 
 :) سم ) كيسوفيمإب   الكيان الصهيونيالقرارق ويعرف معبر .9

 م بر مخصص لاتحرك ال س ر  الو  الباح يقع الم بر برن منطقة خان رونس ودرر
، وهو اإلسرائراي حرث تدخل من  الدبابات والقطع ال س ردة  اما قررت إسرائرل اجتيا  القطاع

 (12-7انظر الش ل) منذ االنسحاب. حمغا
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 الخالصة: 3-8
 تطرق الباحث في هذا الفصل لدراسة الحدود  نظرا ألهمية الحدود الدولية في حياة الدول

بالتأالي فانأ   وني فأي عالقأة الأدول فيمأا برنهأا.وقأان واجتمأاعي لما لهأا مأن تأأيرر سياسأي ونشأتها
وتصأنيفها، يأأل نبأأذة مختصأرة عأأن قطأأاع  الحأدود ونشأأأتها وونواعهأأا مأن المهأأل الت أرى عاأأي تأأاردو

والخصأائص التاردخيأة والكيافأة السأ انية غزة ومحافظة رفح مأن ناحيأة الحأدود والموقأع الجغرافأي 
والخأأأأدمات، يأأأأل الت أأأأرى عاأأأأي الشأأأأرد  الحأأأأدود  وطبي أأأأة المنطقأأأأة واسأأأأتخدال االرايأأأأي فرهأأأأا، 

 . عاي م ابر قطاع غزةومن يل الت رى    الحدود والترتربات االمنية عاي جانبري الشرد
 



 الفصل الرابع
احلاالت الدراسية مشاريع التنمية والتطوير و
 املشابهة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الفصل الثاين

 

 الفصل الثالث

 

 

 الفصل الرابع

 

 

 الفصل اخلامس

 الفصل السابع

استبانة 

حول " 

تنمية 

وتطوير 

المناطق 

 الحدودية

 اخلالصة اخلالصة

 

 
 

 
 

 النتائج -
 التوصيات -
 المراجع-
 

 

 الفصل السادس

 

الحاالت 

الدراسية 

 المشابهة

 

المناطق 

الحدودية 

 ونشأتها

 

 

مفاهيم 

 عامة

 اخلالصة اخلالصة اخلالصة

 

اإلطار 

العام 

 للبحث

 الفصل األول

 

 

تحليل 

واختبار 

فرضيات 

 الدراسة

 اخلالصة



 الفصل الرابع
 الحاالت الدراسية المشابهةمشاريع التنمية والتطوير و  

 
 كيفية تنمية الحدود. 4-1
 

 .التعريف بمشاريع التنمية والتطوير 4-1-1 
 

 .وامكانيات وخططعمليات التنمية والتطوير أهداف  4-1-2 
 

 .مستويات التنمية والتطوير 4-1-3 
 

 .االعتبارات االساسية في عمليات التطوير 4-1-4 
 

 .أهداف تنمية وتطوير الحدود 4-1-5 
 

 .معوقات التنمية والتطوير للشريط الحدودي 4-1-6 
 
 .مشاريع مشابهة 4-2

 .: مشروع مدينة االخاءالمشروع االول 4-2-1 
 .: استراتيجية التنمية والصناعية لمحور قناة السويسالثاني المشروع 4-2-2 

 
 الخالصة. 4-3
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 كيفية تنمية الحدود: 4-1
األمروا   سوالتطوير للحدود من أكثرر أوهرا اتثرتثمار اهترًالاؤ لرر و تعتبر عملية التنمية 

الخاصررة والعامررة لررًلم تبررد مررن أن يثرربة تررًط العمليررة تخطرريا واارر  و ررام  يحرردد األتررردا  
  والمعوقات من خال  إطار  ام  حتي ت تتعرض عملية التنمية للف   والخثارة.

 
 : (1)التعريف بمشاريع التنمية والتطوير 4-1-1

 اريعها، تبد من التعر  على م في الفص  الثاني التنمية والتطويرلعد التطرق لمفهوم 
:" الم اريع والخطا الحالية والمثتقبلية التي تهد  الى تحثين الواع حيث أنها تعر  كالتالي

وتثخيرتا للوصو  إلى أفا  الحلو   ،القائم، واثتغال  اإلمكانيات المتاحة لكافة أ كالها
، رهوة من عملية التطوير والتنميةموالنتائج لخدمة الناس والمهتمع، ولالتالي تحقية األتدا  ال

ر منطقة تهارية اخمة : م روع تطويتدا  تنموية " فعلى ثبي  المثا وعادة ما تكون تًط األ
حتاج إلى خطا وااحة ومدروثة ، تناء أو مرفأ للصيادين، أو م روع تطوير ميوثا المدينة

هوة من تًط لثلمية المر حيث أن الدراثة والتخطيا الهيد ي دي للحصو  على النتائج ا ،هيدا
 : الم اريع وتي كالتالي

 تنمية القطاع اتقتصادي.  
 إنعاش المناطة المًكورة.  
 . ت غي  األيدي العاملة وخلة فرص عم  هديدة للثكان 

 ولالتالي ينعكس تًا ايهابيا على عملية التطوير والتنمية في عدة مهاتت .
 

ما وهي كوهناك بعض الخطوات الرئيسية الالزمة عند البدء بأي مشروع تطوير لمنطقة معينة 
 : (2)يلي

 تحدد مثئولية الههة المعنية للم روع ثواء كانت تًط الههة  ركة أو م ثثة حكومية. 

                                                 

 الهمص، ثمية، واخرون، مرهع ثابة تم ًكرط. -1

 . 69ص  م،1890 ،03مهلة عالم البناء، عدد مركز الدراثات التخطيطية والمعمارية،  -6
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  مرحلة الدراثات األولية للم روع وتي تعتبر من أتم المراح ، والمنطلة لما لعدتا نظرا
، يتم خال  تًط المرحلة همع لعض المعلومات حو  ا اتقتصادية واتهتماعيةلنتائهه

 الم روع .

  مرحلة اتخاً القرارات والتي يحدد فيها مدى اإلمكانيات المتاحة لعملية التنمية ويهب أن
 تتم تًط المرحلة بدقة وافية للخروج لالنتائج المفيدة.

 ات الهدوى وأثس لوصو  إلى دراثالدراثات الموثعة وتعتبر من أتم األثاثيات ل
 .التنمية الحقيقية

 للمخطا العام ويتامن ًلم ما يلي واع تصور : 

 .تحديد الثروات المراد تنميتها -1

 .والمحددات اتهتماعية والثقافية األتدا  -2

 .العائدات اتقتصادية -3
يتا  أن م اريع التطوير والتنمية تحتاج إلى دراثة األتدا  واإلمكانيات  مما ثبة

إلعداد الخطا الالزمة،  لًلم ت بد من التعر  على عمليات التطوير وأتدافها وخططها 
 واإلمكانيات الالزمة تحقيقها.

 

مكانيات وخطط 4-2   :عمليات التنمية والتطوير أهداف وا 
والتطررروير تظهرررر كررررد فعررر  ملا رررر للم ررراك  التررري تعررراني منهرررا أي إن عمليرررات التنميرررة   

لررم بواررع تخطرريا  ررام  ومتكامرر   منطقررة فرري المدينررة، حيررث أنهررا تعتمررد علررى خطررة معينررة، ًو
لمهموعرررة العناصرررر المتداخلرررة المكونرررة والمررر ثرة عليهررران لتحقرررة أكبرررر عررردد مرررن األتررردا  لهرررًط 

قتصادية والعمرانية لهرًط تياهات اتهتماعية واتالعملية، عن طرية تحقية القدر األكبر من اتح
 .المنطقة

 (1)ويمكن إيجاز األهداف العامة لهذه الخطة في النقاط التالية :
 لمعي ي للمنطقة المقترحة للتطويرتحثين المثتوى البيئي وا. 

                                                 

1-Tourism Planning : An Integrated and Sustainable Development Approach by 

Edward Inskeep (1991, Hardcover) 
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 تحثين الصورة اللصرية للمنطقة. 

 طالع العمراني والحااري التقليديالحفاظ على ال. 

  ي تثتعماتت األرااي في المنطقةاتتزان الوظيفتحقية. 

  كيب العمراني واحتياهاتا العصريةتطوير  لكة الحركة لما يتالءم وخصائص التر. 

 ع اتهتماعية واتقتصادية للثكانتعزيز األواا. 

  البنية األثاثية والمرافة العامةرفع مثتوى كفاءة. 

 

 : (1)تعتمد عمليات التنمية والتطوير على عدة إمكانيات أساسية أهمها ما يلي 
 ة من التنثية بين الههات كفاءة األههزة التخطيطية المعنية وتحققيها لدرهة عالي

 .المعنية

 .ًوهود اوالا تنمية عمرانية مالئمة وفعالة قابلة للتنفي 

  كة في اتثتثمارات الخاصة والالزمة مثاتمة القطاع العام والخاص المتمثلة في الم ار
 لتنمية المنطقة ولالتالي التقلي  من األعلاء الحكومية.

 إلى تنفيً خطة التنمية  وهود ههاز مركزي فعا  لا من اتختصاصات ما ي تلا
 .الحاارية

لم  إن القيام لعمليات التطوير والتحثين يعتمد على واع خطة معينة، كما ًكر ثالقا ًو
 : ط الخطة في عدة نقاط كما يليدا  المرهوة منها، ويمكن إيهاز تًلتحقية األت

  .دراثة مميزات بيئة الموقع وعالقتها لعناصر التطوير المقترحة 

 دراثة تخطيا الموقع وت م  الطرق، المواقف، المناظر الطبيعية، المناطة المفتوحة ،
 .مناطة الم اة والمناطة الترفيهية

 عائقا إلمكانية التطويرلتي تثبب تحديد الم اك  ا. 

 والعناصر المراد إاافتها للمكان تحديد نوع ووظيفة وحهم الملاني. 

                                                 

 م.6336 ،خالد الغالييني-6 
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 ام  المن أة مع ، فعملية التنمية والتطوير تعم  على تكدراثة إمكانية التوثع المثتقبلي
 .الوثا المحيا بها

وتحلي  عناصر ت ترم واختيار الموقع المراد تطويرط ليس أمرا تخمينيا إنما تو ناتج دراثة 
لا خطة أثاثية يهب أن ، فك  م روع تطوير ة متكاملة عن فكرة التطويرمعا لتعطي صور 

 : يرتكز على قاعدتين أثاثيتين تما ، حيث أنايثير عليها
 .األولى: أتدا  ودوافع الم روع

 .ثانية: إمكانيات ودواعم الم روعال
ومن خاللها تت ك  خطة التطوير والتري عرادة مرا تكرون علرى مراحر  تكتمر  مرن خاللهرا 

 صورة الم روع. 
 يوا  منههية عملية التطوير  (1-6انظر ال ك  )

 

 
 يوضح منهجية عملية التطوير( 1-4)شكل 

 

مشروع 

 مطور

فكرة 

 التطوير

خطة 

 التطوير

مراحل 

 التطوير

دراسة 

األهداف 

 والدوافع

تطوير وتخطيط 

 المدينة

الموقع  تحديد

 للتطوير

دراسة اإلمكانيات 

 والموارد

منههية عملية 
 التطوير
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 .(1)مستويات التنمية والتطوير 4-3
حيث يهب أن تكون محددة المعالم طلقا ، ة التطويرية عملية متصلة ومثتمرةإن العملي
، تًا الهدو  الزمني يقثم العملية التطويرية وس، وواقعية في التنفيً والتقويملهدو  زمني مدر 

إلى مراح  متتالعة تتثلث  ل ك  حلقي من الخارج إلى الداخ  مكونة ما يثمى لمثتويات 
  .(6-6التطوير وتي كما يلي في ال ك  )

 
 مية والتطويروضح مستويات التني( 2-4) شكل

 
 :التطوير القومي 

مكانيررات بلررد مررا،ويهررد  إ وربطهررا لاتحتياهررات والن رراطات  لررى تنثررية مرروارد واا
، وت يرررتم تنرررا تنفيرررً دفررري مواقرررع ومراحررر  زمنيرررة مختلفرررة ومحرررددة للتنميرررة المثرررتقبلية للرررلال

اإلمكانيات المتاحة على عردة ، ولكن تواع الخطة العامة المثتقبلية وتقثم الم روعات
 ، وتتولى ك  ههة تنفيً م روعاتها بنفثها طلقا للبرامج الزمنية المحددة لها .ههات

 

 :التطوير اإلقليمي 

                                                 
 .م1882اإلسكان والتنمية المستديمة في الدول النامية : احمد منير سليمان ، بيروت ، دار الراتب الجامعية ،  -1

 هيكلي

 المدينة

 قطاعي

 إقليمي قومي

 

 مستويات التنمية
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ويهررتم بتنثررية اتحتياهررات والن رراطات الخاصررة لررالفرد والمهتمررع لمررا تررو متررا  
، والتطرروير اإلقليمرري ينلررع مررن التطرروير ويين القررومي واإلقليمرريعلررى المثررت مررن إمكانيررات

 .ويختص لمنطقة إقليمية محددة االقومي وتو هزء ت يتهزأ من
 

 التطوير الهيكلي: 

مترا  ويهتم لالتنثية بين المصادر المتاحة برين إقليمرين أو أكثرر وبرين مرا ترو  
الت مرع المحريا العمرانري وعالقة تًط المصادر والم ك من مصادر داخ  اإلقليم نفثا،

 .ينةللمد
 

 المدينة تطوير : 

ة تو دراثة اإلمكانيات والم اك  على نطاق المدينة وكيفية اتثتفادة منها لتحقية التنمي   
 الالزمة للمهتمع والمدينة معا.

 

  :التطوير القطاعي 
يهررتم بدراثررة وتحليرر  م رركلة معينررة فرري قطرراع محرردد داخرر  المدينررة لحيررث يمكررن واررع 
األثرراليب واتثررتراتيهيات المناثررلة لحرر  تررًط الم رراك  مررن خررال  اإلطررار العررام لتطرروير المدينررة 
وتررو مررا ثرريتم التطرررق إليررا فرري تررًا اللحررث وتررو تطرروير وتنميررة ال ررريا الحرردودي بررين همهوريررة 

 مصر العربية وقطاع غزة .
 

 االعتبارات األساسية في عمليات التطوير . 4-4
 

التنمية والتطوير ل ك  عام يمكن القو  أن التنمية يمكنها أن  لعد التطرق إلى مفهوم
مكانياتها واعتلار األولويات في ك   تخوض في عدة مهاتت، تنظم حثب حاهة المهتمعات واا

 مهتمع على حدة.
حيث يقصد بتنمية وتطوير الحدود الخطا والم اريع المثتقبلية التي تواع لالرتقاء 

ثواء كانت  -ح  الم كالت التي تعاني منها تًط المناطةلالمناطة الحدودية عن طرية 
أو تطوير لعض األهزاء من  –التلوث أو ثوء اتثتغال  ألغراض تار لال ك  الهمالي العام 

لم للعم  على دولية اثتراتيهيةال ريا الحدودي بإقامة م اريع  التنمية  في  تى المهاتت ، ًو
 . للدولة
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الحدود تبد من دراثة نقاط أثاثية تحدد موائمة تًط فعند البدء لم اريع تطوير 
م روع التطوير،  والتي توحي لفكرة المنطقةوعالقتها بتخطيا  ،الم اريع في المواقع المختارة

 : ومن تًط النقاط
 .دراثة أتمية المنطقة الحدودية المحددة لعملية التطوير 

  مخطا المدينة. دراثة تخطيا ال ريا الحدودي وعالقتا بنقاط الهًب داخ 

 ئم لل ريا الحدودي المراد تطويرطتحلي  الواع القا. 

 .دراثة اإلمكانيات المتوفرة على ال ريا الحدودي والداعمة لم روع التطوير 

  إلى حلو  تخطيطية وعمليات تنمويةالتعر  على العقلات التي تحتاج. 

 ها وانثهامها مع ها ووظيفتتحديد العناصر التطويرية الالزمة للم روع ودراثة حهم
 .المحيا

 . لم للوصو  للتخطيا المالئم  دراثة خصائص ومميزات الموقع ًو

 اع والتوهيا وطريقة دراثة توزيع العناصر على ال ريا الحدودي مع مراعاة الموقع واترتف
 .الوصو  إليها

 
 أهداف تنمية وتطوير الحدود. 4-5

 :، ومن أتمهاطوير ال ريا الحدودييمكن تحقيقها من خال  تنمية وت تنام عدة أتدا 
 
 
 
 
 
    

 أهداف تنمية وتطوير الحدود(: يوضح 3-4شكل )
 
 

من أتم أتدا  تنمية ال ريا الحدودي، حيث تعم  على تحثين عالقات الدو   أهداف سياسية: -1
 على الحدود.

 .وتي تتحقة لالتنثية األمني أتدا  أمنية ودفاعية: -6

 أهداف تنمية وتطوير احلدود

 

 

 

 ترفيهية

 

 بيئية

 

 ثقافية
 

 سياسية

 

 اقتصادية
أمنية 

 ودفاعية

 

 اجتماعية
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التهارية : حيث أن تنمية وتطوير ال ريا الحدودي يعود لالفائدة على التنمية أتدا  اقتصادية -0
لا الثياحة والتهارة تما من أكثر أوها اتثتثمار اهتًا ، ولالتالي فإن تنميةوالثياحية لهًط المناطة

، ولًلم يهب أن يثبة م اريع التنمية والتطوير تخطيا مثبة لر وس األموا  الخاصة والعامة
 يحددط األتدا  والمعوقات من خال  إطار  ام  حتى ت تتعرض عملية التنمية للف   والخثارة.

الى التلاد  الثقافي والتعر  على عادات وتقاليد وثقافة  أتدا  ثقافية: حيث ي دي تطوير الحدود -6
 الطر  اآلخر.

: من أتم أتدا  تنمية ال ريا الحدودي، حيث أنها تعم  على التهديد المعنوي أتدا  اهتماعية -6
والنفثي والًي يتحقة لألتالي من خال  تغيير البيئة ونما الحياة ل عورتم لاألمن واتثتقرار 

لم بإ والتمتع لأكبر قدر  .عادة تنظيم وتطوير الحدود لألفا من الخدمة والنظام والنظافة ًو

لم لالمحافظة على ة من عمليات تنمية وتطوير الحدود: من األتدا  المرهو أتدا  بيئية -2 ، ًو
 .من التلوث وخاصة النفايات الصللةنظافة تًط المناطة لحمايتها 

ة وتحثبن المظهر الهمالي بإقامة المناطة : عن طرية اثتغال  الموارد الطبيعيأتدا  ترفيهية -6
، والتي تعتبر متطللات أثاثية للثكان ر خاصة طة المفتوحة والمنتهعات الثياحيةالترفيهية والمنا

 . اللحر تو المتنفس الوحيد لثكانهافي الدو  ًات اتزدحام الثكاني مث  مدينة غزة حيث أن 
 

 .(1)يمعوقات التنمية والتطوير للشريط الحدود 4-6
 

 تنام العديد من معوقات التنمية والتطوير لل ريا الحدودي نًكر منها التالي:
 .والابية اثتقراء الواع المثتقبليعدم اثتقرار الواع الثياثي  -1
 .الثيادة الكاملة على األرااي وهود عدم -6
 عدم وهود ملادرة وأفكار وههود ًاتية .  -0
 .بنقص التموي كافية وم اك  تتعلة غياب المصادر المالية ال -6
 .ية وغياب التخطيا والتنظيم العامنقص الخبرة الفن -6
 .محدودة األتدا  للتنمية الصناعيةاتفتقار الى برامج  -2
تلوث منطقة ال ريا الحدودي المتمث  في لقايا المن آت والملاني المهدمة والنفايات  -6

 .واتنفاق اتراية الصللة

 

 

 

                                                 

 م.6339تقرير المخطا اإلقليمي  وزارة الحكم المحلي، الثلطة الوطنية الفلثطينية،-1
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 :مشاريع مشابهة 4-2
لتحليلها وفهمها هيد  ةالم ابهمن الاروري اتطالع علي لعض الحاتت الدراثية 

 واع ثيناريوتات مميزة، لًلم قام اللاحث بدراثة حالتين دراثيتين وتم كالتالي: للقدرة علي 
 

: مشررروع مدينررة اإلخرراء االقتاررادية المشررتركة فرري الوديعررة (1) المشررروع االو  4-2-1
 بين اليمن والمملكة العربية السعودية(.)منطقة حدودية مشتركة 

 

قام مهلس األعما  الثعودي اليمنى الم ترم بإهراء دراثة أولية أواحت هدوى إن اء 
لررم لتثررهي  انثررياب الحركررة التهاريررة بررين الرردولتين  ،منطقررة اقتصررادية م ررتركة مررا بررين البلرردين ًو

التلرراد  التهرراري الم ررترم بررين ممررا يثررهم فرري تفعيرر  وزيررادة حهررم  ،وانتقررا  الثررلع برردون عوائررة
تقتصرادية منطقررة دينررة احيرث تعتبررر ترًط الم ،البلردين وزيرادة حهررم اتثرتثمارات الثررعودية اليمنيرة

قنررروات اثرررتثمارية  إن ررراءى لرررعالبلررردين الررردولتين ممرررا ي رررهع القطررراع الخررراص فررري ال التفاررري  لكررر
د علرى مهنتري الزراعرة وتربيرة حيث أن المناطة الحدودية للبلدين يثركنا قلائر  رحر  تعتمر ،هديدة

ويبلررح حهررم التلرراد  التهرراري مررا بررين أفررراد تررًط القلائرر  فرري المنتهررات الزراعيررة والثررروة  ،الموا رري
ثرعودي وت يررتم تقررديرتا فري النرراتج المحلري اإلهمررالي لكررال  لايرمليررون  033الحيوانيرة لررأكثر مرن 

 . ن البلدينحهم التلاد  التهاري بيالدولتين وت تقدر حتى في قيمة و 
ن إن اء مدينرة اإلخراء اتقتصرادية فري مدينرة الوديعرة ثيثرهم فري تحقيرة مرردودات إلًا ف  

وتقلي  تكراليف النقر   ،وتنويع مصادر الدخ  ،وتحقية نمو اقتصادي ،اقتصادية واهتماعية كبيرة
في إقامرة  الدولتين األمر الًي ثيثهم وتحقية أتدا  التنمية المثتدامة لكال ،وهًب المثتثمرين

 رراكة اقتصررادية م رتركة قويررة تعررزز مرن األواصررر األخويررة القائمرة مررا بررين البلردتين وتصررب فرري 
 تحقية المنفعة العامة ل عبي البلدين.

 

 : معلومات أساسية عن المشروع 4-2-1-1

 اسم المشروع : 
 .م روع مدينة اإلخاء اتقتصادية الم تركة

  المشروع:موقع 
 .الم تركة ما بين المملكة العربية الثعودية والهمهورية اليمنية منطقة الوديعة الحدودية

 

                                                 

، مهلس األعما  الثعودي ء اتقتصادي الم تركة، لعنوان مدينة اإلخابن محفوظ، عبد هللا، ورقة عم  -1
 .م6332، الوطني
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 مساحة المشروع: 
من أراايها إلى  6مليون م 63وعلى أن تقوم ك  دولة لمن  مثاحة  6م مليون  63 مثاحة

 .الم روع مهاناؤ 
 

 مطور المشروع: 
 

التأثيثية وتي  ركة مثاتمة مغلقة يثاتم فيها في المرحلة  –  ركة اإلخاء لالثتثمار
األولى القطاع الخاص من كال الدولتين )الثعودية واليمن( وثيص  رأس مالها التأثيثي إلى 

لم ل 133 . وتام ال ركة فرية عم  اثت اري تنفيً المرحلة األولى من الم روعمليون دوتر ًو
ن اء المدن اتقتصادية في العالم.   إقليمي وعالمي لا خبرات طويلة في مها  تخطيا واا

 

 أهداف المشروع: 
المثاتمة في تحقية أتدا  التكام  اتقتصادي الم ترم ما بين الثعودية والهمهورية  -1

ي ما بين اليمن وهميع دو  اليمنية في الفترة األولى وتحقا تحقية التكام  اتقتصاد
 .الخليج

ي تحقية أتدا  التنمية المثتدامة لكال الدولتين عن طرية زيادة حهم التلاد  التهار  -6
بين البلدين مع  الم ترم بين البدلين وأياا زيادة حهم التلاد  التهاري الم تركة ما

 .لاقي دو  العالم
ريع الخليهية والعربية زيادة حهم اتثتثمارات الم تركة الثعودية اليمنية والم ا  -0

 .والعالمية
يطة في تًط تنفيً أتدا  التنمية اإلقليمية لكال الدولتين عن طرية تطوير المناطة المح -6

المنطقة والمثاعدة على تحقية نمو ثكاني كبير لثكان تلم المناطة وزيادة دخ  الفرد 
 .وتقلي  نثلة اللطالة ورفع نوعية الخدمات األثاثية المقدمة للمواطنين 

تطوير منطقة الربع الخالي التي ك فت األلحاث وهود كميات كبيرة من النفا والغاز  -6
لتنقيب عن المطلوب لل ركات العالمية التي تقوم لا اللوهثتيالطبيعي وتقديم الدعم 
 .النفا والغاز في الربع

 أهمية موقع المشروع : 

تم تخصيص موقع الم روع ليكون في مدينة الوديعة التي تعتبر منطقة حدودية م تركة  -1
بين المملكة العربية الثعودية والهمهورية اليمنية فمن ههة المملكة تعتبر مدينرة الوديعرة 

تقرع ارمن حردود منراطة الربرع الخرالي و  إمرارة منطقرة نهررانالتالعة لمحافظة  رورة فري 
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أغنرى منراطة العرالم لرالنفا والغراز الطبيعري . وأيارا موقرع مدينرة التي تعتبر واحردة مرن 
لوديعرررة ارررمن منطقرررة حاررررموت الوديعرررة ترررو مهرررم للهانرررب اليمنررري حيرررث تقرررع مدينرررة ا

 . اليمنية

الحدودية الم تركة لاتتمام حكومتي الدولتين فقد قامت كر  دولرة حظيت مدينة الوديعة   -6
ي مهررراتت الطرررق والتعلرريم والصرررحة ة فرربإن رراء بنيررة تحتيرررة أوليررة مررزودة بخررردمات عامرر

وتررم بنرراء مهمعررات ثرركنية فرري الهررانبين اليمنرري والثررعودي. وتررم واتتصرراتت والكهربرراء 
روع حفررر عرردد مررن للررار المرراء اترتوازيررة الترري تثرراعد فرري مرحلررة أوليررة علررى إن رراء م رر

 .   المدينة اتقتصادية الم تركة

لتين فمن الهانب الثعودي تلعد مدينرة الوديعرة يعتبر موقع مدينة الوديعة مهم لكال الدو   -0
كلم وتلعد عن  23عن محافظة  رورة التي يوهد فيها مطار محلي متطور لمثافة فقا 

مررن الهانررب و كلررم .  233كلررم وعررن مدينررة ومينرراء هررازان لمثررافة  063مدينررة نهررران بررر 
تلعررد عررن ًلم كررلررم ك 623عررن مينرراء المكررال الرردولي لمثررافة مدينررة الوديعررة اليمنرري تلعررد 

الدولي مثرافة عدن ميناء لطرية معبد، وعن لم ك 633لمثافة العاصمة اليمنية صنعاء 
 .لمك 633

زان اعررردن وهررروتررري مررروان  لرررأتم ثرررالث مررروان  لحريرررة مدينرررة الوديعرررة مرتلطرررة  إنلرررًا فررر  -6
والمكررال ممررا يثرره  إمكانيررة ربررا تلررم المرروان  ل ررلكة ثرركة حديديررة لتثررهي  انتقررا  الثررلع 

من أتم أربع موان  هوية تي أياا قربها و بدون عوائة ولالتالي يقل  من تكاليف النق . 
زان، ومطررررار المكرررال الرررردولي ومطرررار عرررردن امطرررار  ررررورة، ومطررررار نهرررران، ومطررررار هررر

ة الوديعة تو موقع مميز لتنفيرً م رروع المدينرة اتقتصرادية . لًلم فان موقع مدينالدولي
 . 

وهرررود المنفرررً الحررردودي الهمركررري الم رررترم الحرررديث اإلن ررراء والمههرررز لالكامررر  لكافرررة    -6
 التههيزات الالزمة لتطبية النظام الهمركي اآللي. 

ن رراء مدينررة اقتصررادينفلررفات اااثتك ررقربهررا مررن منرراطة   -2 ة ا والغرراز فرري الربررع الخررالي واا
ثررتخدم ل ررك  كبيررر ال ررركات األهنبيررة الترري حصررلت علررى الترررخيص النهررائي مررن وزارة 

مليررار  66البترررو  والثررروة المعدنيررة والترري تقرردر حهررم اتثررتثمارات العالميررة فيهررا لمبلررح 
 ركة  – ركة رويا  دانش      –دوتر ومن أتم تلم ال ركات ) ركة توتا  الفرنثية 

 . ركة ارامكو الثعودية (  -يونلم الصينية  ركة ث –لوم اويم الروثية 
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 خريطة الموقع التقريبي لمشروع منطقة اإلخاء االقتاادية المشتركة(3-4)شكل

 .الموقع المميز لمنطقة اإلخاء االقتاادية وربطها بأهم مدن ومحافظات وموانئ المملكة واليمن
 ، مصدر سابق.عبد هللا بن محفوظ، المادر/

 

     :اإلخاء االقتاادية في الوديعة عن المدن االقتاادية المعلن عنها في السعوديةتميز منطقة 
  حيث أن الحكومة الثعودية قد اعتمدت م خراؤ تأثيس عدد من المدن اتقتصادية في

لم بهد  زيادة الصادرات غير النفطية وتقلي  اتعتماد  المملكة لم اركة القطاع الخاص ًو
اتثتثمارات األهنبية الملا رة إلى المملكة التي ارتفعت قيمتها  على عوائد النفا وت هيع

من المتوقع لعد م و 6332مليار دوتر في عام  2م إلى 6336مليار دوتر في عام  6,2من 
المدن اتقتصادية الثعودية المعلن عنها أن تتااعف قيمة اتثتثمارات  ناتنتهاء من تد ي

 م.6316مليار دوتر في عام  63ص  إلى أكثر من األهنبية الملا رة إلى المملكة لت

   إن اء مدينة اإلخاء اتقتصادية الم تركة في الوديعة ثيعم  على تحقية الهد
للحكومة الثعودية في زيادة تدفة اتثتثمارات األهنبية إلى المملكة حيث أن  ياتثتراتيه

لكنها تتميز أياا عن لاقي تًط المدينة تقوم على مبدأ المدينة اتقتصادية المتكاملة ، 
في أنها ثتقوم بتقديم خدمة ماافة )ثياثية واقتصادية  المعلنةالمدن اتقتصادية الثعودية 

واهتماعية( ليس فقا للثعودية ولكن حتى لليمن ولاقي دو  الخليج . كما وان تًط المدينة 
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اللوهثتي  ثو  تهتم لعنصر تام ًو خدمة اقتصادية عالية للمملكة وتو تقديم الدعم
ي منطقة الربع الخالي من المطلوب لل ركات العالمية لتنمية وتطوير الموارد الطبيعية ف

 . المملكة

 

 
 ( موقع مدينة اإلخاء بالنسبة للمدن األخرى 4-4)شكل

 بن محفوظ، عبد هللا، مادر سابق. المادر/

 
لررربط المنطقررة االقتاررادية مررع المحافظررات السررعودية واليمنيررة  إنشرراءهاسرركة الحديررد المقتررر  

 .المحيطة

يتم إن ررراء ثررركة حديررد لرررربا المنطقرررة اتقتصررادية الم رررتركة فررري الوديعررة مرررع المحافظرررات ثرر     
لم حثب التالي:الثعودية واليمنية المحيطة   -ًو

 ررورة ومرن ثرم إمرارة  ثيتم ربا المدينة اتقتصادية في الوديعة لميناء هازان مرورا لمحافظرة 
ترررًا يعنررري تطررروير اقتصرررادي كبيرررر للمنررراطة و نهرررران وعررردد مرررن المررردن الثرررعودية المحايررردة. 
 والمدن  الثعودية التي يمر منها القطار . 

  ثيتم ربا المدينة اتقتصادية في الوديعة لثكة حديد متطورة مرع مينراء المكرال اليمنري مررورا
 نية في محافظة حارموت  لعدد كبير من المحافظات والمدن اليم
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سيتم ربط المدينة االقتاادية بسكة حديد متطورة إلى كال من ميناء المكال اليمني ( 5-4)شكل

مرورا بعدد كبير من المحافظات والمدن والقرى اليمنية وأيضا سيتم ربط المدينة االقتاادية بإمارة 
 جازان مرورا بمحافظات شرورة ومن ثم إمارة نجران وعدد من المدن السعودية المحايدة 

 ، مصدر سابق.عبد هللا ن محفوظ،ب المادر/
 

  :أهم مزايا إنشاء المدينة االقتاادية لكال من المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية
  أهم المزايا للمملكة العربية السعودية : -أ
  حصرررو  قطررراع األعمرررا  فررري المملكرررة العربيرررة الثرررعودية علرررى منفرررً لحرررري للمحررريا الهرررادي

 .المكال اللحري ملا رة عبر ميناء 
  المثرراتمة فرري زيررادة حهررم التهررارة والعقررود التهاريررة إلررى لعررض ال ررركات العاملررة فرري هنرروب

المملكة ملا رة إلى المنطقة اتقتصادية مما يعني دعم منطقة نهران هنوب المملكرة العربيرة 
الثعودية القريلة من المنطقة اتقتصادية مما يثهم في تحقية نمرو ثركاني وعمرانري متطرور 

 ي بين ك  مناطة المملكة ودو  الخليج العربي.مالح وانفتا 
   للمملكررة فرري تنميررة منطقررة الربررع الخررالي وخاصررة  اتثررتراتيهيةالمثرراتمة فرري  دعررم األترردا

لعررررد أن قامررررت المملكررررة بتوقيررررع اتفاقيررررات مررررع  ررررركات عالميررررة لالثررررتثمار بهررررد  التنقيررررب 
واثرررتخراج الغررراز الطبيعررري وكانرررت عررردد مرررن ال رررركات العالميرررة قرررد حصرررلت علرررى التررررخيص 

غاز الطبيعري مرن منطقرة لالثتثمار في اثتخراج الدنية النهائي من وزارة البترو  والثروة المع
الربع الخالي لات ترام مع  ركة أرامكو الثعودية وتقدر حهم اتثتثمارات العالمية في ترًط 

ونظرا لقرب المثافة ما بين أماكن التنقيب فري منطقرة الربرع  ،مليار دوتر 52المنطقة لمبلح 
ة الخردمات اللوهثرتية اتقتصادية ثتقدم كافالخالي ومنطقة الوديعة اتقتصادية فان المنطقة 

  المطلولة لعم  تلم ال ركات العالمية.



62 

 

 :جمهورية اليمنية أهم المزايا لل -ب
  ثيثرررهم إن ررراء المدينرررة اتقتصرررادية فررري الوديعرررة إلرررى ازدترررار الحيررراة المعي رررية برررين المدينرررة

لم عبر ثكة الحديد الًي ثيربا تلم المنطقة  اتقتصادية في الوديعة ومنطقة حارموت ًو
 دينة المكال.مع م

  ثيثرهم فرري زيرادة حهررم التلرراد  التهراري مررع الثرعودية ومررع هميررع دو  الخلريج العربرري حيررث
أن منطقرة الوديعرة تتوثرا هغرافيرا عردد مررن دو  الخلريج ولعرد ربطهرا بخطروط طررق متطررورة 
مع هميع دو  الخليج العربي فإنها ثتثاتم ل ك  كبير في دفع عهلة اتثتثمارات الخليهية 

من ويعم  على تنامي حهم التلاد  التهاري بين الهمهورية اليمنية ولاقي دو  الخليج في الي
العربي والعم  على تعدي  كفرة الميرزان التهراري التري تمير  ل رك  كبيرر لصرال  دو  الخلريج 

 .العربي
  ثيثررهم أيارررا إلررى نمرررو وازدتررار مينررراء المكررال الررردولي الررًي ثررريقوم بنقرر  كميرررات كبيرررة مرررن

لرررى  (hubمركرررز )رين وخاصرررة اللارررائع مرررن ال ررررق األقصرررى ويكرررون لارررائع ومثررراف مرررن واا
المنطقة اتقتصادية وتًا يعطي فرص عم  وت كي  نثيج اهتماعي متطور تزيرد مرن كثافرة 
المدينررة تهاريرراؤ وزيررادة نقرر  المنتهررات الزراعيررة والحيوانيررة مررن الهنرروب إلررى ال ررما  لثررهولة 

 ويثر وفت  أثواق الخليج لهًط المناطة لأق  ههد وتكلفة.
  راعرررة فتخصررريص منطقرررة مثرررتودعات كبيررررة لحفررر  تطررروير قطررراع ترررام للررريمن وترررو قطررراع الز

المنتهررات الزراعيررة اليمنيررة مررن اررمن منرراطة المدينررة اتقتصررادية ثيثرراتم ل ررك  كبيررر فرري 
تطوير القطاع الزراعي الًي تعتبر اليمن ثلة غرًاء الهزيررة العربيرة لمرا تتمترع لرا الريمن مرن 

لرررم فررران دو  الخلررريج زراعيرررة وعلرررى ًالخصرررائص مناخيرررة م تلرررا لزراعرررة هميرررع المحاصررري  
التررري تلعرررد عنرررا لت   لثرررياالزراعيرررة مرررن دو   ررررق  ئيرررةاد المرررواد الغًاالعربررري وبرررد  اثرررتير 

 .ثلة غًاء دو  الخليج العربي كافةات يمكن أن يتم اتثتعانة فقا لاليمن ليكون متر الكيلو 
 دي الكامر  أخيرا تحقية أتدا  الحكومة اليمنية في تثريع عملية اتندماج التهاري واتقتصا

مررع هميررع دو  الخلرريج العربرري حيررث أن إن رراء المنطقررة اتقتصررادية فرري الوديعررة ثيثررهم فرري 
كاملررة مررع المملكررة العربيررة الثررعودية ولعررد تحقيررة ًلررم مررن الثرره   ةاثررتراتيهيعمرر   ررراكة 

 تحقية  راكة كاملة أياا مع لاقي دو  الخليج العربي.
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  :االقتااديةلمخطط العام لمنطقة الوديعة ا 4-2-1-2
 

 المنطقة الاناعية : 
 

لررم لعمرر  مخطررا  5( ثمانيررة مليررون م8وثررو  يررتم اثررتغال  مثرراحة تصرر  إلررى )  ، ًو
ت غًائيرة وصرناعات صناعي متكام  ي رم  صرناعات خفيفرة وصرناعات بتروكيميائيرة وصرناعا

 .تحويلية مختلفة
 

 )المنطقة المساندة )المستودعات والثالجات: 
 

، وفري ترًط المنطقرة ثرو   5( ثرتة مليرون م6وثو  يرتم اثرتغال  مثراحة تصر  إلرى )
يررتم تهميررع المنتهررات الصررناعية لل ررركات الصررناعية فرري الثررعودية والرريمن لحيررث يررتم تصررديرتا 

 األقصىعبر منفً المكال ملا رةؤ إلى الخارج ، لاإلاافة إلى تخزين اللاائع القادمة من ال رق 
وثررطى ملا رررةؤ للمنطقررة اتقتصررادية ومررن ثررم إلررى مرردن الثررعودية الهنوبيررة والعبررر مينرراء المكررال 

 .وال مالية ودو  الخليج براؤ 
 

  أسواقالمنطقة التجرارية الرئيسية(): 
 

، يررتم إن رراء مراكررز تثررويقية وتهاريررة 5( ثمانيررة مليررون م8وثررو  يررتم اثررتغال  مثرراحة )
( أربعة أقثرام كر  قثرم يأخرً طرالع تهراري متخصرص ومتنروع حثرب تهرانس 4عديدة تقثم إلى )

 .كام  خدماتها من مثتودعات وخالفااألن طة مع 
 

   ميرة والخردمات العامرةالمنطقة التجارية المساندة )مكاتب( والسكنية والخردمات الحكو 
:  
 

وفررري ترررًط المنطقرررة ثتخصرررص إلن ررراء  5( ثمانيرررة مليرررون م8وترررم تخصررريص مثررراحة )
مكاتب تهارية وخدمية عديدة وخدمات ثكنية من مهمعات ثكنية وفنادق وعمرائر ومركرز تهرارة 
عالمي وفل  خاصة . تًا لاإلاافة إلى الخدمات العامة من أمن وثالمة ودفاع مدني وهمرارم 

 ومحطة قطارات ونقاط تفتيش ووحدات طبية وخدمات نق  داخلي وخالفا.
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 (منطقة الاناعات الخفيفة والتحويلية والمنطقة التجارية6-4) شكل

 
 
 
 

 
 (منطقة الخدمات المساندة والمنطقة السكنية والتعليمية والترفيهية7-4)شكل

 
 
 



68 

 

 :التنمية الاناعية لمحور قناة السويس استراتيجية: (1)المشروع الثاني 4-2-2
  .ةأوال : أهداف الدراس

 :أهداف الهيئة العامة للتنمية الاناعية-1
 إعداد دراثات ومخططات التنمية الصناعية قطاعياؤ وهغرافياؤ ومتالعة تنفيًتا. 

 واع ثياثة تخصيص األرااي الصناعية. 
  األرااي أثعارواع قواعد التثعير وصندوق الدعم وتخفيض. 
 واع القواعد لهًب وتحفيز المثتثمرين لزيادة اتثتثمارات.   
  دعم التنمية الصناعية بهنوب مصر وثيناء وللم روعات الصغيرة. 

 
 ة:القومي / األهداف الدولية-2

  تدعيم المكانة الدولية لمنطقة القناة وثيناء وتعزيز دورتا في مهاتت اتثتثمار
   .يتوفر بها من وثائ  نق  واتصاما والتهارة الدولية ل

  لم إمكانياتمتنوع اقتصاديا ولا  كإقليمقناة الثويس  إقليمتنمية لن ر التنمية على  ًو
  .يالمثتوى القوم

  العربية لمنطقة القناة وثيناء بدو  الهوار لالمنطقة  اتقتصاديةتقوية أواصر العالقات
مناطة  م روعات م تركة، تكوين( ودو  ال رق األوثا وحوض اللحر المتوثا

  .)تهارة حرة
  للدولة ومواكلة المتغيرات الدولية واإلقليمية واتثتراتيهيتدعيم اللعد األمني. 

 

 :  األهداف اإلقليمية والمحلية-3
  داخ   اتقتصادياتثتغال  األمث  لرفع المثتوى  ،لاإلقليم الموهودةاثتغال  الموارد

الحرفية واليدوية والتي ي تهر بها أتالي اإلقليم وخاصة بدو ت هيع الصناعات ، اإلقليم
 .ثيناء

  تر يد اثتهالم الطاقة وارورة اللحث عن مصادر بديلة في مواههة اتثتهالم
  .المتزايد

   إقامة عدد كبير من المناطة الصناعية والمناطة الحرة مههزة لالخدمات والمرافة مث
  ثيناء.المناطة الحرة برف  والعريش و ما  

                                                 

مركز التكنولوهيا ونظم المعلومات، ور ة عم   الهيئة العامة للتنمية الصناعية، -1
 .،مصر
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 تنموية: أهداف-4

 ال مولية والقدرة على الدمج: 
تامن كافة العناصر التي تخدم الن اط الصرناعي ل رك  ملا رر  التنمويةكون البرامج تأن  
 غير ملا ر مع تحقية التكام  والدمج الوظيفي . أو
 : المرونة والقدرة على التطور 

فترات زمنية طويلة يمكن أن يهًب خاللها نظراؤ ألن مث  تًط الم روعات العمالقة تثتغرق 
متغيرررات عديرردة فيهررب أن يتمتررع أثررلوب التنميررة لررأعلى درهررات المرونررة والقرردرة علررى اتثررتهالة 

 .ات التكنولوهية الهديدة والحديثةللمتغيرات المتلاينة طلقا لمتطللات الثوق والمتغير 
 التنمية الًاتية: 

، لحيررث يثررتطيع الم ررروع أن يحقررة أقصررى  وتررو تررد  تررام وأثاثرري فرري عمليررات التنميررة
درهرررات اتعتمررراد الرررًاتي علرررى العناصرررر الخدميرررة والمرافرررة الداخليرررة لارررمان كفررراءة واثرررتمرارية 

 .الت غي 
 : التحفيز لعمليات التنمية 

لررم يررتم مررن خررال  مهموعررة مررن عناصررر العرررض  الصررناعية الداعمررة والمحفررزة  واألن ررطةًو
 لتطوير الطلب ولزيادة فرصة عناصر الم روع المتلاينة. 

 التنفيً القدرة على: 
هي  المقتررر  توهيهرراؤ هيررداؤ لتثرر اتثررتراتيهييهررب أن يرروفر أثررلوب التنميررة الصررناعية والفكررر 

بين عمليات التموي  أو التعارض  في، مع عدم مواههة اختناقات عمليات تنفيً المخطا المقتر 
 .والت غي  لمراح  التنفيً اإلن اء

مهموعة من األتدا   : يهب أن يراعى أثلوب التنمية الصناعيةاألتدا  اتثتثمارية والتثويقية
 : األثاثية وتى

  واإلنتاهيةالربحية: 
 األرااررريصرررورة  فررريتتمثررر   والتررريتلرررم األتررردا  تتحقرررة مرررن خرررال  زيرررادة العوائرررد الماليرررة 

 . لالبيئة اإلخال دون  واإليهارومهموعة العناصر المتاحة للبيع 
 القدرة على المنافثة: 

ونثررلة المكونررات الصررناعية  الصررناعيوتررى تررتم مررن خررال  تحقيررة الترروازن بررين عناصررر المنررتج 
تتاررمن عمليررات  الترري ةاتقتصررادي، ومرردى مالئمررة تلررم المكونررات للهرردوى يررةاتللمكونررات الخدم
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، مع تحقية أقصرى قردر مرن التنروع واألن رطة واتثرتخدامات الصرناعية لتنظريم الصناعيةالتنمية 
 فرص المنافثة . 

 

 :ثانيا: استراتيجيات التنمية المتبعة لمحور قناة السويس
  .محور قناة السويس الاناعي -1

 ة مثاحات المناطة الصناعي يهمالإ% من 69تمث    6كم 186هدفة تبلح المثاحة المثت
 . 6كم 688اللالح  المخططة

  نالقوام المثتهد  لتلم الم روعات تتها لصفة أثاثية الى قطاع تًط  الصناعة واا
الم روعات م تلة ألن تكون قطلاؤ مفاعالؤ تنموياؤ يدفع لمعدتت التعمير الى المناطة غير 

 .المأتولة المحيطة بها

 دتت التعمير الى المناطة تًط الم روعات م تلة ألن تكون قطلاؤ مفاعالؤ تنموياؤ يدفع لمع
 .غير المأتولة المحيطة بها

 

 المشاريع  المقترحة لتنمية محور قناة السويس

 :ة الاناعية شما  غرب خليج السويسمشروع المنطق -1

كم وتبلح مثاحتها  133فة كم وعن القاترة لمثا 66تلعد عن مدينة الثويس لمثافة 
 . اء منطقة صناعية وتهارية وخدميةيصل  إلن دولي مالحي، كما يط  على ممر 6كم 136

 :ماعيلية بمنتاف محور قناة السويسمشروع وادي التكنولوجيا باإلس -2

التكنولوهيا ل لا هزيرة ثيناء لالافة ال رقية  واديتقع المنطقة المخصصة لم روع 
كم من لحيرة التمثا   13على لعد  اإلثماعيليةلمحافظة  اإلداريةلقناة الثويس داخ  الحدود 

 . 6كم 66 حوالي رقاؤ ، وتبلح المثاحة الكلية للموقع 
 :المنطقة الاناعية شرق بورسعيد إنشاءمشروع  -3

بين  الًتبيالمثلث  فيويقع ، كم 96أقصى  ما  محور قناة الثويس لمثاحة  في  
، توزيع الحاويات وااعادةوتًا الميناء محوري ومركزي لتهميع ، وأفريقيا وأورولا قارات لثيا
منطقة اقتصادية صناعية تحتوى على صناعات خدمية وتهميع اللاائع  إقامةلى إلاإلاافة 

  .إلعادة تصديرتا
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 السويس( يوضح المشاريع المقترحة لتنمية محور 8-4) شكل
 المادر/ نفس المرجع السابق

 
 :ة الاناعية شما  غرب خليج السويسمشروع المنطق -1

  :6مليون م 63المثاحة 
 :ما  خليج السويسش معايير اختيار مشروع

 :الميزة النسبية -1

  :ية نتيهة لعدة عوام  متنوعة منهاتتميز منطقة الم روع لعدة مميزات نثب

 

 

مشروع شرق بورسعيد   

 

 

 وادي التكنولوجيا 
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  لقناة الثويس  الهنوبيالمتميز عند المدخ   الهغرافيالموقع 
  قع متوثا لمحاور تنمية ثيناء وقناة الثويس و ما  و م فيوقوع منطقة الدراثة

  .قية و رق الدلتا والقاترة الكبرى الصحراء ال ر 
  ولا والوتيات يبدأ من هنوبها خا ثوميد لنق  البترو  من خليج الثويس الى أور

  .المتحدة األمريكية

 .النمو نياتإمكا -2

  المنطقة من حيث المواد الخام  فيويعتمد تًا المعيار أثاثاؤ على توافر المميزات
مميز تعتمد عليا  صناعير ظهمو  محوري ميناء  إلقامةوالعمالة والثلع الالزمة 

  .إقامتهاالقاعدة اتقتصادية المطلوب 

 منطقة صناعية ت دى الى تنمية ودفع عهلة اتقتصاد المحلى  إقامة إمكانية
من منطقة صناعة حرة  ةالصناعي المظاتر فيتقوم على تنوع  القومي ولالتالي
  .وعامة

  المنطقة مما يخدم المنطقة الصناعية والميناء . فيتوافر  لكة بنية أثاثية متطورة  
  والديولوميت والفحم والبترو   الهيري وهود ثروات وموارد طبيعية مث  الحهر

والمواد الخام مما يولد قاعدة  األن طةوالثروات الثمكية مما ي دى الى تنوع 
  العاملة والتوطن بها . األيدياقتصادية تائلة ت دى الى هًب 

  الطاقة االستيعابية  -3

 النهائي، ولكن وفقاؤ للتعدي  فرصة عم  مبدئياؤ  66036تص  الى  توافر فرص عم 
  .ألف فرصة 023يص  الى 

 اإلقليميالمضاعف  -4

 الموهود بين مختلف األن طة داخ  والترالالمدى العالقات  اإلقليمييقاس المااعف 
داخ  اتقتصاد  في األن طةومدى تأثير الدفعات المتولدة من احد  اإلقليمياتقتصاد 
األتمية  فيومن تنا نهد أن منطقة الدراثة تتوافر بها أن طة اقتصادية متنوعة   القومي

من خال   األن طة لاقيعلى  وتأثيرطالنثبية مما يتي  الفرصة لظهور عام  الن اط القائد 
من المنطقة  اتقتصادييظهر ًلم لنا مدى المردود  ولالتاليوالخلفية  األماميةالعالقات 
 .ة التنمية العمرانية مدى تحقي ولالتالي
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 ما  خليج السويسش مشروع( يوضح 9-4) شكل

 المادر/ نفس المرجع السابق
 

 :مشروع وادي التكنولوجيا - 2

 الهد  من الم روع : 

ن اء منطقة للصناعات التكنولوهية وما ثيتلعها  يهد  الم روع ل ك  عام الى تنمية واا
من صناعات وخدمات وتثهيالت لمثتوى متميز يتناثب مع طريقة ت غي  تًط النوعية من 

 . يحقة الهدوى المثتهدفة من قيامهاالصناعات ، ولما 
 6مليون م 6ولي للمطورين(: المثاحة)المرحلة األ. 
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 وادي التكنولوجيا: اختيار مشروع معايير

 :الميزة النسبية -1

 .يتوثا محور قناة الثويس 

 قع الافة ال رقية من قناة الثويسي. 
  لالصناعات الثقيلة. وارتلاطايمث  نقطة انطالق لوثا ثيناء  

 
 النمو  إمكانيات -2

يدرس تًا المعيار من خال  مدى توفر المواد الخام والعمالة وعناصر البنية األثاثية 
راثة أرض الم روع د، فمن خال  مهتمعات عمرانية إقامةللم روع ومدى تأثير ًلم على 

مكانياتا   :أنتبين  واا

  كن اط قائد للمنطقة رئيثيالمنطقة الصناعية تلعب دور.  
  العلمية التكنولوهيةعات اللحثية توافر الم رو.  
  مةتوافر المواد الخام ووثائ  المواصالت التثويقية الالز.  

 
  الطاقة االستيعابية  -3

 األفقيلمقصود بها قدرة المنطقة على اثتيعاب الزيادة الثكانية عن طرية التوثع ا
ولًلم فقد تم اتثتعانة لالم  رات العلمية . مع توافر  لكة البنية األثاثية الالزمة والرأثي

 ولالتاليتخطيا المناطة الصناعية التكنولوهية حتى تثتطيع أن تثتوعب حهم العمالة  في
، وقد قدرت حهم العمالة لالنثلة للكثافة الصناعية الني  واديتمتص الزيادة الثكانية من 

عام /  63 حوالي أيام / تكتار )ع 133الم اريع العالمية المماثلة بنثلة تتراو  بين  في
 (.عام / فدان 686 حوالي أيعام / تكتار ) 633فدان( الى 

  

  اإلقليميالمضاعف  -4

ف األن طة داخ  بين مختل لمدى العالقات والترالا الموهود يقليماإليقاس المااعف  
داخ  اتقتصاد  فيومدى تأثير الدفعات المتولدة من أحد األن طة  اإلقليمياتقتصاد 
لها الفرصة لتنوع األن طة من خال   أتيحت، ومن ثم نهد أن منطقة الدراثة قد القومي
  .المميز والعلمي واللحثيالمتنوع  الصناعيالن اط 
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 .( يوضح منطقة وادي التكنولوجيا11-4) شكل

 .المادر/ نفس المرجع السابق
 
 
 

 
 .( يوضح تخطيط المنطقة11-4) شكل

 .المادر/ نفس المرجع السابق

 

 

 شمال غرب خليج السويس 
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 مشروع منطقة شرق بورسعيد  - 3
 الموقع العام للمنطقة :

  ء حيث يحدتا  مات اللحر لثينا الغربي ال ماليتقع منطقة  رق بورثعيد لالركن
كم  16كم  رقا و  6كم تقريلا و لعمة يتراو  بين  66بواههة طولها  المتوثا

  .غربا
  6كم 663 حوالي اإلهماليةمحافظة بورثعيد و تبلح مثاحتها  إدارياالمنطقة تتلع /

 .فدان 66633

 : الربط و االتاا 
 اة المار لموازاة قن الواقيف اد /هنوب المنطقة و يتفرع منا الهثر  يمر طرية بور

  .الثويس حتى مدينة القنطرة  رق 
  لربا الطرية  19نفة يربا الافة الغربية لال رقية عند الكيلو  إن اءمخطا

 .خدمة منطقة  رق بورثعيدو   الدولي
 :أهداف المشروع

  تام  والتي المركزي  المحوري اتثتفادة من وهود المنطقة الحرة الواقعة هنوب الميناء
تنمية الصناعات التصديرية  في –الصناعات الكبيرة والمتوثطة والصغيرة  إقامةمناطة 

 .نتاج البدائ  للمكونات المثتوردةواا 
  ب اتثتثمارات المحلية يثاعد على هً الًيالمناثب  اتثتثماري توفير المناخ

 .واألهنبية

  

 
 ( يوضح حدود منطقة شرق بور سعيد12-4) شكل

 المادر/ نفس المرجع السابق
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 معايير اختيار مشروع شرق بورسعيد:

 :الميزة النسبية -1
  المتميز عند  الهغرافيتتميز منطقة  رق التفريعة لمميزات تفايلية نتيهة للموقع

ة العالمية العابرة لقناة على مثار الخطوط المالحي ووهودطمدخ  قناة الثويس ال ما  
 .الثويس

  محوري ميناء  إقامة بإمكانيةتتميز المنطقة الخاصة لالم روع. 
  لثفن الحاويات القادمة من توافر الميزة التنافثية النثبية للميناء مما يمث  عام  هًب

 .ال رق 

 النمو  إمكانيات -2

  المنطقة من حيث توافر المواد الخام والعمالة والثلع الالزمة  في توافر المميزات
 في إقامتهامميز تعتمد عليا القاعدة اتقتصادية المطلوب  صناعيظهير  إلقامة

 .منطقةال

 منطقة صناعية متنوعة ثواء كانت ثقيلة أو متوثطة أو صغيرة مما يمكن  إقامة
 .العاملة األيديهًب  ولالتاليالمنطقة من توفير فرص عم  

 الطاقة االستيعابية  -3

 لكيم روع  رق التفريعة  إلقامةها التفكير الى اثتغال  المنطقة ال رقية لبورثعيد ات
ة المنفعة وعم   لكة منطقة صناعية وتهارية عظيم بإقامةيثم  بتوثع القاعدة اتقتصادية 

ألف فرصة عم   633 إمكانيةلمنطقة  رق التفريعة الى  المبدئي، وي ير التخطيا بنية أثاثية
 ألف نثمة من المناطة المختلفة 233وتحريم عدد كبير من الثكان يمكن أن يص  الى 

  مياإلقليالمضاعف  -4

األتمية النثبية مما يتي   فيمنطقة الدراثة تتوفر بها مهموعة أن طة اقتصادية متنوعة 
دخ  اتقتصاد  فيالفرصة لعم  عالقات أمامية وخلفية بين تلم األن طة مما يولد دفعات 

  .تحريم القاعدة اتقتصادية فيدور الن اط القائد  لالتالي، ويظهر القومي

 

 : شرق بورسعيدنطقة محاور تنمية م
   المنطقة الحرة الصناعية تام تًط المنطقة  فيتمث   .التنمية الصناعية: المحور األو

 .ية والصناعات اللحرية والمينائيةمختلف أنواع الصناعات الثقيلة والمغًية والتهميع
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  لخدمة حركة الثياحة والمثتثمرين  دوليمطار  إقامة. التنمية الثياحية:الثانيالمحور
المنطقة الصناعية المهاورة وكًلم حركة ال حن والتصدير  فيوالتصدير واتثتيراد 

 .لالميناء الهديد 
  ثه   لأرااياتثتصال   أراايمنطقة  فيوتو . التنمية الزراعية: المحور الثالث

وثتقام على تًط  .نألف فدا 163هنوب المنطقة الصناعية وبها  فيتقع  التيالطينة 
مث  م روعات التهفيف والتعليب لمنتهات  الزراعيالمنتهات عدط م روعات للتصنيع 

 .الخاراوات والفاكهة 
  ألف فدان هنوب الميناء والمنطقة  63حيث توهد . تنمية الثروة الثمكية: المحور الرالع

أهود  إلنتاجالصناعية وتى  لا لحيرة يهرى تطويرتا وتحويلها الى منطقة مزارع ثمكية 
 .األثمام لالثتهالم المحلى والتصدير 

 

 االستفادة من االحاالت الدراسية: 4-2-3
عدة لعد اتطالع ودراثة الحاتت الدراثية الم الا تم اثتخالص اتم النتائج في 

 محاور أتمها.
: م روع مدينة اإلخاء اتقتصادية الم تركة في الوديعة )منطقة حدودية م تركة لىالدراسة االو 

 بين اليمن والمملكة العربية الثعودية(.
 

 محور التنمية والتخطيا: -1

 .زيادة النمو الثكاني للدولتين 

  المثتدامة.تحقية اتثتخدام األمث  لألرااي، وتوزيع يحقة التنمية 

 .التثلث  المتكام  في توزيع اتثتخدامات الصناعية 

 .المثاتمة في تنمية وتطوير منطقة الربع الخالي واثتخراج الثروات المعدنية 
 

 محور التنمية الثياحية: -6

 .امكانية تحرم الثيا  لحرية بين الدولتين 

 دود امكانية وصو  الثعوديين الى ميناء يط  على المحيا الهادي عبر الح
 اليمنية وتًا يثه  الثياحة للثعوديين في المحيا الهادي.

 .تعزيز الثياحة المتلادلة والثياحة التهارية بين الدولتين 
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 محور التنمية اتقتصادية: -0

  م اركة القطاع الخاص من الدولتين في عملية التطوير مما يثاتم في
 اتثتثمار الم ترم ودعم اتقتصاد القومي.

  التلاد  التهاري بين البلديين وبين دو  العالم وتًا يثاتم في زيادة الحهم
 تعزيز اتقتصاد القومي.

 .زيادة الدخ  القومي للفرد والحد من نثلة اللطالة 

   م اركة القطاع الخاص وال ركات العالمية في دعم اتقتصاد من خال
 التنقيب عن النفا والغاز في منطقة الربع الخالي.

  الهمركي اآللي.تطبية النظام 

 .اتزدتار المعي ي بين المدينة اتقتصادية ومدينة حار موت 

 .ازدتا ونمو ميناء المكال الدولي وتحويلا إلى مركز تهاري اقليمي تام 

 تحقية اتندماج التهاري واتقتصادي بين اليمن ودو  الخليج العربي. 
 

 محور الخدمات والبنية التحتية: -6

 مواطنين.تقديم الخدمات النوعية لل 
  ان اء بنية تحتية مزودة بخدمات الطرق والتعليم والصحة واتتصاتت

لم لهلب اتثتثمار  والكهرباء والتهمعات العمرانية وحفر للار مياط ارتوازية ًو
 الخارهي.

  ربا المطار المحلي الثعودي مع الميناء اللحري اليمني يد  على حهم
 التنثية للبنية التحتية.

 اتقتصادية بثالث موان  لحرية يثاط في انفتا  المنطقة على  ارتلاط المدينة
 الدو  المحيطة بها ودو  العالم ورفع الصادرات والتهارة

  امكانية  حن وربا المدينة لالعالم الخارهي عبر أربع مطارات أافى لها
 أتمية إن اء مدينة اقتصادية.

 اليمنية  تطوير خطوط المواصالت وان اء ثكم حديد للربا بين المدن
 والثعودية من خال  المدينة اتقتصادية عبر الموان  اللحرية والهوية.

  زيادة الصادرات الغير نفطية من خال  المدينة اتقتصادية وتقلي  اتعتماد
 على عائدات النفا  مما يثاتم في توفير الموارد المالية في حا  انتهاء النفا.
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 لمملكة العربية الثعودية والهمهورية زيادة تدفة اتثتثمارات اتهنبية الى ا
اليمنية وثتقدم خدمات ثياثية واقتصادية واهتماعية لهميع مواطني دو  

 الخليج العربي واليمن.

 .تقديم الخدمات اتقتصادية والدعم الفني المتكام  والمطلوب لل ركات العالمية 
 

 محور البيئة والصحة العامة: -6

  التلوث واثتدامتها لألهيا  القادمة.الحفاظ على البيئة المحيطة من 

  التوافة البيئي بين المناطة الصناعية والمناطة التهارية والثكنية والترفيهية لما
 يثاتم في تعزيز الحماية البيئة والمحميات الطبيعية.

 .تطوير الموارد الطبيعية واثتدامتها 
 

 :السويساستراتيجية التنمية الاناعية لمحور قناة : الدراسة الثانية
 من أتم المحاور تي:

 

 محور التنمية والتخطيا: -1

  تدعيم المكانة الدولية لقناة الثويس و ما  ثيناء وتعزيز اتثتثمار والتهارة
 الدولية.

 .تنمية قناة الثويس كإقليم اقتصادي وتعزيز التنمية على المثتوى القومي 
 هرى المالحي.دعم العالقات اتقتصادية بين مصر ودو  العالم من خال  الم 
  توزيع عدد من المناطة الصناعية والحرة وتههيز الخدمات والمرافة الخاصة

 لالمناطة الحرة.

 .تحقية التنمية العمرانية عبر ابراز الموارد اتقتصادية وتنوع اتن طة 

  توافر الموارد الخام والعمالة والثلع إلقامة تنمية زراعية مميزة تدعم اتقتصاد
 المحلي.

 الزراعية واثتصال  اترااي واقامة عدة م روعات للتصنيعي الزراعي  التنمية
 مث  م روعات التهفيف والتعليب لمنتهات الخاروات والفواكا.

  تنمية الثروة الثمكية وتطوير اللحيرات الصناعية والمزارع الثمكية إلنتاج أهود
 األثمام لالثتهالم والتصدير.

 احي والصناعي المميز واللحثي والعلمي.تنوع اثتخدامات المناطة ما بين الثي 
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  تنمية الصناعات التصديرية لحكم وهود منطقة حرة وميناء محوري مركزي
 ومناطة صناعات متنوعة الحهم في منطقة  رق بور ثعيد.

 

 محور التنمية الثياحية: -6

  هميع البرامج واألن طة التي ثتقام تخدم الن اط الصناعي وتحقية الدمج
 ، هًب ثياحي تام.المتكام الوظيفي 

  ثهولة وصو  الثيا  للمنطقة واتثتمتاع بها من خال  الثياحة لالمركلات
 اللحرية.

 

 محور التنمية اتقتصادية: -0

 .تدعيم اقامة المناطة التهارية الحرة 
 .اتثتغال  اتمث  للموارد الطبيعية والل رية لرفع مثتوى الدخ  القومي 
 ليدوية والتي ي تهر بها أت  اتقليم وخاصة بدو ت هيع الصناعات الحرفية وا

 ثيناء.

  اعتماد مبدأ الربحية وزيادة العوائد المالية والحفاظ على األرااي والعناصر
 والموارد المتاحة دون اتخال  لالبيئة.

  تنوع األن طة والمواد الخام مث  الثروات والموارد الطبيعية مث  الحهر الهيري
 البترو  والثروة الثمكية.والديولوميت والفحم و 

  ألف فرصة عم  خال  مراح  عم  الم روع في محور تنمية  023توفير
 المنطقة الصناعية  ما  غرب خليج الثويس.

  ألف فرصة عم  خال  تطوير منطقة وادي التكنولوهيا. 686توفير 

 .ًتموي  الم روع ت يثبب تعارض بين اتن اء والت غي  لمراح  التنفي 
 التعمير في المناطة الغير مأتولة والمحيطة بها. الدفع الى 
 .هلب األيدي العاملة والتوطين ودعم القاعدة اتقتصادية الدنيا 

  توفير المناخ اتثتثماري المناثب الًي يثاعد على هًب اتثتثمارات المحلية
 واألهنبية.

 
 

 محور الخدمات والبنية التحتية: -6
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 ية والمرافة الداخلية لامان الكفاءة اتعتماد الًاتي على العناصر الخدمات
 واتثتمرارية.

  اقامة مينا ء محوري ومظهر صناعي مميز يثاتم في تعزيز القاعدة
 اتقتصادية في المنطقة الصناعية  ما  غرب خليج الثويس.

 .توافر بنية أثاثية متطورة في المنطقة مما يخدم المنطقة الصناعية والميناء 

  الافة الغربية لالافة ال رقية لربا الطرية الدولي ان اء  لكة أنفاق تربا
 وخدمة منطقة  رق بور ثعيد.

  ان اء ميناء محوري عند  رق التفريعة وتًا أعطاتا موقع هغرافي ثياحي
 .وتهاري واثتثماري 

  اقامة مطار دولي لخدمة حركة الثياحة والمثتثمرين والتصدير واتثتيراد في
 المنطقة الصناعية المهاورة.

   توافر الم روعات اللحثية والعلمية التكنولوهية والموارد الخام ووثائ
 المواصالت والتثوية الالزم لتطوير منطقة م روع وادي التكنولوهيا.

 .هًب الحاويات القامة من ال رق الغرب ولالعكس 
 

 محور البيئة والصحة العامة: -6

  اههة تر يد اثتهالم الطاقة وارورة اللحث عن مصادر بديلة في مو
 اتثتهالم المزايد .

  الحماية البيئة والتنوع الصناعي لما يتالءم مع معطيات التنوع الحيوي، وخاصة
 في الصناعات الثقيلة والمعدنية والتهميعية والصناعات اللحرية.
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 الخالاة: 4-3
 

الخطوات  تطرق اللاحث في تًا الفص  لدراثة التعريف لم اريع التنمية والتطوير وأتم
، وعمليات التنمية والتطوير أتدا  الرئيثية الالزمة عند البدء لأي م روع تطوير لمنطقة معينة

مكانيات وخطا، من ثم التطرق الى مثتويات التنمية والتطوير من خال  التطوير القومي،  واا
عتلارات التطوير اتقليمي، التطوير الهيكلي، التطوير المدينة، والتطوير القطاعي، واخً ات

اتثاثية في عمليات التطوير، من ثم اتدا  تنمية وتطوير الحدود، اياا معوقات التنمية 
والتطوير لل ريا الحدودي بين مصر وقطاع غزة، ثم دراثة لعض الحاتت الدراثية الم ابهة 
مث  م روع مدينة اإلخاء اتقتصادية الم تركة في الوديعة، وم روع اثتراتيهية التنمية 

والهد  ناعية لمحور قناة الثويس، وتعر  اللاحث علي المعلومات اتثاثية للم اريع، الص
من إن اء مث  تًط الم اريع من ناحية التنمية والتخطيا، والتنمية الثياحية، التنمية 

 تم الم اريع المقترحةأ و اتقتصادية، والخدمات والبنية التحتية، والبيئة والصحة العامة، 



 الفصل اخلامس
 حول تنمية وتطوير املناطق احلدوديةاستطالع رأي 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 الفصل الثاين

 

 الفصل الثالث

 

 

 الفصل الرابع

 

 

 الفصل اخلامس

 السابعالفصل 

استبانة 

حول " 

تنمية 

وتطوير 

المناطق 

 الحدودية

 اخلالصة اخلالصة

 

 
 

 
 
 النتائج -
 التوصيات -
 المراجع -
 

 

 الفصل السادس

 

الحاالت 

الدراسية 

 المشابهة

 

المناطق 

الحدودية 

 ونشأتها

 

 

مفاهيم 

 عامة

 اخلالصة اخلالصة اخلالصة

 

اإلطار 

العام 

 للبحث

 الفصل األول

 

 

تحليل 

واختبار 

فرضيات 

 الدراسة

 اخلالصة



 الخامسالفصل 
 تنمية وتطوير المناطق الحدوديةاستطالع رأي حول 
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 .االستبانةصدق  5-5

 .ثبات االستبيان 5-6

 .دراسةاألساليب اإلحصائية المستخدمة في ال 5-7

 االستبانة قبل التحكيم. 5-8

 وصدق االستبانة. االستبانة بعد التحكيم وقبل ثبات 5-9

 االستبانة بعد ثبات وصدق االستبانة. 5-11

 الخالصة. 5-11
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 تمهيد:
ةماماتيرررنهسررءمانمم إرر رناررتزنهررانب سررطناجةررر ناسةرجرر ناست ب  رر ن تعتبررمنهجية رردناسةماإرردنءات
هررراناسةماإررردطنءقررران ما يررررنارررتزناسسترررءطنقبرررجناسب رجرررر ناسه بء ررردن ةرررمامناستسباررر نا ستررررم ن
سبتءتررر ن سرررجناسجتررررممناستررر نارررتزنتدإررراملرناررر نمرررءمنبةب رررر ناسةماإررردناسهتعب ررردن هءمرررء ناسةماإررردطن

ناأللةافناست نتإعجن سجنتس   ير.ننء رسترس نتس ق
ءهةتهررر ناسةماإررردطنءدرررصسدنبةا ناسةماإررردننهت ررر جيمناسسبهرررتجررررءطنلرررصاناسدتررر نءتررردرنساررر ن

طنءهرة نترةايرنءا رتيرر.ندهررناتمرهانءتردرنءد د دنبجرميررنءت ءاملرر قةاةلرناسهإتبةهدنء ما دن
سةهر ننرةءا ناست ناإرتبةهيءاألبةا ناسةماإدنءت جاجيرطننتته زبيرناس رس نا نزنسإلةماما ناست نار
سب رجرررر نءاجتيررر ناسدتررر ن رسهعرسةرررر نا ستررررم دناستررر ناإرررتبةه ناررر نتسباررر ناب رجرررر ناسةماإررردطن

ناب نءتفنسيصهنا ةماما .نرءاإتب صناسجترممطنءا ه
ن

 :أداة الدراسة 5-1
ن ناسسةءة د" ناسهجر ق نءت ءام نتجه د ن" نسءط ناإت رجد ن قةاة نسبشماطنن–تز نةماإ د "سرسد

ناسسةءةيناسهشتمدنباانهتمنءا ر نغ  "
 :قسمين رئيسين من تتكون استبانة الدارسة

ناسهإتةا ن) نقا ناسهعبءهر ناسعرهد نقا نق رم  نءلء ناألءط: ناسهإهجناس إز استبتصناسعبه ط
ناسءظ د طنقةةنإجءا ناسببم طنهدراناسعه (.

نهةرال ن:ن5ا م طنهء  نقبجنن72ءاتكءانهاناس إزناسارج :نءلءنق رم نقانهةرال ناسةماإدطن
ن(نا ما .6هان)ناناسهةرطناألءط:نءاا ناسهجر قناسسةءة دطنءاتكءن

(ن6اسهةرطناسارج :نءاا نهج  دناسسةءةناسهتمادناسدبإ اج دنهانةرج نا ر نغ  طنءاتكءانهان)
نا ما .

ن(نا ما .5هان)ناناسهةرطناسارس :ناسجرس دناستب    دنسبهج  دطنءاتكءن
ن(نا ما .5اسهةرطناسما  :نتس اقناالقت رما ناألهج دنسبهج  دناسسةءة دطنءاتكءانهان)

ن(نا ما .5اسهةرطناسبرهس:ناسجرس دناسءظ د دنسبهجر قناسسةءة دطنءاتكءانهان)
نااتمب ناسةمةدنهان)ن11ن-1ءاةنتزناإتبةازناسه  رسن)ن (نةطنقبجن11(ن سا ندبهر
ن ناسع رم نءاسعدسنتس ح.اسهءاا دناسكبام نةةًانقبجنهرنءمةنا
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 أسلوب الدارسة: 5-2
 

قبجن ب عدناسةماإدنءاأللةافناست نتإعجن سجنتس   يررنا رةناإرتبةزناس رسر ناسهرجيمننبجرمًن
اسءتد ناستسباب طنءاسرصين عتهرةنقبرجنةماإردناسظررلم ندهررنتءةرةنار ناسءاار نءايرتزنبءترديرنءتردرن
ةا  رررنء عبررمنقجيرررنتعباررماند د رررنءده رررطندهرررنالن دتدرر نلررصاناسهررجيمنقجررةنةهرر ناسهعبءهررر ناسهتعب رردن

هانبة ناإت ترمنهظرلملرنءق ارتيرناسهبتبددطنب ناتعةاهن سجناستسبا نءاسرمبطنءاستدإرامن رسظرلم ن
سبءترررءطن سرررجناإررررتجترةر نابجررر نقبايررررناستتررررءمناسه ترررممن سارررر نا ارررةنبيررررنمترررراةناسهعماررردنقرررران

ناسهءمء .
 

 مجتمع الدراسة:  5-3
 

سدناررررانهةتهرر ناسةماإررردن عرررمفن  جررطنةه ررر نهدرررمةا ناسظرررلم ناستررر ناةمإررريرناس رسرر طنءبرررص
هةته ناسةماإدنلءنةه  ناألاماةنبءناألشر رمناسرصاان دءجرءانهءمرء نهشردبدناسةماإرد.نءبجررمانقبرجن
هشرردبدناسةماإررردنءبلرررةاايرنارررراناسهةتهررر ناسهإرررتيةفناتكرررءانهررراناسهيجةإرررااطنءاسهبتترررااطنءصءا ن

ن.ا ر نغ  اسهعمادطنءاسها داانهانإدران
ن

 عينة الدراسة:  5-4
 

 ما ردناسعاجردناسعشرءام دطنسار نترزنتء ار نقاجردناإرت  ق دنسةهيررنارزناس رس ن رإتبةازن
درررانناإررت رجدنالبت رررمناستررةبنءاسا ررر نس إررت رجد.نء عررةناست كررةنهررانتررةبنءإرر هدناالإررت رجدن01

اسعةةناسه برء نن(نءهانب طنهعرةسدناسترم دندرا11111قةةنهةته ناسةماإدناسهإتيةفنلءن)
%(ن88)ناإرت رجدنبجإر دن257ءارةنترزناإرتمةاةننطاإرت رجدن(011)نلرءنقبجنهةته ناسةماإدنرتء اعي
ناسهء قد.نسةزناسعاجدهان
ن

 صدق االستبيان: 5-5
  تةن تةبناالإت رجدنبانت  سنبإمبدناالإت رجدنهرنءمع نس  رإططنءاةنارزناس رس نن

  رست كةنهانتةبناالإت رجدن  ما تاا:
 

ننننننصدق المحكمين "الصدق الظاهري": -1
ن)ننننن نها نت سد  ناسهسدهاا نها نهةهءقد نقبج ناالإت رجد ناس رس  (نن5قمض
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ناسهسدهاان نءبإهرم نمازهتبتتااط ناسهسدهاان1-5)ن رسةةءط ناإتةر ناس رس نآلمام نءاة (ط
ءارزنبإةمامنهرناب زنهانسصفنءتعةا نا نمءمناسه تمسر ناسه ةهدطنءبصسدنبمجناالإتب رانا ن

 .(1اسهبسقنمازن)اجظمنن-تءمتطناسجيرم دن
 

 ( يوضح اسماء وعمل المحكمين لالستبانة1-5جدول )
 العمل االسم م
ناسةرهعدناالإ ه دن–بإترصناالسترمناسهشرمدننب.ة.نإهامنبرسةنترا ن1
ناسةرهعدناالإ ه دن–بإترصناسترماخنءاآلارمننب.ة.نمارضنهت د نشرلاان7

نز.نشرةينهسهةنهرلمناس  شن2
ن–االةام ناسعرهدنسبتب  طنءاست ءامنن-هيجةسنهةج 

نء ام ناسةابب د
نء ام ناسةابب دن–هرةإتامنلجةإدنهةج دننز.نقبةناسإ زنلرج نجتمن0

نز.نهسهةنهسهةناسهغامن5
ء ام نن–االهانءاسإ هدنن–هرةإتامنلجةإدنهعهرمادن

ناسةابب د
 

 صدق المقياس: -2
 (Internal Validity)نأوال: االتساق الداخلي:

نه ناسهةرطن نهانا ما ناالإت رجد ن تةبناالتإربناسةابب نهة ناتإربند نا م    تة
اسصينتجته ن س دنلصهناسد م طنءاةنارزناس رس ن سإر ناالتإربناسةابب نس إت رجدنءصسدنهانب طن
نسبهةرطن ناسكب د نءاسةمةد نا ما نهةرال ناالإت رجد نها نا م  ند  نباا سإر نهعره  ناالمت رط

نط.جدإ
نهعره ناالمت رطنبااند نا م نهانا ما نهةرطن"ن(7ا ناسهبسقنمازن)ن(بنناءمحنةةءطن)
"نءاسةمةدناسكب دنسبهةرططنءاسصيناباانبانهعره  ناالمت رطناسهباجدنةاسدننءاا ناسهجر قناسسةءة د
نءبصسدن عتبمناسهةرطنترةبنسهرنءم نس  رإط.نα=ن1.15قجةنهإتءينهعجء دن

ن
نهعره ناالمت رطنبااند نا م نهانا ما نهةرطن"ن(7ا نهبسقنمازن)ن(اءمحنةةءطن)ن 

"نءاسةمةدناسكب دنسبهةرططنءاسصيننءاا نهج  دناسسةءةناسهتمادناسدبإ اج دنهانةرج نا ر نغ  
ن نهإتءينهعجء د نةاسدنقجة ناسهةرطننα=ن1.15اباانبانهعره  ناالمت رطناسهباجد ءبصسدن عتبم

نترةبنسهرنءم نس  رإط.
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ن
نهعره ناالمت رطنبااند نا م نهانا ما نهةرطن"ن(7ا نهبسقنمازن)ن(جءطن)اءمحنةة

"نءاسةمةدناسكب دنسبهةرططنءاسصيناباانبانهعره  ناالمت رطناسهباجدنناسجرس دناستب    دنسبهج  د
نءبصسدن عتبمناسهةرطنترةبنسهرنءم نس  رإط.نα=ن1.15ةاسدنقجةنهإتءينهعجء دن

ن

نهعره ناالمت رطنبااند نا م نهانا ما نهةرطن"ن(7ا نهبسقنمازن)ن(ةناءمحنةةءطن)
نءاسةمةدناسكب دنسبهةرططنءاسصيناباانبانهعره  نتس اقناالقت رما ناألهج دنسبهج  دناسسةءة د "
ن نهإتءينهعجء د نقجة نةاسد ناسهباجد نءم ننα=ن1.15االمت رط نسهر ناسهةرطنترةب ءبصسدن عتبم

نس  رإط.
ن

نهعره ناالمت رطنبااند نا م نهانا ما نهةرطن"ن(7ا نهبسقنمازن)ن(لراءمحنةةءطن)
"نءاسةمةدناسكب دنسبهةرططنءاسصيناباانبانهعره  ناالمت رطناسجرس دناسءظ د دنسبهجر قناسسةءة دن
نءبصسدن عتبمناسهةرطنترةبنسهرنءم نس  رإط.نα=ن1.15اسهباجدنةاسدنقجةنهإتءينهعجء دن

 
 

 ((Structure Validity: البنائيثانيا: الصدق 
 

 عتبمناستةبناسبجرم نبسةنه را سنتةبناألةا ناسصين   سنهة نتس قناأللةافناست ن
ناسكب دن ن رسةمةد نهةرال ناسةماإد نها نهةرط نهةينامت رطند  نءاباا ن سايرط ناسءتءط ناألةا  تماة

نسد ما ناالإت رجد.
ن

ن) نةةءط نةاسدن2-5اباا ناالإت رجد نهةرال  نةه   نا  ناالمت رط نهعره   نةه   نبا )
ءبصسدن عتبمنةه  نهةرال ناالإت رجدنترةاطنسهرنءم ننα=ن1.15 سترم ًرنقجةنهإتءينهعجء دن

نس  رإط.
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(: يوضح معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة 2-5جدول )
 الكلية لالستبانة. 

 

 المجال م
معامل 
 بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 0.045* 378 . .اسسةءة دنءاا ناسهجر ق  .1

 0.000* 768. .ءاا نهج  دناسسةءةناسهتمادناسدبإ اج دنهانةرج نا ر نغ    .7

 0.000* 594.ن.اسجرس دناستب    دنسبهج  د  .2

 0.000* 867. .تس اقناالقت رما ناألهج دنسبهج  دناسسةءة د  .0

 0.000* 838. .اسجرس دناسءظ د دنسبهجر قناسسةءة د  .5

نننننننننن
 نن(Reliabilityثبات االستبانة: ) 6-5ن
 

  تةنبا ر نا إت رجدنبانتع  نلصهنا إت رجدنجدسناسجتاةدنسءنتزن قرة نتء ا ناالإت رجدن
بكامنهانهم نتس نجدسناسظمءفنءاسشمءططنبءن ع رم نببم نبانا ر نا إت رجدن عج ناالإت مامن

ءقةزنتغااملرن شد ندبامنا هرنسءنتزن قرة نتء اعيرنقبجناألاماةنقة نهما ننا نجترممنا إت رجد
نب طناتما ن هج دنهعاجد.

ن

نءاةنتس قناس رس نهانا ر ناإت رجدناسةماإدنهانب ط:
ن

 (Cronbach's Alpha Coefficient)معامل ألفا كرونباخ:  5-6-1
نس  رسنا ر نا إت رجدن ندمءج رخ نبسدر ناس رس ن ما د نل ناإتبةز ندهر نءدرج ناسجترمم ط

ن(.3-5هباجدنا نةةءطن)
ن
ن
ن
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 .يوضح معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة (:3-5جدول )
 

 المجال م
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذاتي

 0.774 0.600 6 .ءاا ناسهجر قناسسةءة د  .1

ءاا نهج  دناسسةءةناسهتمادناسدبإ اج دنهانةرج نا ر ن  .7
 .غ  

6 0.750 0.866 

 0.815 0.665 5 .اسجرس دناستب    دنسبهج  دن .2

 0.882 0.778 5 .تس اقناالقت رما ناألهج دنسبهج  دناسسةءة دن .0

 0.779 0.607 5 .اسجرس دناسءظ د دنسبهجر قناسسةءة د  .5

 0.881 0.775 27 جميع المجاالت معا 

ندمءج رخاستةبناسصات =ناسةصمناستمب ع ناسهءة نسهعره نبسدرن*
ن

ندمءج رخنهمتدعدن3-5ءامحنهاناسجترممناسهءمسدنا نةةءطن) نهعره نبسدر نبانا هد )
(.ن0.775(طنباجهرنببغ نسةه  نا ما نا إت رجدن)0.778ط0.600سك نهةرطنسا نتتماءمنباان)

ن) نسا نتتماءم نهةرط نسك  نهمتدعد ناسصات  ناستةب نا هد نببغ ن0.882ط0.774ءدصسد نباجهر (ط
ن(نءلصان عججنبانا هدناسا ر نهمتدعدنءةاسدن سترم ر.ن0.881ا إت رجدن)سةه  نا ما ن

ن

نل ن ندهر ناسجيرم د نا نتءمتير ناسدت ءبصسدنتكءاناالإت رجد نا نجير د ارببدننهءمسد
نترهدن نا د نقبج ناةعبط نههر ناسةماإد نهانتةبنءا ر ن إت رجد نت كة ناس رس ناة نء دءا سبتء ا .

نءت ساتيرنستسبا ناسجترممنءا ةر دنقبجنبإمبدناسةماإدنءابت رمنامم رتير.ن تسدنا إت رجد
ن

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 5-6-2
 

نا سترم  ناستسبا  نبمجرهم نب ط نها نا إت رجد نءتسبا  نتدماغ  Statistical)ن:تز
Package for the Social Sciences) ن(SPSS).ن

ن
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 (Normality Distribution Test)   :الطبيعي اختبار التوزيعاوال: 
 Kolmogorov-Smirnovنن( (K-Sنإهمجءفن-نابت رمندءسهةءمءفنتزناإتبةاز

Test))البت رمنهرن صاندرج ناسب رجر نتت  ناستء ا ناس ب ع نهانقةهططنءدرج ناسجترممندهرنل نن
ن(.4-5ا نةةءطن)هباجدن

ن
 الطبيعي.التوزيع يوضح نتائج اختبار  -(4-5جدول )

 المصدر الباحث بتصرف 
 

 المجال م
القيمة 

االحتمالية 
(Sig.) 

 0.473 .ءاا ناسهجر قناسسةءة د  .1

 0.968 .ءاا نهج  دناسسةءةناسهتمادناسدبإ اج دنهانةرج نا ر نغ    .7

 0.844 .اسجرس دناستب    دنسبهج  د  .2

 0.625 .تس اقناالقت رما ناألهج دنسبهج  دناسسةءة د  .0

 0.993 .اسءظ د دنسبهجر قناسسةءة داسجرس دن  .5

 0.633 جميع مجاالت االستبانة 

ن
ن) نا نةةءط ناسهءمسد ناسجترمم ناالستهرس دن9-5ءامحنها ناس  هد نبا )(Sig.)ةه  نسن

نبكبمهةرال ندرج  ناسةماإد نن  ناسةالسد نهإتء  0.05ها نسن ناسب رجر  نتء ا  ناإا يصهنءبصسد
ءبصسدنإاتزناإتبةازناالبت رما ناسهعبه دنسإلةر دنقبجنامم ر ناسهةرال نات  ناستء ا ناس ب ع ن

ناسةماإد.ن

 اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: األساليب 5-7
ن

 وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
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بإرإ نألغماضناسجإ ناسهمء دنءاستكماما نءاسهتءإطناسسإرب :ن إتبةزنلصاناألهمن شد نن .1
 .نهعمادنتكمامنامر نهتغامنهرنء داةناس رس نا نءتفنقاجدناسةماإد

 (نسهعمادنا ر نا ما نا إت رجد.Cronbach's Alphaابت رمنبسدرندمءج رخن)ن .1

البت رمنن(Kolmogorov-Smirnov Test)نن( (K-Sنإهمجءفن-نابت رمندءسهةءمءف .3
ن.قةهطهرن صاندرج ناسب رجر نتت  ناستء ا ناس ب ع نهان

(نس  رسنةمةدناالمت رط:نPearson Correlation Coefficientهعره نامت رطنبامإءان)ن .4
.نءاةناإتبةهطناس رس نسسإر ناالتإربن  ءزنلصاناالبت رمنقبجنةماإدناسع ادنباانهتغاماا

 .اسةابب نءاستةبناسبجرم نس إت رجدن

نن .9 نءاسة ن((Tابت رم نقاجد نسرسد ندرجT-Test)نا  ن صا نهر نسهعماد نةمةدن( نهتءإط  
ن نءل  ناسهتءإ د ناسةمةد ن س  نءتب  ناة نءس ةنن9االإتةر د نصسد. ناب نقا نبء ن اة  بز

 اإتبةهطناس رس نسبت كةنهانةالسدناسهتءإطنسك نا م نهانا ما ناالإت رجدن.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ن
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 :الخالصة 5-11
 

اسةرج نت مبناس رس نا نلصاناسدت ناسجناسهسرءمناسمم إ دناست ناتزنهانب سطناجةر ن
نسبهجيمناسهت  نءهةته ناسةماإدطنءدصسدنبةا ناسةماإدن نتجرءطنءتدر است ب   نهاناسةماإدطنءا مر
نءتدرن نءا مر نءا رتيرط نتةاير نءهةي نءت ءاملرط نبجرمير نءد د د ن قةاةلر نء ما د اسهإتبةهد

نءت جا ناسةماإد نبةا  نتته ز نا  ناس رس  نبير نارز ناست  ن  قةاةنجسإلةماما  ناسدت  نءاجتي  يرط
"سرسدنةماإ دناسشماطناسسةءةيناسهشتمدنباانن–االإت رجدنسءطنتجه دنءت ءامناسهجر قناسسةءة دن

نتظيمن نهتبتتااط ناسهسدهاا نها نهةهءقد نقبج نقمضناالإت رجد نء عة نغ  " نءا ر  هتم
ناالإت رجدنا نتءمتطناسجيرم د.

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
 



 الفصل السادس
 حتليل واختبار فرضيات الدراسة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الفصل الثاين

 

 الفصل الثالث

 

 

 الفصل الرابع

 

 

 الفصل اخلامس

 الفصل السابع

استبانة 

حول " 

تنمية 

وتطوير 

المناطق 

 الحدودية

 اخلالصة اخلالصة

 

 
 

 
 
 النتائج -
 التوصيات -
 المراجع -
 

 

 الفصل السادس

 

الحاالت 

الدراسية 

 المشابهة

 

المناطق 

الحدودية 

 ونشأتها

 

 

مفاهيم 

 عامة

 اخلالصة اخلالصة اخلالصة

 

اإلطار 

العام 

 للبحث

 الفصل األول

 

 

تحليل 

واختبار 

فرضيات 

 الدراسة

 اخلالصة



 السادسالفصل 
 تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 
 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق المعلومات العامة. 6-1
 
 تحليل فقرات االستبانة. 6-2
 
 أهم االقتراحات. 6-3
 
 الخالصة. 6-4
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 :تمهيد
يتضمن هذا الفصل عرضًا لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة، وذلك من خالل 

ستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل الدراسة واستعراض أبرز نتائج اال اإلجابة عن أسئلة
التخصص العلمي، المسمى )تحليل فقراتها، والوقوف على متغيرات الدراسة التي اشتملت على 

لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات الوظيفي، عدد سنوات الخبرة، مكان العمل(، 
اإلحصائية للدراسات االجتماعية  إذ تم استخدام برنامج الرزم الدراسة، إستبانةالمتجمعة من 

(SPSS)  .للحصول على نتائج الدراسة التي سيتم عرضها وتحليلها في هذا الفصل 
 

 المعلومات العامة:الدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي  6-1
 المعلومات العامةوفق  لخصائص عينة الدراسة وفيما يلي عرض

 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي:توزيع   -
 

عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع يوضح  (: 1-6جدول )   
 

 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي
 45.7 161 مهندس

 11.9 42 مدير قسم

 2.0 7 مدير فني

 1.4 5 مدير مشروع

 1.7 6 مدير عام

 37.2 131 أخرى 

 100.0 352 المجموع

 
مسماهم الوظيفي  عينة الدراسة من% 45.7ما نسبته ( أن 1-6يتضح من جدول )

% 1.4، مسماهم الوظيفي مدير فني% 2.0 % مسماهم الوظيفي مدير قسم،11.9 ،مهندس
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% مسماهم 37.2% مسماهم الوظيفي مدير عام، بينما 1.7مسماهم الوظيفي مدير مشروع، 
 الوظيفي غير ذلك.

 

 
عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع يوضح  (: 1-6)  شكل  

 
 عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة:توزيع  -

 

عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرةتوزيع يوضح   (: 2-6 جدول ) -  
 

 النسبة المئوية % العدد عدد سنوات الخبرة
 32.4 114 سنوات 5أقل من  -1

 27.8 98 سنوات 11أقل من  -5

 15.6 55 سنة 15أقل من  -11

 24.1 85 فأكثر 15

 100.0 352 المجموع

 
تتراوح سنوات خبرتهم  من عينة الدراسة% 32.4ما نسبته ( أن 2-6يتضح من جدول )

سنوات،  11أقل من -5تتراوح سنوات خبرتهم من  %27.8، سنوات 5أقل من  -1من 

;  مهندس; 1سلسلة
161 ;46 % 

مدير ; 1سلسلة
12; 42; قسم % 

مدير ; 1سلسلة
2; 7; فني % 

مدير ; 1سلسلة
1; 5; مشروع % 

مدير ; 1سلسلة
2; 6; عام % 

;  أخرى; 1سلسلة
131 ;37 % 
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 15% سنوات خبرتهم 24.1سنة، بينما  15أقل من  -11% تتراوح سنوات خبرتهم من 15.6
  سنة فأكثر.

 
عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرةتوزيع يوضح   (: 2-6 ) شكل  

 
 :عينة الدراسة حسب مكان العملتوزيع  -

 

عينة الدراسة حسب مكان العملتوزيع يوضح (: 3-6جدول )   
 

 النسبة المئوية % العدد مكان العمل
 40.3 142 حكومي

 18.8 66 غير حكومي

 13.9 49 مؤسسة دولية

 18.2 64 بلدية

 3.4 12 جامعة

 5.4 19 غير ذلك

 100.0 352 المجموع

 
يعملون في مكان عينة الدراسة من % 40.3( أن ما نسبته 3-6)يتضح من جدول 

% يعملون في مؤسسات دولية، 13.9%يعملون في مكان غير حكومي، 18.8حكومي، 
% يعملون في أماكن 5.4 بينما% يعملون في الجامعة، 3.4% يعملون في البلدية، 18.2
 . أخرى 

أقل   -1; 1سلسلة
;  سنوات 5من 

114 ;32 % 

أقل  -5; 1سلسلة
;  سنوات 10من 

98 ;28 % 

  -10; 1سلسلة
 15أقل من 

; 55; سنة
16% 

 15; 1سلسلة
24; 85; فأكثر % 
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عينة الدراسة حسب مكان العملتوزيع يوضح (: 3-6)  شكل  

 
 :  تحليل فقرات االستبانة 6-2

لمعرفةة مةا إذا كانةت متوسة  لعينة واحدة  ((Tتم استخدام اختبارلتحليل فقرات االستبانة 
  أم ال. ( 1) درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة الموافقة المتوسطة وهي 

 المتوسطة. ةموافقالوهي تقابل (  1) متوس  درجة اإلجابة يساوي  :الفرضية الصفرية
 .( 1) متوس  درجة اإلجابة ال يساوي  :الفرضية البديلة
الفرضةية الصةفر ة ( فإنه ال يمكن رفةض 0.05أكبر من  Sig) Sig > 0.05))إذا كانت 

ويكون في هذه الحالة متوس  آراء األفراد  حول الظاهرة موضة  الدراسةة ال يختلةو جوهر ةًا عةن 
( فيتم رفض 0.05أقل من  Sig) (Sig < 0.05)، أما إذا كانت  1موافق بدرجة متوسطة وهى 

عةةن جوهر ةةًا  آراء األفةةراد  يختلةةوالفرضةةية الصةةفر ة وقبةةول الفرضةةية البديلةةة القائلةةة بةةأن متوسةة  
، وفةةي هةةذه الحالةةة يمكةةن تحديةةد مةةا إذا كةةان متوسةة  اإلجابةةة يز ةةد أو رجةةة الموافقةةة المتوسةةطة د

وذلةك مةن خةالل قيمةة االختبةار فةإذا كانةت  .الموافقة المتوسةطةينقص بصورة جوهر ة عن درجة 
متوسةةطة موجبةةة فمعنةةاه أن المتوسةة  الحسةةابي ليجابةةة يز ةةد عةةن درجةةة الموافقةةة القيمةةة االختبةةار 
 والعكس صحيح.

 

 

 

; حكومي; 1سلسلة
142 ;40 % 

غير ; 1سلسلة
; 66; حكومي

19% 

;  1سلسلة
;  مؤسسة دولية

49 ;14 % 

;  1سلسلة
; 64; بلدية

18% 

;  جامعة; 1سلسلة
12 ;4 % 

غير ; 1سلسلة
5; 19; ذلك % 
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 " واقع المناطق الحدوديةتحليل فقرات مجال " اواًل: 
لمعرفة ما إذا كانت متوس  درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة (  T) تم استخدام اختبار 

 (.1-1النتائج موضحة في جدول ) أم ال. ( 1 )الموافقة المتوسطة  وهي

(Sig.) االحتمال  وقيمةالمتوسط الحسابي ( يوضح 4-6جدول )  
 واقع المناطق الحدودية "  لكل فقرة من فقرات مجال "

 الفقرة م

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
بي 
نس

ي ال
ساب

الح
ط 

وس
لمت

ا
 

بار
الخت

ة ا
قيم

 

ة )
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

).
 

تبة
الر

 

 1 0.000* 42.32 92.08 9.21 تحتاج المناطق الحدودية لخطة تطو ر ة.   .4

2.  
الخطة التطو ر ة للمناطق الحدودية تق   

 6 0.000* 22.54 84.69 8.47 مسؤوليتها على عاتق الدولتين المتجاورتين.

3.  
تطو ر المنطقة الحدودية يقوي العالقات العامة  

 5 0.000* 24.90 85.69 8.57 بين الدولتين.

1.  
تعتبر التنمية في المناطق الحدودية وسيلة  

 2 0.000* 31.86 86.68 8.67 تساهم في ز ادة الدخل القومي.

1.  
تطو ر الحدود له أهمية جيوسياسية ) جغرافية  

 3 0.000* 29.38 86.58 8.66 ، سياسية (. 

1.  

تطو ر الحدود يساهم في تعز ز األمن الشامل  
السياسي، االجتماعي....  )االمن االقتصادي،

 الخ(. 
8.61 86.06 28.30 *0.000 4 

  0.000* 40.75 86.83 8.68 جميع فقرات المجال معاً  

 

0.05المتوس  الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة *  . 
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 ( يمكن استخالص ما يلي:1-1من جدول )
 9.21ساوي " ي تحتاج المناطق الحدودية لخطة تطو ر ةاألولى " المتوس  الحسابي للفقرة  -

وأن  42.32، قيمة االختبار %92.08 ( أي أن المتوس  الحسابي النسبي40)الدرجة الكلية من 
من قبل أفراد كبيرة وهذا يعني أن هناك موافقة  (0.000 ) تساوي  (Sigالقيمة االحتمالية ).

 العينة على هذه الفقرة. 
الخطة التطو ر ة للمناطق الحدودية تق  مسؤوليتها على  " الثانيةبي للفقرة المتوس  الحسا -

، قيمة %84.69أي أن المتوس  الحسابي النسبي  8.47ساوي " ي عاتق الدولتين المتجاورتين
وهذا يعني أن هناك موافقة  ((0.000تساوي  (Sigوأن القيمة االحتمالية ). ،22.54االختبار 

 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 
، وأن المتوس  الحسابي 8.68بشكل عام يمكن القول بأن المتوس  الحسابي يساوي 

 )تساوي  (Sigوأن القيمة االحتمالية ). ،40.75%، قيمة االختبار 86.83النسبي يساوي 
إحصائيًا عند مستوى داللة  ة" دال الحدوديةواق  المناطق "  لذلك يعتبر مجال(  0.000

0.05 يختلو جوهر ًا عن درجة  ، مما يدل على أن متوس  درجة االستجابة لهذا المجال
 من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال. الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن هناك موافقة

 موافقة كبيرة جدًا علي تطو رهنالك  االول ان من نتائج االستبانة للمحوريتضح   
بشكل أو بأخر  يساهم ألنه في حالة عدم التطو ر تزداد حاالت التهر ب، هذامناطق الحدود ال

يكمن في تحقيق ي الذي يمثل أمام شعوب الدول لذلك فإن التحد   ،الدولبتوتر العالقات بين 
االقتصادي وتنمية لمعيشة الكر مة والنمو ار وضمان اقدرًا أفضل من مستوى األمن واالستقر 

المجتم  م والتعايش السلمي بين كافة فئات المجتمعات في هذه الدول باتجاه تحقيق السال
 مة تعايشها السلمي في المستقبل. ضمانًا لسال
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 " واقع منطقة الحدود المصرية الفلسطينية من جانب قطاع غزةتحليل فقرات مجال" ثانيًا: 
لمعرفة ما إذا كانت متوس  درجة االستجابة قد وصلت إلي  (T)تم استخدام اختبار 

 (.1-1أم ال. النتائج موضحة في جدول )  ( 1 )وهي  درجة الموافقة المتوسطة

 
(Sig.) االحتمال  المتوسط الحسابي وقيمة( يوضح 5-6جدول )  

 الفلسطينية من جانب قطاع غزة "واقع منطقة الحدود المصرية  لكل فقرة من فقرات مجال "
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 44.44 4.44 الواق  الحالي للمنطقة متناغم م  أهميتها.   .4
-

10.41 
*0.000 3 

2.  
المباني الخدمية متوفرة بدرجة كافية تلبي  

 33.53 3.35 حاجات المنطقة.
-

24.36 
*0.000 5 

3.  
هل المنطقة تصلح أن تكون ذات أغراض  

 42.65 4.26 سكنية.
-

12.76 
*0.000 4 

1.  
البنية التحتية المتوفرة حاليًا مناسبة لطبيعة  

 32.57 3.26 المنطقة.
-

23.69 
*0.000 6 

1.  
مراعاة الظروف السياسية القائمة اثناء وض   

 2 0.000* 5.40 67.91 6.79 رؤية للمنطقة الحدودية.

1.  
تطو ر المنطقة الحدودية له تأثير ايجابيا علي  

 1 0.000* 14.24 76.94 7.69 .وحلحلتهالوض  السياسي 

 49.64 4.96 جميع فقرات المجال معاً  
- 

12.70 
*0.000  

 

 

 



444 

 

 ( يمكن استخالص ما يلي:1-1من جدول )
تطو ر المنطقة الحدودية له تأثير ايجابيا علي الوض   " السادسةالمتوس  الحسابي للفقرة  -

( أي أن المتوس  الحسابي 40)الدرجة الكلية من  7.69ساوي " ي وحلحلتهالسياسي 
 ((0.000تساوي  (Sigوأن القيمة االحتمالية ). ،14.24، قيمة االختبار %76.94النسبي

 وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 

 

"  البنية التحتية المتوفرة حاليًا مناسبة لطبيعة المنطقة"  الرابعةالمتوس  الحسابي للفقرة  -
، قيمة %32.57( أي أن المتوس  الحسابي النسبي40)الدرجة الكلية من  3.26ساوي ي

وهذا يعني أن هناك ( 0.000)تساوي  (Sigحتمالية ).وأن القيمة اال ،23.69-االختبار 
 موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.غير 
 
، وأن المتوس  الحسابي 4.96بشكل عام يمكن القول بأن المتوس  الحسابي يساوي  

تساوي  (Sigوأن القيمة االحتمالية ). ،12.70-%، قيمة االختبار 49.64النسبي يساوي 
"  واق  منطقة الحدود المصر ة الفلسطينية من جانب قطاع غزةلك يعتبر مجال " لذ (0.000)

0.05دال إحصائيًا عند مستوى داللة   مما يدل على أن متوس  درجة االستجابة لهذا ،
موافقة من قبل غير المجال يختلو جوهر ًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن هناك 

 أفراد العينة على فقرات هذا المجال.

تنمية وتطو ر ان هنالك موافقة كبيرة جدًا علي  الثانييتضح من نتائج االستبانة للمحور 
له تأثير ايجابيا علي الوض  السياسي الشر   الحدودي المشترك بين مصر وقطاع غزة 

لمعيشة الكر مة والنمو حقق قدرًا أفضل من مستوى األمن واالستقرار وضمان ايألنه  .وحلحلته
 والتنمية المجتمعية.االقتصادي 
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 الناحية التخطيطية للمنطقة " تحليل فقرات مجال "ثالثًا: 

لمعرفةةةة مةةةا إذا كانةةةت متوسةةة  درجةةةة االسةةةتجابة قةةةد وصةةةلت إلةةةي درجةةةة  (T)تةةةم اسةةةتخدام اختبةةةار 
 (.1-1النتائج موضحة في جدول ) أم ال.( 1)وهي الموافقة المتوسطة 

 
(Sig.) االحتمال  المتوسط الحسابي وقيمة( يوضح 6-6جدول )  

 الناحية التخطيطية للمنطقة " لكل فقرة من فقرات مجال "
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4.  
باعتقادك االستخدام الحالي لألراضي يتناسب  

 41.97 4.20 م  متطلبات تخطي  المنطقة.
-

13.80 
*0.000 5 

2.  
من وجهة نظرك مساحة المنطقة الحدودية  

 2 0.000* 5.62 67.34 6.73 تكفي إلقامة مشار   تجار ة وصناعية مشتركة.

3.  

حسب علمك الطرق المؤدية للمنطقة الحدودية  
تكفى لتلبية احتياجات المنطقة التجار ة 

 المقترحة.
5.05 50.52 -7.29 *0.000 4 

1.  
باعتقادك تصلح الحدود إلقامة مناطق سياحية  

 3 0.000* 3.44- 54.77 5.48 مشتركة.

1.  
من وجهة نظرك تطو ر المنطقة الحدودية  

 1 0.000* 14.33 75.77 7.58 ينمي احتياجات التنمية بجمي  أشكالها.

  0.012* 2.27- 58.09 5.81 جميع فقرات المجال معاً  

 

 

 

 



443 

 

 ( يمكن استخالص ما يلي:1-1من جدول )
من وجهة نظرك تطو ر المنطقة الحدودية ينمي  " الخامسةالمتوس  الحسابي للفقرة  -

( أي أن المتوس  40)الدرجة الكلية من  7.58ساوي " ي احتياجات التنمية بجمي  أشكالها
 تساوي  (Sigوأن القيمة االحتمالية ). 14.33، قيمة االختبار %75.77 الحسابي النسبي

 هذه الفقرة. وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على (0.000)
 
باعتقادك االستخدام الحالي لألراضي يتناسب م  "  األولىلمتوس  الحسابي للفقرة ا -

، قيمة %41.97أي أن المتوس  الحسابي النسبي  4.20ساوي " ي متطلبات تخطي  المنطقة
غير وهذا يعني أن هناك  0.000تساوي  (Sigوأن القيمة االحتمالية ). 13.80-االختبار 
 قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.موافقة من 

 
، وأن المتوس  الحسابي 5.81بشكل عام يمكن القول بأن المتوس  الحسابي يساوي 

 0.012 تساوي  (Sigالقيمة االحتمالية ).وأن  2.27-%، قيمة االختبار 58.09النسبي يساوي 
0.05إحصائيًا عند مستوى داللة  ة" دال الناحية التخطيطية للمنطقة " لذلك يعتبر مجال  ،

مما يدل على أن متوس  درجة االستجابة لهذا المجال يختلو جوهر ًا عن درجة الموافقة 
 موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال. غير المتوسطة وهذا يعني أن هناك 

تطو ر ان هنالك موافقة كبيرة جدًا علي  الثالثيتضح من نتائج االستبانة للمحور 
 ينمي احتياجات التنمية بجمي  أشكالها. ألنه المنطقة الحدودية
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 " تحقيق االعتبارات األمنية للمنطقة الحدوديةتحليل فقرات مجال " رابعًا: 
لمعرفةةةة مةةةا إذا كانةةةت متوسةةة  درجةةةة االسةةةتجابة قةةةد وصةةةلت إلةةةي درجةةةة  (T)تةةةم اسةةةتخدام اختبةةةار 
 (.1-1النتائج موضحة في جدول ) أم ال. (1)وهي الموافقة المتوسطة  

 

(Sig.) االحتمال  المتوسط الحسابي وقيمة( يوضح 7-6جدول )  
 تحقيق االعتبارات األمنية للمنطقة الحدودية " مجال "لكل فقرة من فقرات 
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4.  
من وجهة نظرك تطو ر المنطقة الحدودية  

 3 0.000* 21.98 81.29 8.13 يساهم في استقرار االمن الحدودي.

2.  
تعتبر المشار   المشتركة على جانبي الحدود  

 2 0.000* 21.32 81.34 8.13 وسيلة لتقليل عمليات التهر ب.

3.  
الخط  التنموية للمناطق الحدودية تز د من  

 4 0.000* 21.43 78.71 7.87  تفهم االحتياجات األمنية لجمي  األطراف.

1.  

التنمية االقتصادية المشتركة في المناطق  
الحدودية بين الدول تقلل من احتمالية نشوب 

 نزاعات و حروب بين تلك الدول.
7.81 78.11 17.51 *0.000 5 

1.  

في اعتقادك وجود خط  تنموية على جانبي  
حدود الدول وسيلة لز ادة الثقة والتعاون األمني 

 والسياسي واالقتصادي.
8.35 83.51 28.09 *0.000 1 

  0.000* 14.60 69.34 6.93 جميع فقرات المجال معاً  
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 ( يمكن استخالص ما يلي:1-1من جدول )
في اعتقادك وجود خط  تنموية على جانبي حدود الدول  " الخامسةالمتوس  الحسابي للفقرة  -

)الدرجة الكلية من  8.35ساوي " ي وسيلة لز ادة الثقة والتعاون األمني والسياسي واالقتصادي
وأن القيمة 128.09 ، قيمة االختبار %83.51 ( أي أن المتوس  الحسابي النسبي40

من قبل أفراد العينة على  وهذا يعني أن هناك موافقة 0.000  تساوي  (Sigاالحتمالية ).
 هذه الفقرة.

 
التنمية االقتصادية المشتركة في المناطق الحدودية بين "  ة الرابعةالمتوس  الحسابي للفقر  -

أي أن  7.81ساوي " ي الدول تقلل من احتمالية نشوب نزاعات و حروب بين تلك الدول
 (Sigوأن القيمة االحتمالية ). 17.51، قيمة االختبار %78.11المتوس  الحسابي النسبي 

 وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 0.000تساوي 
 

، وأن المتوس  الحسابي 6.93بشكل عام يمكن القول بأن المتوس  الحسابي يساوي 
 0.000 تساوي  (Sigالقيمة االحتمالية ).أن  14.60مة االختبار%، قي69.34النسبي يساوي 

دال إحصائيًا عند مستوى  " تحقيق االعتبارات األمنية للمنطقة الحدودية " لذلك يعتبر مجال
0.05داللة   مما يدل على أن متوس  درجة االستجابة لهذا المجال يختلو جوهر ًا عن ،

من قبل أفراد العينة على فقرات هذا  موافقة درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن هناك 
 المجال.

تطو ر ان هنالك موافقة كبيرة جدًا علي  الراب يتضح من نتائج االستبانة للمحور 
سيلة لز ادة ألنه و وجود خط  تنموية على جانبي حدود الدول  علي والعمل المنطقة الحدودية

 .تحقيق االعتبارات األمنية للمنطقة الحدودية، الثقة والتعاون األمني والسياسي واالقتصادي
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 " الناحية الوظيفية للمناطق الحدوديةتحليل فقرات مجال" خامسًا: 
لمعرفة ما إذا كانت متوس  درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة الموافقة  Tتم استخدام اختبار 

 (.1-1النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 1وهي المتوسطة 
 

(Sig.) االحتمال  المتوسط الحسابي وقيمة( يوضح 8-6جدول )  
 " الناحية الوظيفية للمناطق الحدودية مجال "لكل فقرة من فقرات 
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4.  
باعتقادك إنشاء سوق حرة في المناطق  

 3 0.000* 21.83 81.36 8.14 الحدودية تساهم في الحد من عمليات التهر ب. 

2.  
حسب علمك اقامة المشار   الصناعية في  

 2 0.000* 33.62 84.60 8.46 المناطق الحدودية تعزز التجارة بين الدول.

3.  

باعتقادك تطو ر المنطقة الحدودية يساهم في  
ز ادة متوس  الدخل للفرد وتشغيل األيدي 

 العاملة.
8.61 86.05 35.53 *0.000 1 

1.  
حسب علمك إقامة مشار   زراعية على  

 4 0.001* 3.36 64.27 6.43 جانبي الحدود له آثار مجدية.

1.  

هل من الممكن االستفادة من وجود االنفاق  
االرضية واستغاللها كمزار سياحي وتار خي 
يعبر عن حقبة زمنية في تار خ الشعب 

 الفلسطيني.

5.84 58.37 -0.98 0.326 5 

  0.000* 23.13 74.98 7.50 المجال معاً جميع فقرات  
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 ( يمكن استخالص ما يلي:1-1من جدول )
باعتقادك تطو ر المنطقة الحدودية يساهم في ز ادة متوس   "الثالثة المتوس  الحسابي للفقرة  -

( أي أن المتوس  40)الدرجة الكلية من  8.61ساوي " ي الدخل للفرد وتشغيل األيدي العاملة
 تساوي  (Sigوأن القيمة االحتمالية ). 35.53، قيمة االختبار %86.05 الحسابي النسبي

 وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 0.000
 

 ألرضيةا األنفاقهل من الممكن االستفادة من وجود " الخامسة المتوس  الحسابي للفقرة  -
"  واستغاللها كمزار سياحي وتار خي يعبر عن حقبة زمنية في تار خ الشعب الفلسطيني

وأن القيمة  0.98-، قيمة االختبار %58.37أي أن المتوس  الحسابي النسبي  5.84ساوي ي
من قبل أفراد العينة متوسطة وهذا يعني أن هناك موافقة  0.326تساوي  (Sigاالحتمالية ).
 الفقرة.على هذه 

 
، وأن المتوس  الحسابي 7.50بشكل عام يمكن القول بأن المتوس  الحسابي يساوي 

 0.000 تساوي  (Sigالقيمة االحتمالية ).وأن  23.13 %، قيمة االختبار74.98النسبي يساوي 
إحصائيًا عند مستوى داللة  ة" دال الناحية الوظيفية للمناطق الحدودية " للذلك يعتبر مجا

0.05  مما يدل على أن متوس  درجة االستجابة لهذا المجال يختلو جوهر ًا عن درجة ،
 .على فقرات هذا المجال الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة

 تطو ران هنالك موافقة كبيرة جدًا علي  الراب يتضح من نتائج االستبانة للمحور 
يساهم في ز ادة ألنه وجود خط  تنموية على جانبي حدود الدول  والعمل علي المنطقة الحدودية

 متوس  الدخل للفرد وتشغيل األيدي العاملة.
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 :هل يتوقع المستجيب أن يكون هناك عالم عربي بال حدودسادسًا: 
 

يوضح نسبة احتمالية هناك عالم عربي بال حدود(:  9-6 جدول )  
 

يتوقع المستجيب أن يكون هناك عالم عربي بال حدودهل   النسبة المئوية % العدد 
 33.5 118 نعم

 66.5 234 ال

 100.0 352 المجموع

 
يتوقعةةون أن يكةةون عينةةة الدراسةةة مةةن % 33.5( أن مةةا نسةةبته 1-1)يتضةةح مةةن جةةدول 
 .عربي بال حدود% ال يتوقعون أن يكون هناك عالم 66.5 بينماهناك عالم عربي بال حدود، 

 
 

 
 

يوضح نسبة احتمالية هناك عالم عربي بال حدود(:  4-6 ) شكل  
 
 
 
 

 
 

;  نعم; 1سلسلة
118 ;34 % 

; 234; ال; 1سلسلة
66% 
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 سابعًا: أهم المقترحات لتطوير المنطقة الحدودية:
بعةةد تعبئةةة وتحليةةل االسةةتبانة نلخةةص أهةةم االقتراحةةات الةةواردة وتةةم توز عهةةا علةةى عةةدة محةةاور 

 وهى:
 محور سياسي:  -1

  أوال)انهاء االنقسام(المصالحة الفلسطينية. 
 )التعاون االيجابي  والثقة المشتركة بين الدولتين المجاورتين)تبادل العالقات الجيدة. 
 إقامة عالقات سياسية بين الدول مبنية على االحترام. 
 )عدم إغفال الجانب السياسي)التوافق السياسي مدخل للتنمية االقتصادية. 
 عالقات الفلسطينية والمصر ةاالبتعاد عن االتفاقيات التي تكبل ال. 
   إزالة أي توتر بين البلدين قبل البدء باي مشار. 
  خلةةةق جانةةةب مةةةن الةةةوعي لةةةدى الشةةةعبين المصةةةري والفلسةةةطيني بأهميةةةة العالقةةةة المصةةةر ة

 .الفلسطينية
 الدخول والخروج باستخدام البطاقة الشخصية وليس جواز السفر. 
 م هللاإيجاد توافق وطني بين طرفي النزاع غزة ورا. 

 

 محور أمني: -2

 تعز ز االستقرار والتعاون األمني على الحدود. 
 إلغاء عملية بناء األنفاق على الحدود المجاورة. 
 من  تهر ب أي نوع من أنواع البضاعة عبر الحدود الدولية. 
 وجود مندوب من كل دولة في الدول المجاورة يختص باألمن على الحدود. 
 ز ادة النقاط العسكر ة. 

 

 اقتصادي: محور -3

 إقامة مشار   صناعية وتجار ة. 
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 إنشاء سوق حرة بين الطرفين. 
 إقامة مشار   سياحية وفندقية. 
 استغالل األراضي والمساحات الواسعة للزراعة. 
 تشجي  االستثمار في المناطق الحدودية. 
 إنشاء منطقة لتوفير الكهرباء لخدمة المنطقة الحدودية. 
  لوحات شمسية الستغالل الطاقة البديلةاستغالل المنطقة الواسعة لعمل. 
 فتح معابر خاصة للتجارة العامة. 
 ميناء بحري  و إقامة مطار. 
 رف  الضرائب المفروضة على كل من الطرفين. 

 دراسة جدوى اقتصادية مشتركة. 
 ) إنشاء صندوق تمو لي لتطو ر المنطقة)توفير الدعم المالي لتنفيذ الخط. 
  غزة بكافة احتياجاتها واعتباره سوق محلياالتفاق م  مصر لتغطية قطاع. 

 تشجي  رجال األعمال إلقامة مشار عهم. 
 دعم الناتج المحلي على حساب الناتج الخارجي. 
 تسهيل دخول المواد الخام. 

 االستعانة بخبراء استثمار ن في هذا المجال. 
 

 محور سياحي: -4

 إقامة مشار   سياحية وفندقية. 
 إنشاء مرافق خدماتية عامة. 
 إنشاء مناطق خضراء وحدائق عامة. 

 إنشاء متحو وطني. 
 إنشاء مراكز ثقافة. 
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 محور فني ) تطويري (: -5
 إقامة مباني حدودية. 
 إقامة بنية تحتية للمنطقة الحدودية. 
 إنشاء مكاتب استشار ة وفنية متخصصة للعمل المشترك على جانبي الحدود. 
  الحدوديةتوفير بيئة سكنية سليمة تز د من حيوية المنطقة. 
 ات طبيعية على طول الشر   المعبري.إنشاء محمي 
 وض  خطة حكومية شاملة تخص المنطقة الحدودية. 
 إقامة خطوط نقل مشتركة. 
 )إقامة سكك حديثة)عمل محطة قطار تدخل للبلد. 
 التبادل االستراتيجي وتبادل المعلومات. 
 وض  خطة استراتيجية زمنية لتطو ر تلك المنطقة. 
 ت المياه والصرف الصحيصيانة شبكا. 
 إنشاء مواقو وكراجات على جانبي المنطقة الحدودية. 
 إيجاد وسائل نقل غير تقليدية. 
 توسي  المساحة الجغرافية للمنطقة الحدودية. 
 اختيار الموظفين ذو الكفاءة. 
 المتابعة الحكومية على مشروعات التنمية. 
 لبضائ  التجار ةفصل وظائو المعابر الحدودية للمسافر ن عن معابر ا. 
 وجود خط  طو لة األمد. 
   البحث عن جهات داعمة لهذه المشار. 
  إحصةةةاء عةةةدد األنفةةةاق الموجةةةودة ومعرفةةةة القةةةائمين عليهةةةا واسةةةتغاللها لجلةةةب االحتياجةةةات

 .الهامة للبلد
 تسهيل دخول وخروج المواطنين من كال الدولتين. 
 تبادل اآلراء والخبرات بين الطرفين. 
  الوزارات المعنية والجهات الرسميةمشاركة. 
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 مراعاة الطلبة الدارسين في الخارج بالدخول والخروج. 
 تحسين الخدمات اللوجستية بين الدولتين. 
 إدخال نظام حوسبي لتطو ر آليات التبادل. 

 

 الباحث:اقتراحات 
الدراسررية يقترررا الباحررث بعررا المشرراريع الهامررة مررن وجهررة نظرررة  وحلررك بعررد دراسررة الحرراالت 

 :المشابهة وتحليل االستبانة وهي كالتالي
 تطوير شبكة الطرق والمواصالت.  -1

 

 واألقةاليم، والقةرى  فةي المةدن الهةام القطةاعي التخطةي  مةن الطرق  شبكات تخطي  يعتبر
 . وتطورها الرئيسية لقيامها الدعائم أهم من وهو

 

لةةةه مةةةن دور فةةةي  لةةةذلك تعتبةةةر المواصةةةالت عنصةةةر أساسةةةي ومهةةةم فةةةي جميةةة  الةةةدول لمةةةا
ومةةةن أهةةةم العناصةةةر االساسةةةية  ،تسةةةهيل التنقةةةل بةةةين المنةةةاطق المختلفةةةة إلنجةةةاز مةةةةختلو األعمةةةال

 لشبكة الطرق والمواصالت هي:
 

  مطار غزة الدولي.اعادة اعمار 
كمةا يشةكل أحةد أهةم المعةابر  يشكل مطار غزة الدولي خطوة على طر ق السيادة الكاملة،

لى فلسطين وهو بذلك   .يحتل أهمية سياسية ووطنية كبيرةمن وا 
  معبر رفح البري.تطوير 

تعتبر المعابر الحدودية من أكثر المشار   تعقيدًا في عملية التخطي  لتعدد العوامل 
المؤثرة على ذلك، وهناك أسس يجب مراعاتها من أجل االستغالل األمثل وضمان فاعلية 

 .أنشأت من أجلهوسهولة وسالمة استخدامها، وحتى تحقق الهدف الذي 
  ميناء بحري.إنشاء 

قبل البدء في تعر و الميناء يجب التطةرق إلةى مفهةوم آخةر وهةو المرفةأ والةذي يقصةد بةه 
لمحمةةي بحمايةةة طبيعيةةة أو المسةةطح البحةةري العميةةق بالدرجةةة التةةي تؤهلةةه السةةتقبال السةةفن، وا

الةةذي يحتضةةن . أمةةا بالنسةةبة للمينةةاء فهةةو مفهةةوم أشةةمل حيةةث يتةةألو مةةن النطةةاق اصةةطناعية
المرفأ ويضم كل مستلزمات عمليات الشحن والتفر غ من أرصفة ورواف  ومسةتودعات وطةرق 

 وسكك حديدية ومباني إدارة وغيرها من الخدمات.
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  .تطوير خط السكة الحديد بين قطاع غزة وجهورية مصر العربية  
 

 :عمل منطقة سياحية  -2
 

المنفةةةذ والمتةةةنفس  تعتبةةةريث حيةةةث مةةةن متطلبةةةات العصةةةر الحةةةد تعتبةةةر السةةةياحية والترفيةةةه
 وأهةم أبرز منالمباني السياحية والترفيهية  تعتبرلينسان من ضغوطات العمل والحياة اليومية، و 

، باإلضافة إلى المردود االقتصادي علةى الدولةةوايضا ، العالمالمعالم المعمار ة للكثير من الدول 
 .ومن أهم العناصر الترفيهية والسياحية

 

  السياحية.المساكن 
عرفةةةت البلةةةدان العربيةةةة بكثةةةرة السةةةياحة فيهةةةا وبكثةةةرة السةةةائحين الزائةةةر ن لهةةةا، والةةةذي أدى إلةةةى 

 انتشار العديد من النزل في المناطق السياحية ومن هذه النزل الفنادق والشاليهات والفلل.
 .المتاحف بأنواعها 

القةةةديم االسةةةتقرار والمسةةةكن، بةةةدأ يتعامةةةل مةةة  نةةةوع جديةةةد مةةةن الطبةةةاع  اإلنسةةةانعةةةرف  أنمنةةةذ 
 واألدواتالفخار ةةة  األوانةةيفكةةان يحةةرص علةةى اقتنةةاء بعةةض األشةةياء، وهةةي اقتنةةاء  أالوالعةةادات 

فكانةت هةذه بدايةة ، المعدنية والحجارة الكر مةة، ويعتنةي بهةا و رسةم و ةنقش عليهةا الصةور والرمةوز
ومةةة  تعةةةدد الحضةةةارات وكثرتهةةةا وتنةةةوع واألجيةةةال، لتناقةةةل المةةةوروث الفنةةةي والثقةةةافي بةةةين الشةةةعوب 

هةةذا المةةوروث الكبيةةر والمتنةةوع لةةدى أمةةاكن تحةافل علةةى الحاجةةة ماسةةة لوجةةود  أصةةبحتالمقتنيةات 
 (4) الشعوب، فظهر ما يعرف بالمتاحو.

 النوادي الرياضية ومراسي اليخوت. 
نةةةوادي المائيةةةة أحةةةد أهةةةم نقةةةاط الجةةةذب للسةةةياح وللبةةةاحثين عةةةن سةةةبل ممتعةةةة للترفيةةةه تعتبةةةر ال

واالسةةةتجمام، حيةةةث تحتةةةوي هةةةةذه النةةةوادي علةةةى العديةةةد مةةةةن األنشةةةطة الر اضةةةية والترفيهيةةةة مثةةةةل 
المسابح المكشوفة والر اضات المائية المختلفة، باإلضافة إلى مراسي اليخوت ومباني الر اضات 

 المائية المغطاة.

                                                 

 .2111الطبعة  ناصر التصميم واإلنشاء المعماري،كتاب ع، ربي ، الحرستاني -1
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 لمنطقة التجارية والصناعية:ا -3
 

كبيةر علةى لهمةا أثةر و  الفلسةطيني، االقتصةاد فةي كبيةرة له أهميةا والصناعة التجارة يقطاع
 ومن عناصر المنطقة التجار ة والصناعية. وز ادة الدخل القومي، ،التنمية االقتصادية للدولة

 

 تجارية(. سوق حرة( 
والجذابة في المعابر لما لها من أهمية اقتصادية بما تعتبر السوق الحرة من العناصر الهامة 

تعيده من دخل على البالد، كذلك يمكةن للمسةافر أن يقضةي وقةت االنتظةار فةي التجةول فةي هةذه 
السةةوق، والتمتةة  بوقتةةه حتةةى ال يشةةعر بالملةةل فةةي فتةةرات االنتظةةار الطو لةةة، لةةذلك ال بةةد مةةن أن 

لخيارات أمام المسافر ن لتسو ق مئات األصناف تكون ذات مساحة مناسبة لكي تتيح عالما من ا
 من السل  بأفضل األسعار وأرقى الخدمات.

 منطقة صناعية. 
الصناعة حرفة قديمة لكنها ظلت معظم التار خ قليلة األهمية وعلى نطاق متواض  جدا 
كانت الصناعة مبعثرة في الر و وفي المدن على السواء وكانت في العصور الوسطى تهرب 

 ر و لتخفو من وطأة قيود نظام الطوائو والحرف.إلى ال
 

 الخدماتية: -4

تتحقةةةةق مةةةةن خةةةةالل المبةةةةاني  التةةةةي لمجموعةةةةة مةةةةن الخةةةةدمات يحتةةةةاج كةةةةل مشةةةةروع قةةةةائم بذاتةةةةه
 ونذكر أهم عناصرها. مشروعألي  هي المكملةولذلك تعتبر المباني الخدماتية ، الخدماتية

 
  .محطة لتحلية المياه 
  توليد الطاقةلمحطة 
  صرف صحي للمشروع.محطة 
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 الخالصة: 6-4
هذا الفصل عرضةًا لتحليةل البيانةات واختبةار فرضةيات الدراسةة، وذلةك  تطرق الباحث في

ستبانة والتي تم التوصل إليها من من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج اال
 (SPSS)خدام برنةةةةةامج الةةةةةرزم اإلحصةةةةةائية للدراسةةةةةات االجتماعيةةةةةة اسةةةةةت، و خةةةةةالل تحليةةةةةل فقراتهةةةةةا

، اسةةتعراض أهةةم المقترحةةات لتطةةو ر المنطقةةة الحدوديةةة مةةن خةةالل للحصةةول علةةى نتةةائج الدراسةةة
 ، ومن ثم عرض أهم المقترحات من وجهة نظر الباحث. ةاالقتراحات المعبئة في االستبان

 



 لفصل السابعا
 النتائج والتوصيات

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الفصل الثاين

 

 الفصل الثالث

 

 

 الفصل الرابع

 

 

 الفصل اخلامس

 الفصل السابع

استبانة 

حول " 

تنمية 

وتطوير 

المناطق 

 الحدودية

 اخلالصة اخلالصة

 

 
 

 

 

 النتائج -
 التوصيات -
 المراجع -
 

 

 الفصل السادس

 

الحاالت 

الدراسية 

 المشابهة

 

المناطق 

الحدودية 

 ونشأتها

 

 

مفاهيم 

 عامة

 اخلالصة اخلالصة اخلالصة

 

اإلطار 

العام 

 للبحث

 الفصل األول

 

 

تحليل 

واختبار 

فرضيات 

 الدراسة

 اخلالصة



 الفصل السادس

 النتائج والتوصيات
 

 النتائج: 7-1

 

 التوصيات: 7-2

 

 أبحاث مستقبلية: 7-3

 

 المراجع: 7-3
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 النتائج: 7-1
لشريط الحدودي للواقع الحالي افي ضوء ما تقدم في الفصول السابقة من الدراسة وتحليل 

، تم التوصل إلى عدد من النتائج التي يمكن تصنيفها كما غزة بين جمهورية مصر العربية وقطاع
 يلي:

 بالوضع القائم: العامةالنتائج 

  االقتصادي واقع لتنمية المناطق الحدودية واعداد بيئة تمثل التجارة عبر الحدود والتعاون
 مساعدة للبنية التحتية.

  االسواق ووسائل النقل والقطاعات االجتماعية المختلفة تساهم في صنع السالم وتنمية
 المناطق الحدودية.

 الحدود يولد تنمية اقتصادية واستقرار في االمن الشامل  الدول علي التعاون المشترك بين
 ير العالقات الدولية.وتطو 

  تعد المناطق الحرة والمدن الصناعية وسيلة من الوسائل الهامة في تشجيع االستثمار وتوفير
 .فرص العمل

  يعد مفهوم التنمية في القرن الواحد والعشرين من اهم المفاهيم العالمية، حيث اطلق علي

 .عملية تأسيس نظم اقتصادية وسياسية متماسكة

 نمية بداية في علم االقتصادقد برز مفهوم الت. 

  تنمية المناطق الحدودية يعزز التكنولوجيا واالستفادة من تجارب الدول االخرى 

 .تنمية الحدود يساهم في الحد من التوترات االمنية بين الدول المتجاورة 

  اعادة اللحمة وتوطيد العالقات والروابط االجتماعية بين الشعب الفلسطيني والمصري عبر
 الشريط الحدودي.تنمية 
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  تتأثر عمليات التنمية في الشريط الحدودي بين مصر وغزة في االتفاقيات الدولية الموقعة
 م.6111م، واتفاقية اوسلو 6111مع االحتالل االسرائيلي وخاصة  اتفاقية كامب ديفيد 

 

 النتائج الخاصة بالوضع القائم:
  الشريط الحدودي من العديد من السلبيات بعد دراسة الوضع القائم تم التوصل الى معاناة

 وافتقاره لجميع الخدمات.

  يرتكز مشروع تنمية وتطوير الشريط الحدودي على وضع مخطط استراتيجي عام للمنطقة
متمثل في قطاعات أساسية وهي تطوير قطاع النقل والمواصالت وتطوير قطاع التجارة 

 والصناعة وتطوير قطاع السياحة.

  الحاالت الدراسية المشابهة إلثراء الحلول التطويرية ومقارنتها بالواقع في التعرف على بعض
 قطاع غزة للتوصل الى حلول مناسبة لتطوير الشريط الحدودي.

  التوصل إلي العناصر التطويرية للشريط الحدودي وتوزيعها على طول الشريط الحدودي
 حسب أهميتها وعالقتها الوثيقة بالموقع.

 ندودية شريان حياة سكان قطاع غزة ألنها المنفس الوحيد للفلسطينييتشكل المنطقة الح 
 على العالم الخارجي.

  شكلت المنطقة الحدودية مصدر اساسي ورئيسي لالقتصاد الفلسطيني في الحقبة الزمنية
 الماضية وذلك بسبب الحصار واالنفاق.

  الخاص في ضعف المحفزات للمستثمرين على الشريط الحدودي، وغياب دور القطاع
 في قطاع غزة. واألمنيالتنمية االقتصادية بسبب الوضع السياسي 

  ط غزة بالعالم الخارجي عبر الموانئ البحرية بطاع غزة مع مصر يساهم في ر قتنمية حدود
 والبرية والجوية واالستفادة من شبكة الطرق الدولية والبنية التحتية المصرية.
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 ة األراضي عستخدامات متعددة متناغمة مع طبيتنمية الشريط الحدودي يتطلب توفير ا
 المتوفرة.

  عانى قطاع غزة  وخاصة مدينة رفح من الهجمات المستمرة على الشريط الحدودي لطمس
 كافة مجاالت ونواحي الحياة وال سيما في المجال االقتصادي والتنمية الشاملة.

  يهدد البيئة السكنية ضعف تلبية الحكومة لألمن العام والشامل والنفسي للسكان مما
 المحيطة.

 .ال يوجد في البلدية هيكل تنظيمي او مخطط تفصيلي معتمد يوضح استخدامات االراضي 

 تدمير البيئة السكنية ف المنطقة بعد االنتفاضة الفلسطينية الثانية )انتفاضة االقصى 
2222.)  

 قرار على االست تنمية وتطوير المناطق الحدودية وتكثيف تواجد العنصر البشري للحفاظ
 واألمن بالمناطق الحدودية. 

  وتوسيع مجاالت التعاون لتشمل كافة و فلسطين مصرتقوية العالقات الثنائية بين ،
 ي المناطق الحدودية لهذه الدول. منطقة تكاملية ف وجودالمجاالت مما يساعد على 

 ور أكبر لضمان تفعيل بروتكول تأمين الحدود ونشر القوات المشتركة بص ضرورة استمرار
 واستقرار االمن في المنطقة. عدم استمرار الخالفات والنزاعات 

 ين دول الجوار واالوضاع تشجيع الدراسات التي تصب اهتمامها بتطوير العالقات ب
ات االختصاص ومراكز ، وتوفير المعلومات التي تتعلق بهذه الدراسات من قبل جهالحدودية

 .البحث العلمي
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 التوصيات: 7-2
 ، فان الدراسة توصي بما يلي:على ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة

الدعوة الى توحيد الصف الفلسطيني لتحسين العالقة بين البلدين المصري والفلسطيني   -1
 لتحقيق عملية والتنمية والتطوير للشريط الحدودي الرابط بينهما.

همية المشاركة المجتمعية في تنمية وتطوير العمل علي برامج توعية للمجتمع المحلي بأ -2
 الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة.

عمل برامج توعية ألهالي المنطقة الحدودية عن أهمية الحدود من كافة النواحي االقتصادية  -3
الخ، ليكون هناك جاهزية عند االهالي في حالة البدء بتنفيذ  ...والسياسية واالمنية، ....

 حدود.المشاريع علي ال
العمل علي االستفادة من هذه الدراسة ونتائجها من قبل الحكم المحلي ووزارة االقتصاد   -4

 والبلديات والجهات المعنية.
 الدعوة الى اجراء دراسات وأبحاث متخصصة حول تنمية وتطوير الحدود.  -5
 وضع ضوابط ومعايير للبناء في المنطقة الحدودية للحفاظ على المساحات الفارغة. -6
دراسة شاملة لشبكة الطرق في المنطقة الحدودية والعمل على تطويرها كوحدة واحدة وضع  -7

 وليس على شكل أجراء مقيدين برأي الممولين فقط.
تفعيل وتعزيز دور المشاركة المجتمعية في تنفيذ المشاريع التطويرية للمنطقة الحدودية  -8

 وتكون مسبقة التجهيز بالخدمات والمرافق.
 

 مستقبلية:أبحاث  7-3

 يوصى الباحث بعمل االبحاث اآلتية:
 .المدن الحدودية ودورها في تنمية وتطوير الدول 

 .المعايير التخطيطية والتصميمية للمعابر الدولية بين الدول 
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 المراجع

 :المراجع العربية
 

 القرآن الكريم. 
 دار -الوسيط المعجم  -النجار  محمد ـ القادر عبد حامد ـ الزيات أحمد ـ مصطفى إبراهيم 

 الجزء الثاني. -الدعوة دار:  النشر
 ،م6113 أبو عيان، فتحي محمد، الجغرافية السياسية، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية. 
 م6111لعام، منشاة المعارف، اإلسكندرية،القانون الدولي ا ،أبو هيف، علي صادق. 
 ر سليمان، بيروت، دار الراتب نامية: احمد منياإلسكان والتنمية المستديمة في الدول ال

 .6111، الجامعية
 ،ارك، تحقيق  د. مازن المب دود األنيقة  و التعاريف الدقيقة،الح األنصاري، زكريا بن محمد

 هـ . 6166 ،6ج دار الفكر المعاصر،  بيروت،
 هـ  6122مدخل الي التنمية المتكاملة، دار القلم، دمشق، ط االولي  –، عبد الكريم بكار- 

 م.6111
 مكتبة االنجلو المصرية،  ة الحدود، ترجمة محمد السيد نصر،. جغرافيبي.سي، فوست

 .بال تاريخ القاهرة،
 لسياسية، مكتبة االنجلو المصرية، الجغرافية اولت احمد صادق، ومحمد السيد جلوب، د

 .م6111القاهرة، 
 ،الحدود الدولية ومشكلة الجدود العراقية االيرانية، مطبعة دار السالم،  الراوي، جابر إبراهيم

 م.6111 ،بغداد
 ،رساء مبادئ القانون الدولي مع سرحان، عبد العزيز محمد  تسوية المنازعات الدولية وا 

 .م6111التطبيق على مشكلة الشرق األوسط، الطبعة الثانية، 
 دار النهضة العربية القاهرة، عة االولىالطب –العام ، القانون الدولي سلطان، حامد ،

 م.6111
 م6112 الدولي العام وقت السلم، دار النهضة العربية، القاهرة، القانون  ،حامد ،سلطان. 
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  ،وعبد هللا سعد، المطابع االهلية،  القانون الدولي العام، ترجمة شكر هللا خليفةشارل روسو
 م.6113 ،بيروت

 م6111، ،القاهرة6ط، 6ج لقانون الدولي العام،سامي، أصول امحمد  ،عبد الحميد. 
 الوحدة للنشر والتوزيع،  جغرافية العالقات السياسية. مؤسسة ،عبد المنعم ،عبد الوهاب

 .م6111 الكويت،
 ،مجيد، قانون العالقات الدولية، دار األقواس للنشر، الطبعة األولى،عبد ال العبدلي 

 .م6111
 م6112 ،بغداد ، العام، دار الكتب للطباعة والنشرالقانون الدولي ، عصام، العطية 
 م. 6112السكندرية، مشكالت الحدود السياسية، ا ،عقيل، محمد فتاح 
 ،القانون الدولي العام، مكتبة الثقافة والنشر، األردن، الوسيط في علوان، عبد الكريم 

 .م6111
 م6111 ة، القاهرة،حافظ، الوجيز في القانون الدولي، دار النهضة العربي، محمد غانم. 
 المكتبة االسالمية الشاملة. –معجم ديوان االدب  -  إبراهيم أبو، الفارابي 
 .قطب، محمد، كتاب التطور والثبات في حياة البشرية، دار النشر: دار الشروق 
 لسان العرب البن منظور. 
 لكتاب دار ا ،مد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، تحقيق محمود ظاهرمح

 م. 6111 ،6بيروت، ج العربي،
 ،مؤسسة 6المشكالت في الجغرافية السياسية، ج األسس و مشرف، عبد العزيز طريح ،

 .بدون تاريخ الثقافة الجامعية، اإلسكندرية،
 هـ.6123، ، إيران31معلوف، لويس، المنجد، منشورات ذو القربى، مطبعة الغدير،ط 
 ،ت العراق الدولية بالخليج العربي، التاريخ السياسي لعالقا النجار، مصطفى عبد القادر

 .م6111 مطبعة جامعة البصرة،
 العرب ديوان مجلة عن بتصرف -في مفاهيم التنمية ومصطلحاتها  – ، عارفنصر – 

 م.2221 حزيران عدد – القاهرة
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 االبحاث واوراق العمل والمجالت:
 االقتصاد الفلسطيني بين االستثمار وتحديا بو القمصان، خالد، دراسة تحليلية لواقع أ

 م.2221المستقبل، ورقة عمل مقدمة الي المؤتمر العلمي االول، الجامعة االسالمية، 
  أحمد، غريبي، أبعاد التنمية المحلية وتحدياتها في الجزائر، ورقة بحثية، منشورة في

 م،2262وبر تمجلة البحوث والدراسات العلمية، اك
 مجد عمر، استراتيجيات وسياسات التخطيط  المستدام والمتكامل الستخدامات ادريخ ،

االراضي والمواصالت في مدينة نابلس، رسالة ماجستير جامعة النجاح الوطنية، 
 م، 2221

  انظر المنظور االسالمي للتنمية البشرية ألسامه العاني، مركز االمارات للدراسات
 والبحوث االستراتيجية.

 ،مجلس األعمال السعودي الوطني.عبد هللا، ورقة عمل بن محفوظ ، 
  التنمية المستدامة واالدارة المجتمعية، االدوات المستقبلية للحكومات المركزية والمحليات

والقطاعات الخاصة والمجتمع المدني، أوراق عمل مؤتمر العربي الرابع لإلدارة والبيئة، 
 المنظمة العربية للتنمية االدارية.

 ،ى خريطة الحدود السياسية العربية، مجلة السياسة الدولية،مدخل إل ،محمد توفيق 
 م.6113السنة  ،666، العدد االستراتيجية باألهرام، القاهرةمركز الدراسات السياسية و 

 م.2221 اإلسكندرية، الجامعية، الدار السياحية، التنمية في دراسات حسنين، حسن جليلة 
  م.2221السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة الحكم المحلي، تقرير المخطط اإلقليمي 
 ،مركز الدراسات  صراع الحدود في أمريكا الالتينية، مجلة السياسة الدولية، سوسن حسين

 م.6112، كانون الثاني، 11لقاهرة، العدد ا ام،السياسية و االستراتيجية باألهر 
 ،مجلة  عات الحدود بمنطقة الخليج العربي،ئق في مناز استخدام الوثا صالح العقاد

تموز  13العدد  بية، الكويت، السنة الحادية عشر،دراسات الخليج والجزيرة العر 
 .م6111

 السياسية مركز الدراسات  ل، قضية الحدود في الخليج العربي،عبد هللا االشع
 م.6111واالستراتيجية باألهرام، القاهرة، 
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 دراسات نظرية وتطبيقية –التنمية االقتصادية  –، وآخرون العزيزمحمد عبد ، عجمية 
 م. 2221-جامعة االسكندرية  –كلية التجارة  -

 جامعة عين شمس  –كلية التجارة  –التنمية االقتصادية    -  ، وآخرون على لطفى-
 .م2221

 ،غزة،  تأثير االحتالل اإلسرائيلي على العمارة والعمران في قطاع الفرا، مصطفى كامل
 م.2221،رسالة دكتوراه

 الحفيظ عبد مصطفى محمد ي،حلم ابراهيم عبدالوهاب ي،البسطويس محمد مجدى ،
السويس  قناة و سيناء إلقليم الشاملة العمرانية التنمية استراتيجية تطوير دراسة و تقييم
 م.2117، ابريل التاسع الدولي الهندسي األزهر مؤتمرم، ورقة بحثية، 2117 عام حتى

 م.6111-محمد محمود الديب، حدود فلسطين، معهد البحوث والدراسات العربية 

 م.6113، 32، عدد مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية، مجلة عالم البناء المصرية 
 6111مؤسسة الدراسات الفلسطينية -المعاهدة المصرية اإلسرائيلية. 
  مصر ،علومات، ورشة عملونظم المالهيئة العامة للتنمية الصناعية، مركز التكنولوجيا. 

 
 :المراجع االجنبية
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 Cakwurah, A,O., The settlement of Boundaries . Disputes in 
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 Mans Kelsen, Principles of International law, Third printing, Rinehert 

and Company Inc, New York, 1959. 
 Pierre Salinger, Secret Dossier, The Hidden Agenda Behind the Gulf 

war & Clays Ltd. London,1991. 
 Samual Van Valkenburg , Elements of Political Geography, prentice 

Hall Inc, New-York , 1944. 

 Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development 

Approach by Edward Inskeep (1991, Hardcover). 
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 :مواقع االنترنت
 موقع الرواق  –الجيم  –الشيباني مّرار بن إسحاق عمرو بوأ- 

http://www.alwarraq.comلمكتبة االسالمية الشاملة ،. 
 منتديات ثانوية االمير عبد القادر-  http://abdk.3arabiyate.net/t311-topic. 

  ،موقع ويكيبيدياhttp://ar.wikipedia.org. 
 .موقع، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 
  رفح.موقع، بلدية 

  ،موقع، ثورة البنفسجhttp://thawratalbanafseg.blogspot.com. 

  ،موقع، مجلة العلوم االجتماعيةhttp://www.swmsa.net. 

  ،موقع، مركز التخطيط الفلسطينيhttp://www.oppc.pna.net/. 
 .موقع، وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني 

 .موقع، وزارة الحكم المحلي 

 

http://www.alwarraq.com/
http://www.alwarraq.com/
http://thawratalbanafseg.blogspot.com/
http://www.swmsa.net/
http://www.oppc.pna.net/
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 (1الملحق رقم )
 :االستبانة قبل التحكيم

 

 استبانة حول " تنمية وتطوير المناطق الحدودية "
إجراء تكميلي لنيل درجة الماجستير في الهندسة المعمارية من كلية  هذا االستبانة هى

غزة, وسيستخدم كجزء هام وأساسي في رسالة الماجستير التي  –الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية 

عنوانها " تنمية وتطوير المناطق الحدودية: حالة دراسية للشريط الحدودي المشترك بين مصر وقطاع 

كيفية تطوير المنطقة الحدودية بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية, دراسة إلى هدف ت التيو غزة ", 

الفئة التي يستهدفها هذا  .خاصة في ظل تزايد ارهاصات الحصار على القطاع واغالق االنفاق 

االستبيان عبارة عن مجموعة من المهندسين والمتخصصين والخبراء في مجال التخطيط والتطوير 

نسخة سيتم توزيعها على  044الحدودية, ومجموع العينة الذي سيشملها هذا االستبيان هي  والمناطق

 الفئة المستهدفة. 

 أرجو التكرم باإلجابة على األسئلة التالية بموضوعية.

 معلومات عامة: 
 .................................:.............. التخصص العلمي1
 ....................................... المسمى الوظيفي :........2
 مهندس    مدير قسم     مدير فني    مدير مشروع     مدير عام     أخرى, أذكرها.....   

 

 .فأكثر15     15أقل من -14    14من أقل -5     5أقل من -1   . عدد سنوات الخبرة:3
 

 . مكان العمل:0
 حكومي       غير حكومي      مؤسسة دولية      بلدية     جامعة     أخرى, أذكرها.    

 

 . ما هو نطاق عملك؟ وما المهام الرئيسية الخاصة بك في مؤسستك؟5
 نطاق العمل................................................................................

 :............................................................................المهام الرئيسية
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 :أوال: واقع المناطق الحدودية
موافق  هل من وجهة نظرك؟   

بدرجة كبيرة 
 جدا  

موافق 
بدرجة 

 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 

 قليليه

 ال اوافق

. تحتاج المناطق الحدودية لخطة 1
 تطويرية.

 

     

. الخطة التطويرية للمناطق الحدودية 2
تقع مسؤوليتها على عاتق الدولتين 

 المتجاورتين.

     

. تطوير المنطقة الحدودية يقوي 3
 العالقات العامة بين الدولتين.

     

. تعتبر التنمية في المناطق الحدودية 0
 وسيلة تساهم في زيادة الدخل القومي.

     

. تطوير الحدود له أهمية جيوسياسية 5
 ) جغرافية , سياسية (. 

     

. تطوير الحدود يساهم في تعزيز 6
 األمن الشامل )االمن االقتصادي,

 السياسي, االجتماعي.... الخ(. 

     

 
 

 :ثانًيا: واقع منطقة الحدود المصرية الفلسطينية من جانب قطاع غزة
موافق  هل من وجهة نظر؟    

بدرجة كبيرة 
 جدا  

موافق 
 بدرجة كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 

 قليليه

 ال اوافق

. الواقع الحالي للمنطقة متناغم مع 1
 أهميتها.

     

. المباني الخدمية متوفرة بدرجة 2
 كافية تلبي حاجات المنطقة.

     

     . هل المنطقة تصلح أن تكون ذات 3
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 أغراض سكنية.
التحتية المتوفرة حاليا   . البنية0

 مناسبة لطبيعة المنطقة.
     

. مراعاة الظروف السياسية القائمة 5
 اثناء وضع رؤية للمنطقة الحدودية.

     

. تطوير المنطقة الحدودية له تأثير 6
ايجابيا علي الوضع السياسي 

 وحلحلته.

     

 
 ثالًثا: الناحية التخطيطية للمنطقة:

موافق  
كبيرة بدرجة 
 جدا  

موافق 
 بدرجة كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 

 قليليه

 ال اوافق

. باعتقادك االستخدام الحالي 1
لألراضي يتناسب مع متطلبات 

 تخطيط المنطقة.

     

. من وجهة نظرك مساحة المنطقة 2
الحدودية تكفي إلقامة مشاريع تجارية 

 وصناعية مشتركة.

     

الطرق المؤدية . حسب علمك 3
للمنطقة الحدودية تكفى لتلبية 

 احتياجات المنطقة التجارية المقترحة.
 

     

. باعتقادك تصلح الحدود إلقامة 0
 مناطق سياحية مشتركة.

     

. من وجهة نظرك تطوير المنطقة 5
الحدودية ينمي احتياجات التنمية 

 بجميع أشكالها.
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 األمنية للمنطقة الحدودية:رابًعا: تحقيق االعتبارات 
موافق  

بدرجة 
 كبيرة جدا  

موافق 
 بدرجة كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 

 قليليه

 ال اوافق

. من وجهة نظرك تطوير المنطقة 1
الحدودية يساهم في استقرار االمن 

 الحدودي.

     

. تعتبر المشاريع المشتركة على 2
 جانبي الحدود وسيلة لتقليل عمليات

 التهريب.

     

. الخطط التنموية للمناطق الحدودية 3
تزيد من تفهم االحتياجات األمنية لجميع 

  األطراف.

     

. التنمية االقتصادية المشتركة في 0
المناطق الحدودية بين الدول تقلل من 
احتمالية نشوب نزاعات و حروب بين 

 تلك الدول.

     

. في اعتقادك وجود خطط تنموية 5
جانبي حدود الدول وسيلة لزيادة  على

الثقة والتعاون األمني والسياسي 
 واالقتصادي.

     

 
 خامًسا: الناحية الوظيفية للمناطق الحدودية:

موافق  
بدرجة 
 كبيرة جدا  

موافق 
بدرجة 

 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 

 قليليه

 ال اوافق

. من وجهة نظرك المنافذ والمعابر 1
 المتوفرة تكفى احتياجات المواطنين 

     

. باعتقادك إنشاء سوق حرة في 2
المناطق الحدودية تساهم في الحد من 
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 عمليات التهريب. 
. حسب علمك اقامة المشاريع 3

الصناعية في المناطق الحدودية تعزز 
 التجارة بين الدول.

     

تطوير المنطقة الحدودية  . باعتقادك0
يساهم في زيادة متوسط الدخل للفرد 

 وتشغيل األيدي العاملة.

     

. حسب علمك إقامة مشاريع زراعية 5
 على جانبي الحدود له آثار مجدية.

     

. هل تعتقد أن وجود االنفاق االرضية 6
عائق علي البنية التحتية ألى مشروع 

 مستقبلي.

     

االستفادة من وجود  . هل من الممكن7
االنفاق االرضية واستغاللها كمزار 
سياحي وتاريخي يعبر عن حقبة زمنية 

 في تاريخ الشعب الفلسطيني.

     

 

 هل تتوقع أن يكون هناك عالم عربي بال حدود؟ سادًسا :
      ال                   نعم         

 
 أهم المقترحات لتطوير المنطقة الحدودية: سابعًا:

1................................................................................................. 
2................................................................................................. 
3................................................................................................. 
0................................................................................................. 

 
بعد عرض االستبانة علي المحكمين تم تعديل بعض الكلمات واضافة بعض االسئلة, 

.د سمير أعلى  بعد عرض االستبانة , وذلكوايضا تم تغيير مقياس ليكرت الخماسي الي درجات
 خالد صافي استاذ االحصاء المشارك في الجامعة االسالمية الن يعطي أكثر دقة في النتائج. 
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 كيم وقبل ثبات وصدق االستبانة:االستبانة بعد التح
 

 استبانة حول " تنمية وتطوير المناطق الحدودية "
هو إجراء تكميلي لنيل درجة الماجستير في الهندسة المعمارية من كلية  ةناالستباهذا 

غزة, وسيستخدم كجزء هام وأساسي في رسالة الماجستير  –الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية 
التي عنوانها " تنمية وتطوير المناطق الحدودية: حالة دراسية للشريط الحدودي المشترك بين 

كيفية تطوير المنطقة الحدودية بين قطاع غزة دراسة إلى هدف التي تو مصر وقطاع غزة ", 
هاصات الحصار على القطاع واغالق االنفاق وجمهورية مصر العربية, خاصة في ظل تزايد ار 

الفئة التي يستهدفها هذا االستبيان عبارة عن مجموعة من المهندسين والمتخصصين والخبراء  .
في مجال التخطيط والتطوير والمناطق الحدودية, ومجموع العينة الذي سيشملها هذا االستبيان 

 نسخة سيتم توزيعها على الفئة المستهدفة.  044هي 
 أرجو التكرم باإلجابة على األسئلة التالية بموضوعية.

 معلومات عامة: 
 .................................:.............. التخصص العلمي1
 . المسمى الوظيفي :..............................................2

 .. مدير عام     أخرى, أذكرها.    مدير قسم     مدير فني    مدير مشروع     مهندس      
 فأكثر 15    15أقل من -14     14أقل من-5      5أقل من-1عدد سنوات الخبرة:    . 3
 . مكان العمل:0

 جامعة     أخرى, أذكرها...     مؤسسة دولية      بلدية   قطاع خاص          حكومي     
 الرئيسية الخاصة بك في مؤسستك؟. ما هو نطاق عملك؟ وما المهام 5

 ......................العمل........................................................نطاق 
 ...........................:................................................المهام الرئيسية
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( تشير الي درجة الموافقة الكبيرة جدًا 11( حيث أن ) 11 – 1الدرجات من )  مالحظة:
 وتقل بالتدريج.

 
 :أوال: واقع المناطق الحدودية

 الدرجة هل من وجهة نظرك؟   
 . تحتاج المناطق الحدودية لخطة تطويرية.1
 

 

. الخطة التطويرية للمناطق الحدودية تقع مسؤوليتها على عاتق الدولتين 2
 المتجاورتين.

 

  تطوير المنطقة الحدودية يقوي العالقات العامة بين الدولتين.. 3
  . تعتبر التنمية في المناطق الحدودية وسيلة تساهم في زيادة الدخل القومي.0
  . تطوير الحدود له أهمية جيوسياسية ) جغرافية , سياسية (. 5
 . تطوير الحدود يساهم في تعزيز األمن الشامل )االمن االقتصادي,6

 السياسي, االجتماعي.... الخ(. 
 

 
 

 :ثانًيا: واقع منطقة الحدود المصرية الفلسطينية من جانب قطاع غزة
 الدرجة هل من وجهة نظر؟    

  . الواقع الحالي للمنطقة متناغم مع أهميتها.1
  . المباني الخدمية متوفرة بدرجة كافية تلبي حاجات المنطقة.2
  تكون ذات أغراض سكنية.. هل المنطقة تصلح أن 3
  . البنية التحتية المتوفرة حاليا  مناسبة لطبيعة المنطقة.0
  . مراعاة الظروف السياسية القائمة اثناء وضع رؤية للمنطقة الحدودية.5
  . تطوير المنطقة الحدودية له تأثير ايجابيا علي الوضع السياسي وحلحلته.6
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 للمنطقة:ثالًثا: الناحية التخطيطية 
 الدرجة 
. باعتقادك االستخدام الحالي لألراضي يتناسب مع متطلبات تخطيط 1

 المنطقة.
 

. من وجهة نظرك مساحة المنطقة الحدودية تكفي إلقامة مشاريع تجارية 2
 وصناعية مشتركة.

 

. حسب علمك الطرق المؤدية للمنطقة الحدودية تكفى لتلبية احتياجات 3
 المقترحة.المنطقة التجارية 

 

  . باعتقادك تصلح الحدود إلقامة مناطق سياحية مشتركة.0
. من وجهة نظرك تطوير المنطقة الحدودية ينمي احتياجات التنمية بجميع 5

 أشكالها.
 

 
 

 رابًعا: تحقيق االعتبارات األمنية للمنطقة الحدودية:
 الدرجة 
استقرار االمن . من وجهة نظرك تطوير المنطقة الحدودية يساهم في 1

 الحدودي.
 

. تعتبر المشاريع المشتركة على جانبي الحدود وسيلة لتقليل عمليات 2
 التهريب.

 

. الخطط التنموية للمناطق الحدودية تزيد من تفهم االحتياجات األمنية 3
  لجميع األطراف.

 

. التنمية االقتصادية المشتركة في المناطق الحدودية بين الدول تقلل من 0
 احتمالية نشوب نزاعات و حروب بين تلك الدول.

 

في اعتقادك وجود خطط تنموية على جانبي حدود الدول وسيلة لزيادة  .1
 الثقة والتعاون األمني والسياسي واالقتصادي.
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 خامًسا: الناحية الوظيفية للمناطق الحدودية:
 الدرجة 
  احتياجات المواطنين.من وجهة نظرك المنافذ والمعابر المتوفرة تكفى 1
. باعتقادك إنشاء سوق حرة في المناطق الحدودية تساهم في الحد من 2

 عمليات التهريب. 
 

. حسب علمك اقامة المشاريع الصناعية في المناطق الحدودية تعزز 3
 التجارة بين الدول.

 

. باعتقادك تطوير المنطقة الحدودية يساهم في زيادة متوسط الدخل للفرد 0
 وتشغيل األيدي العاملة.

 

  . حسب علمك إقامة مشاريع زراعية على جانبي الحدود له آثار مجدية.5
.هل تعتقد أن وجود االنفاق االرضية عائق علي البنية التحتية ألى 6

 مشروع مستقبلي.
 

. هل من الممكن االستفادة من وجود االنفاق االرضية واستغاللها كمزار 7
 عن حقبة زمنية في تاريخ الشعب الفلسطيني. سياحي وتاريخي يعبر

 

 
 هل تتوقع أن يكون هناك عالم عربي بال حدود؟ سادًسا :
      ال                   نعم         

 أهم المقترحات لتطوير المنطقة الحدودية: سابعًا:
1................................................................................................. 
2................................................................................................. 
3................................................................................................. 
0................................................................................................. 

 
بعد توزيع العينة االستطالعية وتحليل اختبار صدق وثبات االستبانة تم حذف فقرتين 

موضحة بخط عريض, وذلك لضعف الفقرتين ( وهي 6, 1من المحور الخامس وهي رقم )
 وليس لهما تأثير علي االستبانة.
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 االستبانة بعد ثبات وصدق االستبانة: )نهائي(
 

 استبانة حول " تنمية وتطوير المناطق الحدودية "
هذا االستبيان هو إجراء تكميلي لنيل درجة الماجستير في الهندسة المعمارية من كلية 

غزة, وسيستخدم كجزء هام وأساسي في رسالة الماجستير  –لجامعة اإلسالمية الدراسات العليا با
التي عنوانها " تنمية وتطوير المناطق الحدودية: حالة دراسية للشريط الحدودي المشترك بين 

كيفية تطوير المنطقة الحدودية بين قطاع غزة دراسة إلى هدف التي تو مصر وقطاع غزة ", 
وجمهورية مصر العربية, خاصة في ظل تزايد ارهاصات الحصار على القطاع واغالق االنفاق 

الفئة التي يستهدفها هذا االستبيان عبارة عن مجموعة من المهندسين والمتخصصين والخبراء  .
ع العينة الذي سيشملها هذا االستبيان في مجال التخطيط والتطوير والمناطق الحدودية, ومجمو 

 نسخة سيتم توزيعها على الفئة المستهدفة.  044هي 
 أرجو التكرم باإلجابة على األسئلة التالية بموضوعية.

 معلومات عامة: 
 .................................:.............. التخصص العلمي1
 ....................... المسمى الوظيفي :........................2

 . مدير عام     أخرى, أذكرها...   مدير قسم     مدير فني    مدير مشروع      مهندس      
 فأكثر15    15أقل من -14      14أقل من-5      5أقل من-1عدد سنوات الخبر     . 3
 . مكان العمل:0

 جامعة     أخرى, أذكرها...     مؤسسة دولية      بلدية     قطاع خاص  حكومي           
 . ما هو نطاق عملك؟ وما المهام الرئيسية الخاصة بك في مؤسستك؟5

 .......................نطاق العمل........................................................
 ...........................:................................................المهام الرئيسية
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( تشير الي درجة الموافقة الكبيرة جدًا 11( حيث أن ) 11 – 1الدرجات من )  مالحظة:
 وتقل بالتدريج.

 
 :أوال: واقع المناطق الحدودية

 
 الدرجة هل من وجهة نظرك؟   

 لخطة تطويرية.. تحتاج المناطق الحدودية 1
 

 

. الخطة التطويرية للمناطق الحدودية تقع مسؤوليتها على عاتق الدولتين 2
 المتجاورتين.

 

  . تطوير المنطقة الحدودية يقوي العالقات العامة بين الدولتين.3
  . تعتبر التنمية في المناطق الحدودية وسيلة تساهم في زيادة الدخل القومي.0
  أهمية جيوسياسية ) جغرافية , سياسية (. . تطوير الحدود له 5
 . تطوير الحدود يساهم في تعزيز األمن الشامل )االمن االقتصادي,6

 السياسي, االجتماعي.... الخ(. 
 

 
 

 :ثانًيا: واقع منطقة الحدود المصرية الفلسطينية من جانب قطاع غزة
 

 الدرجة هل من وجهة نظر؟    
  متناغم مع أهميتها.. الواقع الحالي للمنطقة 1
  . المباني الخدمية متوفرة بدرجة كافية تلبي حاجات المنطقة.2
  . هل المنطقة تصلح أن تكون ذات أغراض سكنية.3
  . البنية التحتية المتوفرة حاليا  مناسبة لطبيعة المنطقة.0
  . مراعاة الظروف السياسية القائمة اثناء وضع رؤية للمنطقة الحدودية.5
  . تطوير المنطقة الحدودية له تأثير ايجابيا علي الوضع السياسي وحلحلته.6
 
 



541 

 

 ثالًثا: الناحية التخطيطية للمنطقة:
 
 الدرجة 
. باعتقادك االستخدام الحالي لألراضي يتناسب مع متطلبات تخطيط 1

 المنطقة.
 

. من وجهة نظرك مساحة المنطقة الحدودية تكفي إلقامة مشاريع تجارية 2
 وصناعية مشتركة.

 

. حسب علمك الطرق المؤدية للمنطقة الحدودية تكفى لتلبية احتياجات 3
 المنطقة التجارية المقترحة.

 

  . باعتقادك تصلح الحدود إلقامة مناطق سياحية مشتركة.0
. من وجهة نظرك تطوير المنطقة الحدودية ينمي احتياجات التنمية بجميع 5

 أشكالها.
 

 
 

 تحقيق االعتبارات األمنية للمنطقة الحدودية:رابًعا: 
 
 الدرجة 
. من وجهة نظرك تطوير المنطقة الحدودية يساهم في استقرار االمن 1

 الحدودي.
 

. تعتبر المشاريع المشتركة على جانبي الحدود وسيلة لتقليل عمليات 2
 التهريب.

 

االحتياجات األمنية . الخطط التنموية للمناطق الحدودية تزيد من تفهم 3
  لجميع األطراف.

 

. التنمية االقتصادية المشتركة في المناطق الحدودية بين الدول تقلل من 0
 احتمالية نشوب نزاعات و حروب بين تلك الدول.

 

في اعتقادك وجود خطط تنموية على جانبي حدود الدول وسيلة لزيادة  .1
 الثقة والتعاون األمني والسياسي واالقتصادي.
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 خامًسا: الناحية الوظيفية للمناطق الحدودية:
 

 الدرجة 
. باعتقادك إنشاء سوق حرة في المناطق الحدودية تساهم في الحد من 1

 عمليات التهريب. 
 

. حسب علمك اقامة المشاريع الصناعية في المناطق الحدودية تعزز 2
 التجارة بين الدول.

 

يساهم في زيادة متوسط الدخل للفرد . باعتقادك تطوير المنطقة الحدودية 3
 وتشغيل األيدي العاملة.

 

  . حسب علمك إقامة مشاريع زراعية على جانبي الحدود له آثار مجدية.0
. هل من الممكن االستفادة من وجود االنفاق االرضية واستغاللها كمزار 5

 سياحي وتاريخي يعبر عن حقبة زمنية في تاريخ الشعب الفلسطيني.
 

 
 هل تتوقع أن يكون هناك عالم عربي بال حدود؟ ًسا :ساد

      ال                   نعم         
 

 أهم المقترحات لتطوير المنطقة الحدودية: سابعًا:
1................................................................................................. 
2................................................................................................. 
3................................................................................................. 
0................................................................................................. 
5................................................................................................. 
6................................................................................................. 
7................................................................................................. 
8................................................................................................. 
9................................................................................................. 
6................................................................................................. 
7................................................................................................. 
8................................................................................................. 
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 (2ملحق رقم )

 
واقع المناطق  يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " :(أ  جدول )

 ." والدرجة الكلية للمجال الحدودية

 الفقرة م

ن  و
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

 0.002* 505. تحتاج المناطق الحدودية لخطة تطويرية.   .5

الخطة التطويرية للمناطق الحدودية تقع مسؤوليتها على عاتق الدولتين    .1
 0.000* 735. المتجاورتين.

 0.002* 522. تطوير المنطقة الحدودية يقوي العالقات العامة بين الدولتين.   .3

 0.000* 684. تعتبر التنمية في المناطق الحدودية وسيلة تساهم في زيادة الدخل القومي.   .4

 0.000* 630. تطوير الحدود له أهمية جيوسياسية ) جغرافية , سياسية (.    .1

1.  
 تطوير الحدود يساهم في تعزيز األمن الشامل )االمن االقتصادي, 

 0.032* 342. السياسي, االجتماعي.... الخ(. 

 . α=0.0.االرتباط دال إحصائيا  عند مستوي داللة  *
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واقع منطقة الحدود  (: يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "ب جدول )
 " والدرجة الكلية للمجال. المصرية الفلسطينية من جانب قطاع غزة

 الفقرة م

ن  و
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

 0.001* 524. الواقع الحالي للمنطقة متناغم مع أهميتها.   .5

 0.003* 493. المباني الخدمية متوفرة بدرجة كافية تلبي حاجات المنطقة.   .1

 0.000* 579. هل المنطقة تصلح أن تكون ذات أغراض سكنية.   .3

 0.000* 639. البنية التحتية المتوفرة حاليا  مناسبة لطبيعة المنطقة.   .4

 0.000* 581. مراعاة الظروف السياسية القائمة اثناء وضع رؤية للمنطقة الحدودية.   .1

 0.017* 386. .وحلحلتهتطوير المنطقة الحدودية له تأثير ايجابيا علي الوضع السياسي    .1

 
"  الناحية التخطيطية للمنطقة (: يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "ج  جدول )

 الكلية للمجال. والدرجة

 الفقرة م

ن  و
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

 0.015* 398. باعتقادك االستخدام الحالي لألراضي يتناسب مع متطلبات تخطيط المنطقة.   .5

من وجهة نظرك مساحة المنطقة الحدودية تكفي إلقامة مشاريع تجارية وصناعية    .1
 0.001* 553. مشتركة.

حسب علمك الطرق المؤدية للمنطقة الحدودية تكفى لتلبية احتياجات المنطقة التجارية    .3
 0.000* 684. المقترحة.

 0.000* 629. باعتقادك تصلح الحدود إلقامة مناطق سياحية مشتركة.   .4

 0.001* 538. من وجهة نظرك تطوير المنطقة الحدودية ينمي احتياجات التنمية بجميع أشكالها.   .1
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تحقيق االعتبارات األمنية  (: يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "د  جدول )
 " والدرجة الكلية للمجال. للمنطقة الحدودية

 الفقرة م

ن  و
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

 0.035* 335. من وجهة نظرك تطوير المنطقة الحدودية يساهم في استقرار االمن الحدودي.   .5

 0.000* 616. تعتبر المشاريع المشتركة على جانبي الحدود وسيلة لتقليل عمليات التهريب.   .1

 0.000* 725.  الخطط التنموية للمناطق الحدودية تزيد من تفهم االحتياجات األمنية لجميع األطراف.   .3

التنمية االقتصادية المشتركة في المناطق الحدودية بين الدول تقلل من احتمالية نشوب    .4
 0.004* 473. نزاعات و حروب بين تلك الدول.

في اعتقادك وجود خطط تنموية على جانبي حدود الدول وسيلة لزيادة الثقة والتعاون    .1
 0.000* 696. األمني والسياسي واالقتصادي.

 
الناحية الوظيفية للمناطق  يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "(: هـجدول )

 " والدرجة الكلية للمجال. الحدودية

 الفقرة م

ن  و
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم
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S
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). 

 0.000* 685. باعتقادك إنشاء سوق حرة في المناطق الحدودية تساهم في الحد من عمليات التهريب.    .5

 0.006* 456. حسب علمك اقامة المشاريع الصناعية في المناطق الحدودية تعزز التجارة بين الدول.   .1

باعتقادك تطوير المنطقة الحدودية يساهم في زيادة متوسط الدخل للفرد وتشغيل األيدي    .3
 0.000* 579. العاملة.

 0.000* 699. حسب علمك إقامة مشاريع زراعية على جانبي الحدود له آثار مجدية.   .4

هل من الممكن االستفادة من وجود االنفاق االرضية واستغاللها كمزار سياحي وتاريخي    .1
 0.002* 509. يعبر عن حقبة زمنية في تاريخ الشعب الفلسطيني.
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