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 التعريف بالباحث

م من 2004حصل الباحث على درجة البكالوریوس في الهندسة المعماریة عام 
،وبدا حیاته یعمل حالیا مهندس بلدیة وادي غزة، الیمن، و عة الملكة أروى بصنعاءجام

العملیة في مجال المقاوالت كمهندس موقع ثم مهندس مشرف على العدید من 
  المشاریع، وعمل في مجال التصمیم واإلشراف في العدید من المكاتب الهندسیة .

 ومساحة، (تخطیط، غزةكما أن العمل في مجاالت متنوعة في بلدیة وادي 
 مشاریع، تنظیم وممثل للجنة المحلیة في اللجنة المركزیة، منسق للخطة اإلستراتیجیة)
ساعد في التعرف على مشاكل القریة واحتیاجاتها مما سیساهم وبصورة كبیرة في انجاز 

  هذه الرسالة بنجاح.
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 ملخص البحث

الركائز لتحقیق  أهم دول النامیة وأحدفي المناطق الریفیة عصب  ارتقاء ال التنمیةعتبر ت
وتعد من  ،التنمیة المتوازنة في العصر الحاضر حیث تشكل ردیفا لنموها االقتصادي واالجتماعي

أهم الوسائل التي یتم بمقتضاها تحقیق التنمیة الوطنیة الشاملة  والوصول لالستخدام األمثل 
متكاملة من حیث  بلدةن تكون أتطمح بة فلسطینیللموارد، وتعتبر بلدة وادي غزة بلدة ریفیة 

الضوء  طهذه الدراسة لتسلی تهدفبالتالي و .الخدمات الصحیة والتعلیمیة والترفیهیة والبنیة التحتیة
خذ بلدة وادي غزة كحالة دراسیة  لما لها من أمع في قطاع غزة في المناطق الریفیة  التطویرعلى 

 ،ولتحقیق هذا الهدف تناولتراعي والحیواني لقطاع غزةإنتاجها الز  بالنظر إلىأهمیة إستراتیجیة 
ستراتجیات ما هي االالخدماتیة و و  خصائص المنطقة الجغرافیة واالجتماعیة واالقتصادیة  الدراسة

  . لتنمیة الریفیة على أسس علمیةا الالزمة لتحقیق

مناطق على المنهج الوصفي التحلیلي وذلك بدراسة التنمیة في التم في ذلك االعتماد 
لبلدة وادي الریفیة كظاهرة تنمویة أساسیة وتحلیل أهم االستراتیجیات الواجب إتباعها في هذا الصدد 

، وتم في هذا السیاق استخدام المالحظة المیدانیة، والمقابالت غزة من خالل الدراسة المیدانیة
  التي تحتاجها البلدة.المهیكلة مع المختصین وصناع القرار للوصول إلى أهم استراتیجیات التنمیة 

بلدة وادي غزة الدراسة في النهایة إلى مجموعة من النتائج والتوصیات وأهمها  تخلص
اقتصادیة وسیاسیة  تعتبر منطقة واعدة للتنمیة بحكم الموارد المتاحة، إال أن ذلك یواجه تحدیات

 ار المطلوبةمما یقلل من حالة االستقر وقوعها قرب الخط األخضر من الجهة الشرقیة  خاصة
  .المختلفةمجاالت التنمیة ل

   



 د 
 

  

Abstract 
 

Development of rural areas is considered a main factor in the growth 
of developing countries, and one of the most important pillars to achieve 
balanced development. Development of rural areas supports economic and 
social growth, and is one of the most important means whereby the 
achievement of the overall national development and optimization of 
resources is possible. The town of Wadi Gaza is a Palestinian town which 
aims to achieve comprehensive development in terms of health, educational 
and recreational services and infrastructure.  

 
Thus, this study aims to shed light on the development of rural areas 

in the Gaza Strip, taking the town of Wadi Gaza as a case study because of 
its strategic importance consideringits agricultural importance to the Gaza 
Strip. 

 
To achieve this objective, the study examined the geographic, social, 

and economic characteristics of the study area, and addressed the strategies 
needed to achieve the required rural development. Study methodology is 
based on a descriptive analytical approach, through development of rural 
areas is highlighted, and its strategies are discussed. To achieve this, a field 
study has been carried out using direct observation and structured 
interviews with specialists and decision makers.  

 
The study concludes a set of findings and recommendations.The 

most important one is that the town of Wadi Gaza is a promising area for 
development by considering the resources available, but this faces several 
economic and political challenges considering its location near the Green 
Line from the east. This reduces the town stability, and thus imposes 

several limitations on the different areas of development. 
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  الفصل األول

  الفصل األول
  اإلطار العام للدراسة 

  : المقدمة1-1
 اأصبحت التنمیة الریفیة في فلسطین عامة وفي قطاع غزة خاصة أمر مهم وملح لما له

هور من أهمیة وتأثیر على المجتمع من النواحي االقتصادیة واالجتماعیة، وأیضا ما ال شك فیه تد
الوضع االقتصادي تحت ظروف الحصار الجائر والمتواصل على قطاع غزة، فهنا تكمن ضرورة 

علمیة، تستدعي الحفاظ على الموارد وتطویر التنمیة الریفیة والتركیز على مقوماتها بأسالیب وطرق 
ذلك  اإلمكانیات وٕادارتها بشكل مسئول للوصول إلى تنمیة وطنیة شاملة وبجمیع فروعها، ویتحقق

والسلبیة ووضعها ضمن أولویات  ةبوضع رؤیة لتطویر األهداف التنمویة ودراسة النواحي االیجابی
المجتمع، كما تدرس االحتیاجات األساسیة في المناطق الریفیة، وتحلیل الموارد المتاحة والتي تدفع 

صوصا التنمیة في النمو االقتصادي وهو بعد أساسي من األبعاد التي ترتكز علیها أي تنمیة وخ
  الریفیة.

أن مساحة  تبین م 2013لعام  ومن قراءة لبیانات جهاز المركز اإلحصائي الفلسطیني
 9داخل مناطق تنظیم المدن موزعة على  ، دنم 33910 تبلغالمناطق الریفیة في قطاع غزة 

مرانیة % وهي نسبة جیدة بعد زحف الكتل الع12.1تجمعات ریفیة ونسبتها من مساحة تنظیم المدن 
في االتجاه الریفي، وتعتبر مورد من موارد تدعیم االقتصاد والمصدر األساسي في الزراعة وغلة 
قطاع غزة من المواشي والدواجن، وهذا المصدر االقتصادي یقتضي ویفرض وجود تنمیة ریفیة 

  وتخطیطیة وبشروط تنظیمیة للمحافظة على األراضي الزراعیة.

وادي غزة تمثل التجمع األكبر من بین التجمعات الریفیة في كما أن منطقة الدراسة بلدة 
% من مساحة تنظیم المدن حسب المخططات الهیكلیة ومخططات 2.3قطاع غزة حیث تمثل 

استعماالت األراضي وهذا ما یعطي بلدة وادي غزة األهمیة كموضع للدراسة وكعینة لمنطقة ریفیة 
لیتحقق األمن الغذائي واالستقرار المعیشي لسكان البلدة یتم دراستها ووضع االستراتیجیات التنمویة 

أوال ثم لتساهم في النمو االقتصادي لقطاع غزة ثانیا ویتم ذلك بدراسة وتحلیل خصائصها الجغرافیة 
واالجتماعیة والخدماتیة  والعمرانیة ونوعیة العمران ، ومعرفة نقاط القوة والضعف لتطویرها، كما 

األنظمة والقوانین المتبعة وعلى مخططها الهیكلي بنظرة تخطیطیة سلیمة  یجب علینا التركیز على
  ومتوازنة.
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  الفصل األول

أیضا استقراء  يفالتنمیة تتخلل وتتفرع في جمیع نواحي الحیاة ومؤثراتها فمن الضرور 
الوضع القائم اجتماعیا وثقافیا ومعماریا ومعرفة العادات التي تسود هذه المنطقة  ذلك الن المواطن 

لتنمیة ونجاحه وتمكین المواطنین من اإلنتاج والعمل نحو التنمیة وهو الدور الفعال الذي هو هدف ا
  تستند علیه جمیع محاور التنمیة حتى انه یصل لمراحل هو األساس في تثبیت التنمیة.

  

  : المشكلة البحثیة:1-2
ال شك أن قطاع غزة یعاني من ظروف اقتصادیة وتخطیطیة صعبة بشكل عام ناتجة عن 

بالتالي  يوبلدة وادي غزة جزء من قطاع غزة فه التي شهدها، المتتالیة والحروب المتواصلالحصار 
وهنا تأتي اإلسرائیلیة المتكررة نظرا لقربها من الخط األخضر،  اإلجتیاحات منتعاني بشكل خاص 

تساهم في  لتحقیق تنمیة ریفیة متوازنة إتباعهاوهي: ما اإلستراتیجیات الواجب المشكلة البحثیة 
النمو االقتصادي للبلدة وتعزز فرص العمل دون اإلخالل بالطابع الریفي للبلدة، وذلك بالنظر إلى 
محدودیة عملیة التنمیة والتطویر المتكامل في هذه المنطقة في السنوات الماضیة، وٕاقبال المانحین 

  المتوقع في الفترة المقبلة على تطویر هذه المنطقة.

  اإلجابة علیها خالصة هذه الدراسة:التي ستكون و جابة عن بعض األسئلة وتهدف الدراسة لإل

 ما هي االحتیاجات األساسیة لبلدة وادي غزة . -1

 للمنطقة . الریفیةما هي المعیقات التي تحد من التنمیة  -2

 المنطقة . الالزمة لتنمیة هذه تستراتجیااالما هي  -3
  

  

    : أهمیة الدراسة:1-3
تتدهور و تنمیة في المناطق الریفیة وغیاب التخطیط اإلقلیمي في ظل ضعف االهتمام  بال

وعدم القدرة على المحافظة على الموارد الطبیعیة نظرا  للزحف السكاني على المناطق الخدمات 
  - مما یلي : في منطقة الدراسة بلدة وادي غزة ةتكمن أهمیة الدراسة البحثیالزراعیة 

تكدس السكاني في قطاع غزة حیث بلغ عدد سكان لالحاجة لتطویر المناطق الریفیة نظرا ل -1
. في قطاع غزة 2/كمًا فرد 4,661ملیون نسمةو الكثافة السكانیة بلغت 1.8غزة قطاع 

  ).2013،الفلسطینيالمركزي  اإلحصاء (المصدر/ جهاز 

 5.2لمواكبة النمو السكاني حیث بلغت في قطاعغزة  والتطویرالحاجة المستمرة إلى التنمیة  -2
  ).2013،الفلسطینيالمركزي  اإلحصاء (المصدر/ جهاز  مولودا
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خصوصیة المناطق الریفیة لما لها من أهمیة إستراتیجیة كسلة غذائیة لقطاع غزة حیث بلغت  -3
بلدیة - % في بلدة وادي غزة (المصدر /المخطط الهیكلي  70األراضي الزراعیة ما نسبته 

  .)2014وادي غزة،

  . في منطقة الدراسة التنمیة عدم وجود دراسات سابقة في موضوع -4

 تدني األوضاع االقتصادیة في بلدة وادي غزة. -5

 بیان خصائص المنطقة ومدى تأثیرها على التنمیة في قطاع غزة. -6

  

  : أهداف الدراسة:1-4
یوجد للدراسة هدف عام وهو تحدید أهم االستراتیجیات الواجب إتباعها لتحقیق تنمیة ریفیة 

ع الریفي لبلدة وادي غزة، وبناء على ذك یمكن تفصیل األهداف على أسس سلیمة تراعي الطاب
  الفرعیة كالتالي:

في المناطق الریفیة من حیث خصائصها واستكشاف الواقع التنموي  إمكانیة التنمیةدراسة  -1
جمع وتوفیر المعلومات حول منطقة الدراسة والتوصل إلى أرقام من خالل للمنطقة 

 التنموي للمنطقة. وٕاحصائیات وبیانات تعكس الواقع

الوضع القائم من خالل تحدید االحتیاجات والمشاكل التي تعاني منها كافة القطاعات  ءاستقرا  -2
 تحدید الموارد التي تمیز بلدة وادي غزة .و في بلدة وادي غزة 

في بلدة وادي غزة، وذلك بدراسة العالقة بین  ةوضع استراتیجیات للمساهمة في تحقیق التنمی -3
 .سكن والزراعة والمشاریع التنمویة األخرىمتطلبات ال

 

  : منهجیة البحث:1-5
  ، وذلك من خالل محورین:سوف تتبع هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي

  :الدراسة النظریة - 

  .بعالقة التنمیة بالمناطق الریفیةمن خالل إبراز المفاهیم  التي ترتبط  وذلك     

  الدراسة المیدانیة :-
الوضع القائم للمناطق السكانیة و  ام أدوات المسح المیداني والتي سوف تشمل مسحباستخداوذلك 

  .استبیانات)–(مقابالت  االجتماعیة واالقتصادیةمن الناحیة 
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  :یةالتحلیل الدراسة–
وضع حلول لهذه  ةمن خالل هذا المحور سیتم تحلیل المعلومات وتحدید المشاكل ومحاول

  .ات تنمویة، مع عرضها على خبراء ومتخصصینطریق وضع إستراتیجی نع المشاكل

  ::حدود البحث1-6
  الزمنیة:خالل أربع سنوات القادمة.حدود البحث 

دنم،  6527المكانیة: بلدة وادي غزة في قطاع غزة والتي یبلغ مساحتها حدود البحث 
 یحدها من الشرق الخط األخضر ومن الغرب شارع صالح الدین  ومن الجنوب وادي غزة  ومنو 

، یتناول البحث اهم القضایا التنمویة مثل التخطیط والتنظیم، مجال و المنطارأالشمال شارع الكرامة 
  االدارة، ومجال الثقافة والمشاركة المجتمعیة.

  )2014وادي غزة،  : حدود بلدة وادي غزة المصدر: (بلدیة1.1شكل 
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  :السابقةالدراسات 
ذات العالقة بموضوع الدراسة بشكل  شابهةالمسیتم االستفادة من األبحاث والدراسات 
التي تناولت مواضیع التنمیة واستراتیجیاتها مع  جزئي، بحیث یتم التواصل مع األبحاث والدراسات

، التركیز على الدراسات واألبحاث التي تناولت مواضیع استراتیجیات التنمیة خاصة في فلسطین
  وضوع البحث:ومن هنا نعرض بعض أهم الدراسات ذات العالقة بم

  
 الدراسة األولى :

بعنوان (إستراتیجیة التنمیة الریفیة المتكاملة في  2009دراسة منال قشوع التي نشرت عام 
األراضي الفلسطینیة)والحالة الدراسیة منطقة الشعراویة "محافظة طولكرم" والتي تناولت في إطارها 

لیط الضوء على منطقة الشعراویة والتي تقع النظري مفهوم التنمیة وجوانبها والتنمیة المستدامة وتس
شمال محافظة طولكرم من حیث خصائصها الجغرافیة واالجتماعیة واالقتصادیة والخدماتیة ،من 
خالل المسح المیداني للمنطقة للتجمعات السكانیة وارتكزت الباحثة على دراسات سابقة مشابهة 

لیم الشعراویة وتنمیة في شمال محافظة مثل دراسة معتصم عناني بعنوان (التخطیط لتطویر إق
طولكرم)، واهم أهداف هذه الدراسة هو وضع استراتیجیات للتنمیة الریفیة المتكاملة تؤدي إلى 

 ،لمعیشة للمواطنین وتحسین أوضاعهمتطویر التجمعات السكانیة في منطقة الدراسة ورفع مستوى ا
  وجذب االستثمار لدعمها.

صفي التحلیلي في منهجیتها بصورة أساسیة في استقراء الوضع واتبعت الدراسة المنهج الو 
القائم لمنطقة الشعراویة بدراسة خصائصها الطبیعیة والدیموغرافیة وموقعها الجغرافي من خالل 
أدوات المسح المیداني والمقابالت الشخصیة مع المؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة ، وتوصلت 

ع منطقة الشعراویة على حوض مائي، كما أن المنطقة تعاني من الدراسة إلى نتائج من أهمها وقو 
مشاكل اقتصادیة وسیاسیة نتیجة إقامة جدار الفصل العنصري على أراضیها، وأوصت الدراسة إلى 
تبنى مجموعة من االستراتیجیات للتطویر الریفي على المدى المتوسط والبعید من خالل تنفیذ 

اعي وتحسین مستوى الخدمات، كما أكدت الدراسة على ضرورة مشاریع لتطویر قطاع التصنیع الزر 
تفعیل دور مجلس الخدمات المشترك والهیئات المحلیة ووزارة الحكم المحلي لتحقیق التنمیة في هذه 

  المنطقة.
  

 الدراسة الثانیة :

وهي عبارة عن رسالة ماجستیر بعنوان "إستراتیجیة تنمیة مدینة طوباس وانعكاسها على 
خطة  ).هدفت هذه الدراسة بشكل رئیسي إلعداد مقترح2010العمراني للمدینة" (عودة، التخطیط

استقراء ، وذلك من خالل ربطها بالتخطیط العمراني للمدینةإستراتیجیة لتنمیة مدینة طوباس و 
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دراسة وتحلیل الوضع القائم للمدینة ومن ثم عمل تحلیل وتقییم وتحدید األولویات التنمویة ووضع و 
، والمنهجیة التي اتبعتها هذه الدراسة المنهج التحلیلي الوصفي، من خالل مراجعة المشاریع أهداف

المفاهیم التخطیطیة اإلستراتیجیة المتعلقة بالمدینة  والتخطیط العمراني واالطالع على التجارب 
من  أیضا باستخدام أدوات البحثو  العربیة والمحلیة المرتبطة بالتخطیط التنموي االستراتیجي

إلى الصعوبات والتحدیات التي تواجهها  جكما أشارت النتائمقابالت مع ذوى العالقة وورش العمل. 
.وأكدت الدراسة على ضرورة قطاع الزراعة وغیرها من القطاعاتالمدینة والتي من أهمها تراجع 

 تحدیث المخطط الهیكلي الحالي لمدینة طوباس وتوسعة حدود البلدیة لضم جمیع التجمعات
السكنیة خارج حدود البلدیة وتطویر القطاع الزراعي كمصدر أساسي لالقتصاد وتفعیل دور القطاع 

  الخاص في تنمیة القطاع الخاص.
  

 الدراسة الثالثة :

، )2008،دیب  (بعنوان التخطیط من اجل التنمیة المستدامة.وهي عبارة عن رسالة دكتوراه 
تحول مستمر مع تشعب وتنامي المتطلبات المعیشیة تحدث هذا البحث أن البیئة العمرانیة في و 

والتمدن المتسارع مما یستدعي التحكم في المتغیرات واستدراك أثارها للحفاظ على نوعیة الحیاة في 
التحتیة  ةبیئة سلیمة وتتحدث الباحثة بان استعماالت األراضي ومتطلبات التنقل وخدمات البنی

  .یئیة جمیعها مواضیع متكاملةوالب واألطر االقتصادیة واالجتماعیة
دراسة كیفیة تصمیم المحیط العمراني بشكل مستدام من خالل وضع  ثیتم في هذا البحو    

معاییر ومؤشرات ألسس تنمیة حضریة ومستقبلیة مستدامة تضمن السكن المالئم والخدمات 
ة العمرانیة تحت الحضریة المستدامتین في بیئة عمرانیة سلیمة ومن ثم وضع  استراتیجیات للتنمی

منهجیة هذه الدراسة الدراسة النظریة من خالل استحضار و  مظلة استراتیجیات التخطیط الشامل.
جمیع المفاهیم المتصلة بموضوع التخطیط واالستدامة واتخذت مدینة أوسلو احد المدن األوروبیة 

نتائج هذا البحث تحدیث  .أهماالستدامة والتي تم تقییمها في المرتبة الثالثة عالمیا من حیث مبدأ
بحیث تشتمل على منظور ثالثي اإلبعاد، استخدام مواد صدیقة للبیئة،استخدام  ةالمخططات الهیكلی

 وسائل نقل صدیقة بالبیئة، ضرورة اندماج وتكامل الطاقة مع تخطیط استعماالت األراضي.
  

  : البحث یكلیةه :1-7
ول استعراض اإلطار العام ستة فصول، حیث تم في الفصل األى ینقسم البحث إل

  .إتباعهاللدراسة، متضمنا أهمیتها  وأهدافها والمنهجیة التي تم 
الفصل الثاني فیشكل مدخال نظریا للدراسة، حیث تم فیه استعراض التنمیة الریفیة بما  

في ذلك مفهومها وأنواعها ومتطلباتها المختلفة، كما یستعرض هذا الفصل المناطق الریفیة في 
  .غزة، وواقع التنمیة الریفیة فیهاقطاع 
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الوضع العمراني القائم لبلدة وادي غزة ومتطلبات التنمیة ینتقل الفصل الثالث لیستعرض  
االقتصادیة عن منطقة الدراسة وخصائصها الدیموغرافیة و  أساسي، حیث یتحدث بشكل الریفیة

حث فیه على البیانات المتوفرة من ، باإلضافة إلى الوضع العمراني القائم، واعتمد الباواالجتماعیة
  .المصادر باإلضافة إلى المالحظة المیدانیة، وبالتالي

تم تحلیل الوضع القائم لمنطقة الدراسة في الفصل الرابع، حیث یستعرض عناصر القوة  
  .والضعف والفرص والتهدیدات

ي غزة وذلك یقترح الفصل الخامس جملة من استراتیجیات التنمیة التي تحتاجها بلدة واد 
بناء على نتائج مقابلة مهیكلة تم إجراؤها مع عدد من المختصین وأصحاب العالقة، ومن ثم تم 
ترجمة هذه االستراتیجیات إلى مشاریع عملیة من شأنها أن تدفع بعجلة التنمیة في منطقة الدراسة، 

  ویختتم البحث بالنتائج والتوصیات التي تم الوصول إلیها.
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  التنمية الريفية يف قطاع غزة: نظرة عامة 
  

  :  مفهوم التنمیة1- 2

  :أنواع التنمیة 2- 2
  : التنمیة الریفیة3- 2

  : مفهوم التنمیة الریفیة3-1- 2    
   : أهداف التنمیة الریفیة3-2- 2    
  : متطلبات التنمیة الریفیة3-3- 2    
  : عالقة التنمیة الریفیة بالتنمیة العمرانیة3-4- 2    

  : التنمیة الریفیة في قطاع غزة4- 2      
  : نبذة عن قطاع غزة1- 4- 2         
  : المناطق الریفیة في قطاع غزة2- 4- 2         
  : واقع التنمیة الریفیة في قطاع غزة3- 4- 2         
  : معوقات التنمیة الریفیة في قطاع غزة4- 4- 2         
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  الفصل الثاني
  غزة: نظرة عامة التنمیة الریفیة في قطاع

  مقدمة: 
الفصل مفاهیم التنمیة وأنواعها، ویسلط الضوء على التنمیة الریفیة  هذا یتناول      

ومفهومها، وأهداف التنمیة الریفیة ومتطلباتها، وعالقة التنمیة الریفیة بالتنمیة العمرانیة، 
المناطق الریفیة في ومساعي التنمیة الریفیة في قطاع غزة، كما یعطي نبذة عن قطاع غزة، و 

  قطاع غزة وأخیرا معوقات التنمیة الریفیة في قطاع غزة.

    

  : مفهوم التنمیة:2-1
بصورة أساسیة مع انتهاء الحرب العالمیة الثانیة وتطور مفهوم  ةبرز مفهوم التنمی

التنمیة بشكل كبیر وأخذ أبعادا مختلفة، ففي علم االقتصاد استخدم للداللة على عملیة إحداث  
مجموعة من التغیرات الجذریة في مجتمع معین، بهدف إكساب ذلك المجتمع القدرة على 
التطور الذاتي المستمر بمعدل یضمن التحسن المتزاید في نوعیة الحیاة لكل أفراده، وانتقل 
بعد ذلك مفهوم التنمیة إلى حقل السیاسة منذ ستینات القرن العشرین حیث ظهر كحقل منفرد 

  ).2006بلدان الغیر أوروبیة تجاه الدیمقراطیة(فرحات،یهتم بتطویر ال

والتنمیة لغة مصدر نمى، ونمى إنتاجه أي زاده وكثره ورفع معدله، ویقال نمى الشيء 
أي جعله نامیا، ویقال تنمیة المال بالصدقة أي تكثیر المال وزیادته بإخراج الصدقة 

  ). 2008(عمر، همن

یفي للمجتمع اقتصادیا واجتماعیا، وهناك أنواع و التنمیة اصطالحا تعني التغییر الك
  أو أبعاد مختلفة من التنمیة منها التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والعمرانیة.

ویختلف مفهوم التنمیة أو النماء عن مفهوم التغییر الن هذا األخیر ال یؤدي 
الذي تؤدي إلى تغییر بالضرورة إلى التقدم واالرتقاء بالمجتمع كما هو الحال في حالة الحرب 

  ).2005أوجه الحیاة في المجتمع، لكن إلى األسوأ(محمود،

بمعناها تضمن التوازن والشمول  أما النمو فیختلف عن مفهوم التنمیة فالتنمیة
یحدث بصورة تلقائیة دون التدخل والمساواة فهي تتناول الجوانب البنائیة والوظیفیة، أما النمو ف

  ).1999(شلبي،قبل المجتمعمن المتعمد 
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لذا یقصد بالتنمیة التدخل المراد منه تحقیق النمو بصورة سریعة الخطى في حدود فترة 
زمنیة تحددها خطط التنمیة، فزیادة السكان في مجتمع ما قد تنمو وتتزاید دون تدخل من قبل 

عملیة الدولة أو المجتمع، والحقیقة أن الفرق بین التنمیة والنمو مثاله الفرق بین التطور و 
  التطویر.

وتعددت التعریفات بتحدید مفهوم التنمیة فالمفكر االجتماعي یعرفها على أنها عملیة  
توافق اجتماعي والبعض یعرفها على أنها إشباع لحاجات اجتماعیة لإلنسان، أو الوصول 
بالفرد إلى مستوى معین من المعیشة، أو بأنها تنمیة طاقات الفرد إلى حد أقصى مستطاع أو 

  ي العملیة التغیریة التي تصل إلى إشباع االحتیاجات.ه

وتعني التنمیة "تحقیق التوافق االجتماعي لدى أفراد المجتمع بما یعنیه هذا التوافق من 
اإلنسانیة واالجتماعیة"  مإشباع بیولوجي ونفسي واجتماعي لدى المختصین بالعلو 

  ).2005(محمود،

ل المعرفیة اثر تطوره، فوجدت التنمیة الثقافیة وارتبط مفهوم التنمیة بالعدید من الحقو 
التي تسعى لرفع مستوى الثقافة في المجتمع، وأیضا التنمیة االجتماعیة التي تهدف إلى 
تطویر التفاعالت المجتمعیة بین أطراف المجتمع، باإلضافة لذلك توسع مفهومها وارتبطت 

الفرد وقیاس مستوى معیشته وتحسین هتم بدعم قدرات تي التنمیة البشریة التبمفاهیم أخرى ك
  أوضاعه في المجتمع.

في  ویعرف سعد الدین إبراهیم التنمیة بأنها "انبثاق ونمو كل اإلمكانیات والطاقات
 وبشكل ،سواء كان هذا الكیان فرد أو جماعة أو مجتمع،كیان معین بشكل كامل ومتوازن

لموارد واإلمكانیات المتاحة والممكنة أوضح یمكن تعریف التنمیة بأنها محاولة استخدام كافة ا
من إمكانیات طبیعیة واقتصادیة وبشریة بصورة تستهدف الرفاهیة لإلنسان في المحیط الحیوي 

  .)2006(فرحات،الذي یعیش فیه"

  في مرحلة تغییر أو إصالح على (نفس المرجع السابق): التنمیةتعتمد كما  

 النمو االقتصادي . 

 العدالة في التوزیع. 

 غییر االجتماعي واالقتصادي .الت 

 التحول االجتماعي. 

  ).Civilizationالتحضر ( 
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تعني التدخل اإلیجابي المدروس عبر ومن خالل التعاریف السابقة یتضح أن التنمیة 
الجهود الحكومیة وغیر الحكومیة من خالل المشاركة الفعالة وفق إطار عمل یسمح بتحقیق 

على رأسها رفع مستوى المعیشة لألفراد وتلبیة احتیاجاتهم األهداف االجتماعیة واالقتصادیة و 
  بطریقة أفضل، وذلك من خالل االستخدام األفضل للموارد البشریة.

  ) في التالي:2005تتلخص ركائز التنمیة كما أشار (محمود،و 

إشراك أعضاء البیئة المحلیة في التفكیر والعمل على وضع وتنفیذ البرامج التي تهدف  - 
 بهم  إلى النهوض

 إثارة الوعي بمستوى أفضل من الحیاة یتخطى حدود حیاتهم  التقلیدیة  - 

على أنماط  المستهدفین على استعمال الوسائل الحدیثة في اإلنتاج وتعوید التدریب - 
  جتماعیة مثل االدخار واالستهالك.جدیدة من العادات االقتصادیة واال

  

  :أنواع التنمیة: 2-2
ألخرى منها االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة واإلداریة إن تداخل التنمیة بالعلوم ا

والثقافیة وغیرها من العلوم جعلت من مفهوم التنمیة تنوع واختالف في التعریفات، فوصف 
التنمیة بالشمولیة والتكامل ال یتناقض مع تعریفات الباحثین والكتاب، والذین اهتموا بتعریف 

من جدلیة ونقاش في مفهومها، والذي أدى لجعل التنمیة كل حسب تخصصه، وهذا ما زاد 
التنمیة مادة خصبة ومحل اهتمام للباحثین، وقد تعددت أنواع التنمیة وفروعها ونذكر أهمها 
كالتالي : التنمیة االقتصادیة، التنمیة االجتماعیة، التنمیة اإلداریة، التنمیة السیاسیة، التنمیة 

  فهناك التنمیة الصحیة والبیئیة والتكنولوجیة. الثقافیة، وباإلضافة إلى هذه األنواع 

  أوًال: التنمیة االقتصادیة :

تهدف التنمیة االقتصادیة إلى رفع مستوى الدخل من ناحیة والى توفیر فرص 
متكافئة من الخدمات ألفراد المجتمع، لذا یعرفها البعض بأنها العملیة التي یتم بمقتضاها 

  ة التقدم.االنتقال من حالة التأخر إلى حال

فهي بالتالي عملیة مقصودة ومخطط لها تهدف إلى تغییر البنیان الهیكلي للمجتمع 
بأبعاده المختلفة لتوفیر الحیاة الكریمة ألفراد المجتمع، وتهدف أیضا إلى توسیع نطاق الطاقة 
اإلنتاجیة، هذا باإلضافة إلى القطاعات الصناعیة والزراعیة، وغیرها من القطاعات والتي 

ورها تعمل على إعادة توزیع الدخل لصالح الطبقات الفقیرة، وهذا ما ال یحصل مع النمو بد
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االقتصادي والذي تذهب الزیادة في اإلنتاج إلى الطبقات الغنیة ویتبقى النصیب المتواضع من 
  .)2001شمس،الزیادة اإلنتاجیة للفقراء(

 التنمیة االجتماعیة: ثانیًا:

جتماعیة والتنمیة االقتصادیة، فكالهما یحققان هدفا یوجد ارتباط بین التنمیة اال
مشتركا، وكل منهما یؤثر في اآلخر ویعتمد علیه، لذا نجد أن الدول المتقدمة ال تعتمد على 
رأس المال في عملیات النمو االقتصادي فحسب، بل تعتمد على المهارات اإلنسانیة بشكل 

مجموعة من التدابیر متعددة السیاسات أكبر، والبعض یعرف التنمیة االجتماعیة بأنها 
واإلجراءات الموجهة لتغییر بنیان الهیكل االقتصادي لتحقیق أهداف منها زیادة في متوسط 
الدخل الحقیقي خالل فترة قصیرة من الزمن، حتى یستفید منها جمیع مستویات وطبقات وأفراد 

  ).2001المجتمع(شمس،

  ة تتحقق من خالل ثالثة اتجاهات :) أن التنمیة االجتماعی1999ویرى شلبي (

 المساواة في الرعایة االجتماعیة. –

 توفیر الخدمات االجتماعیة على مستوى األفراد والمجتمع –

  إحداث تغییر اجتماعي لكافة األوضاع التقلیدیة نحو األفضل –
 :التنمیة اإلداریةثالثًا: 

ة من اجل التنمیة اإلداریة عمل مخطط یتكون من مجموعة من البرامج المصمم
،والتي من وسلوكیات ومهارات جدیدة ،معارف ،وٕاكسابهاالموارد البشریة تعلیم الكوادر أو

في ،والتأقلم مع أي مستجدات تحدث مهام ووظائف مستقبلیة المتوقع أن تحتاجها في أداء
البیئة وتؤثر في نشاط المؤسسة،  كما توفر التناسب بین األبعاد النوعیة والكمیة للسلع 

مات المطلوب تقدیمها إلشباع حاجات الجمهور ضمن معطیات البیئة من جهة أخرى والخد
وهي األداة المساعدة لكل مؤسسة أو منظمة لرفع كفاءة العاملین فیها، وهي مهمة جدا 
وخاصة للدول كونها الرافعة لتنفیذ الخطط التنمویة الشاملة، ونجاح عملیة التنمیة یعتمد على 

  ).2010للدولة(أبو ظاهر، كفاءة الجهاز اإلداري

یتضح أن التنمیة اإلداریة هي عملیة مستمرة ومتغیرة وأساس في جمیع  قومما سب
مرتكزات  التنمیة وألن التنمیة باألساس هي تنمیة الموارد البشریة فهي تعمل على توفیر 

ة، وأیضا القیادات اإلداریة، وال تقتصر على اإلدارة العلیا بل تشمل جمیع المستویات اإلداری
تحدیث وبناء الهیاكل والنظم المتبعة في المؤسسات والمنظمات بغرض عمل تغییر موجه 
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للنمو حسب المخطط له في جمیع مشاریع التنمیة، كما یجب أن نشعر بها كعملیة متالزمة 
لمراحل تطور أي مجتمع أو إقلیم، كما أنها یجب أن تكون مترابطة بین الدولة (المستوى 

  مؤسسات واإلفراد ( المستوى األدنى في تركیبة هیاكل المؤسسات).األعلى) وال
 التنمیة السیاسیة :رابعًا: 

بأنواعها لن یكتب لها النجاح إال في وجود استقرار سیاسي  إن جمیع عملیات التنمیة
وعدم توافره االستقرار السیاسي كما هو موجود في معظم الدول النامیة وبعض الدول العربیة 

قا أساسیا، فالعامل السیاسي یؤدي إلى القرارات االقتصادیة التنمویة وأیضا یتطلب یشكل عائ
بیئة سیاسیة إلدارة المجتمع ویقلل من ردود الفعل االجتماعیة  والسیاسیة ویخلق اطر 
دیمقراطیة مالئمة، فكل دولة لها سیاساتها الخاصة بها فهي تعمل على بناء المؤسسات 

ى تحقیق التوازن السیاسي، وااللتزام بالعملیة الدیمقراطیة، والعمل على الداخلیة والتي تؤدي إل
تطبیق العمل المؤسساتي ووجود الرقابة، واإلشراف، والمحاسبة، وهي تسمى بالسیاسة الداخلیة 
للدولة، والتزام الدولة ضمن مواثیق ومعاهدات وأعراف فذلك ما یسمى بالسیاسة الخارجیة، 

ل واحدة في األخرى مما یؤدي في النهایة إلى تحقیق االستقرار فهي في تتفاعل وتؤثر ك
  ).2001الداخلي والخارجي للدولة ویعني أن التنمیة تسیر في االتجاه الصحیح (شمس،

 التنمیة الثقافیة: خامسًا: 

أن الثقافة مفهوم یمتد من تراكم حضاري وموروثات تنظم حیاه المجتمع من المعلوم 
فیه، فهي غیر مقتصرة على المنتج الثقافي الذي یتمثل بالفنون  ككل وتحكم سلوك الفرد

واآلداب، فالتنمیة الثقافیة  جوهریة في تسریع عجلة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة من خالل 
الوعي المتزاید بمتطلبات المجتمع ومشكالته من ناحیة ووضع حلول ومقترحات للتحدیات 

یة الشاملة تعتمد أساسا على دور الثقافة الفاعل،  ومشاریع التي تواجه المجتمع،فعملیة التنم
التنمیة والتقدم االقتصادي والتربوي والسیاسي لن تكون بعیدة عن التنمیة الثقافیة فهي عنصر 

  ).2001أساسي وحاجة متواصلة ومستمرة لالرتقاء بالمجتمع في مراحل نموه المختلفة(شمس،
  

  : التنمیة الریفیة2-3
  م التنمیة الریفیة:: مفهو 2-3-1

ال شك أن مفهوم التنمیة الریفیة مفهوم واسع النطاق ومتفرع وشامل یرتكز على 
هنا إلى أن بعض المراجع تطلق علیها التنمیة القرویة نظرا  ومن المهم اإلشارةمحاور متعددة 

ر الدول العربیة، ویعتب الن اغلب األریاف تتبع إلى مجالس قریة كما هو في فلسطین وبعض
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مصطلح التنمیة الریفیة والریف من المصطلحات التي ال زال هناك جدال حولها بین معظم 
التنمویین، وقد تركز االهتمام بالتنمیة الریفیة نظرا لكونها تهدف إلى تطویر الریف وسكانه، 
وكما أشار إلیها الباحثون التنمویین، هي من اإلنسان وله وتعود علیه، مما یعزز االعتماد 

الذات، ویزید من القدرة اإلنتاجیة لدى األفراد، وتعتبر التنمیة الریفیة جزءا ال یتجزأ من على 
خطط التنمیة الشاملة في الدولة، نظرا الن المجتمع الریفي یحتل أهمیة خاصة بسبب سكان 
المجتمعات الریفیة ویشكلون نصف السكان في الوطن العربي، وان معظم عملیات التنمیة 

معظم أنحاء الوطن العربي، من حیث األسس التي استندت إلیها، فأهدافها الریفیة في 
اقتصادیة واجتماعیة مثل زیادة األراضي المزروعة والقیام بمشاریع للري والصرف، واجتماعیة 

التنمیة الریفیة على مستوى الوطن مثل االهتمام بالتعلیم والصحة وطرق النقل .ویمكن تعریف 
یة تعبئة وتنظیم جهود أفراد المجتمع، وجماعته وتوجیها للعمل المشترك على أنها" عمل العربي

مع الهیئات الحكومیة لحل مشاكل المجتمع ورفع مستوى أبنائه من النواحي االجتماعیة 
،واالقتصادیة، ومقابلة احتیاجاتهم باالنتفاع الكامل بكافة الموارد الطبیعیة ، والفنیة  ةوالثقافی

  ).2009مجتمع" (قشوع ،والمالیة المتاحة لل

وهذا التعریف یعني إحداث تغییر ممنهج ومدروس لالرتقاء بالمجتمعات المحلیة  
في الریف اقتصادیا واجتماعیا وثقافیا وبیئیا بنهج تشاركي یكفل المشاركة الواسعة ، ویستهدف 

الموارد  تحقیق التكامل بین المجهودات الرسمیة والشعبیة إلحداث التحوالت المطلوبة لتنمیة
  ):2007الطبیعیة والبشریة،  وذلك من خالل األبعاد التالیة (االسكوا،

البعد االقتصادي وذلك لتحقیق النمو االقتصادي المتطور وتشكل التنمیة الزراعیة البعد   - 
  األساسي .

البعد االجتماعي ویهدف الى تحقیق العدالة االجتماعیة والحد من الفقر من خالل   - 
  ة.سیاسات معین

بعد التنمیة البشریة، ویعني بتوفیر الخدمات الصحیة ،وفرص التعلیم وبرامج التدریب   - 
  وتنمیة القدرات وتمكین الفئات الضعیفة من المشاركة الفاعلة في التخطیط واتخاذ القرار.

البعد البیئي، ویهدف إلى تحقیق تنمیة ریفیة تتأسس على مبدأ حمایة البیئة والموارد   - 
  ة المتاحة وحسن استغاللها بالصورة التي تضمن عطائها لمصلحة اإلنسان.الطبیعی

والتركیز على التنمیة الریفیة یعكس مدى أهمیة الزراعة التي  تؤثر تأثیرا كبیرا على        
التنمیة وبالتالي تعطي مساهمة فاعلة من الناتج القومي ولها دور في الحفاظ على التوازن في 

م اتساع الفجوة بین المناطق الریفیة والمناطق الحضریة، باإلضافة إلى النمو السكاني وعد
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المحافظة على البیئة وتقلیل التباین المعاشي وهذا ما أدى إلى أن منظمات دولیة لالهتمام 
  الواسع بالتنمیة الریفیة.

یة وال بد هنا من التأكید في ظل التعریف السابق على أنه ال بد عند تحقیق التنم         
الریفیة من إحداث تغییر جوهري في البنیان االقتصادي والتغییر الهیكلي للمنطقة المستهدفة 
وعدم التركیز فقط على تحسین وتنظیم استغالل الموارد اإلنتاجیة لتحقیق زیادة في متوسط 
 الدخل الحقیقي للفرد خالل فترة معینة من الزمن فهذا من المفاهیم الخاطئة والشائعة، فتحسین
متوسط الدخل للفرد وزیادة الدخل القومي الكلیة ال تحققان في الواقع التنمیة وٕانما تعطي 

  .)2012مؤشرا على النمو االقتصادي فحسب (الحنیطي،

  

  : أهداف التنمیة الریفیة:2-3-2
تتعدد أهداف التنمیة الریفیة فمنها أهداف اقتصادیة عامة وأهداف اقتصادیة خاصة، 

فا تحتاج إلى تنمیة اقتصادیة في فترة زمنیة قصیرة وأخرى تحتاج وهناك من یضع أهدا
  ):2009تخطیطا على المدى الطویل، وفیما یلي تفصیل هذه األهداف (النمري، 

  األهداف العامة للتنمیة الریفیة: أوًال:

وهي التي تشكل األسس اإلستراتیجیة لخطط التنمیة كالمحافظة على التعالیم والقیم 
االستقرار االجتماعي، واألمن الوطني، والوحدة الوطنیة، كما یجب االستمراریة اإلسالمیة، و 

تطویر الخدمات بما یتناسب مع عیش كریم وتحسین مستوى المعیشة ونوعیة الحیاة  يف
وزیادة فرص العمل، وال بد في هذا السیاق من تأمین خدمات السكن، والتعلیم، والصحة، 

  والتي بدورها تحد من هجرة الریف إلى الحضر.والماء، والطاقة، والمواصالت، 

ویتأتى ذلك من خالل النمو االقتصادي ودفع عملیة التنمیة وتوسیع الخدمات جمیعها 
الصحیة والتعلیمیة واالجتماعیة وغیرها، باإلضافة إلى رفع كفاءة القوى البشریة وتطویرها 

ى تحقیق العدالة في توزیع حسب متطلبات االقتصاد الوطني، وال بد أن یتم بناء ذلك عل
  الثروات والسلطة، فألهل الریف حق في خیرات الوطن ومكتسباته كغیرهم من المواطنین.

  :للتنمیة الریفیةاألهداف الخاصة  ثانیًا:

منها و على التحدیات التي تواجه صغار المزارعین في المناطق الریفیة  بالتغلوتشمل 
وقلة الكفاءة اإلنتاجیة الزراعیة، وصعوبة المنافسة  ،الدخلارتفاع تكالیف اإلنتاج وانخفاض 

، ویمكن لكبار المستثمرین، ومحدودیة المعلومات السوقیة والبني األساسیة للتسویق الزراعي
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من خالل تطویر المؤسسات الزراعیة الریفیة ورفع كفاءة اإلنتاج، وتنویع  تحقیق ذلك
م الدعم الفني ي للتنمیة الزراعیة وتقدیالنشاطات الزراعیة والتركیز على البعد االجتماع

  والمادي.

ومما سبق ذكره  نجد أن أهداف التنمیة الریفیة تتفق مع تعالیم المنهج اإلسالمي 
للتنمیة والتي تهدف إلى تحقیق األمن الغذائي، واالستقرار السیاسي واالقتصادي، وعدم 

  ).2009البطالة(النمري، اإلسراف في الموارد االقتصادیة وتوفیر فرص العمل للحد من

  

  متطلبات التنمیة الریفیة :: 2-3-3

ما یلي مرتكزات من أهمها البد من وجود التنمیة الریفیة السابق ذكرها  لتحقیق أهداف
  - :)2009النمري،(

 طنین.وجود مؤسسات تضمن تمثیل الموا –

 توفر الكادر األكادیمي لتقدیم االستشارات. –

 بلورة برامج تنمویة محددة األهداف. –

 سن قوانین ووضع تسهیالت لتحقیق الكفاءة العالیة في األداء. –

 وجود قیادات مؤثرة في عملیة التنمیة. –
 

  -: عالقة التنمیة الریفیة بالتنمیة العمرانیة:2-3-4

یة والتنمیة العمرانیة یجب التطرق إلى مفهوم التنمیة لتوضح العالقة بین التنمیة الریف
العمرانیة وأهدافها وذكر العناصر األسالیب العمرانیة التي من خاللها یمكن ترشید جهود 

  التنمیة الریفیة.
  التنمیة العمرانیة:أوًال: 

تهدف التنمیة العمرانیة  إلى توفیر االحتیاجات األساسیة من السكن والعمل والخدمات 
لمجتمعیة، وشبكات البنیة األساسیة من اجل االرتقاء بالبیئة العمرانیة، وذلك ضمن إطار ا

وضوابط ومحددات المكان والثقافة والقیم االجتماعیة والموارد دون التصادم مع البیئة الطبیعیة 
  وٕاهدار مواردها.

نشطة  وتكمن أهمیة التنمیة العمرانیة كونها المحرك األول والرئیسي لكثیر من األ
اإلنسانیة، حیث ترتبط هذه األنشطة سواء االقتصادیة أو االجتماعیة بالبناء والعمران 
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والتشیید، وهذا ما أدى إلى ارتفاع مكانة التنمیة العمرانیة والتي تحتل المرتبة األولى في حجم 
  .)2006االستثمارات باإلضافة إلى أنها تستحوذ على اهتمام كبیر داخل المجتمع (فرحات، 

  
  أهداف التنمیة العمرانیة :ثانیًا: 

ترتكز أهداف التنمیة على مبدأین أساسین مترابطین ال یمكن الفصل بینهما  
  )2006وهما(فرحات، 

 االرتقاء بجودة حیاة الناس. –

  مشاركة الناس في هذا االرتقاء. –

 ویتضمن االرتقاء بجودة الحیاة جوانب عدیدة مثل المسكن المناسب، الصحة، البیئة، –
التعلیم، الدخل، الحالة السكانیة، الحالة االقتصادیة، األمان االجتماعي، والمنظومة 

  الثقافیة.
وتتضمن مشاركة الناس في االرتقاء بجودة حیاتهم كذلك عدة جوانب من بینها اتساع  –

  قاعدة المشاركة، وكفاءة اآللیات المنظمة للمشاركة.

  
  لریفیةثالثًا: العالقة بین التنمیة العمرانیة وا

یمكن بشكل عام اعتبار التنمیة العمرانیة أداة لترشید جهود التنمیة الریفیة من خالل 
  (نفس المرجع السابق):ما یلي

تحقیق التوظیف األمثل  للموارد المتاحة ورفع الكفاءة الوظیفیة للهیكل العمراني من  –
 .خالل ضبط النمو العمراني واتجاهاته

 جمالیة باالستخدام الواعي لمفردات البیئة المحلیة توفیر حد مقبول من العناصر ال –
 یؤدي إلى خلق بیئة عمرانیة صحیة وآمنة.وبما 

تحقیق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي في اقل وقت ممكن وبأقل التكالیف من  –
 خالل تحدید االحتیاجات الحالیة والمستقبلیة ومن ثم تحدید األولویات.

في المجالس الشعبیة وفي صنع القرار من خالل  تعزیز مشاركة المواطنین وممثلیهم –
 تبسیط وتوضیح خطط التنمیة والمشاریع.



 التنمیة الریفیة في قطاع غزة: نظرة عامة

18 
 

  الفصل الثاني

وبشكل عام فإن نجاح عملیة التنمیة تتم في اطار خطة موضحة ومبینة على اساس        
فإن هذه العوامل  1-1التكامل والترابط بین عناصر التنمیة الرئیسیة وكما یظهر في شكل 

 هي :

 صادیة : وتشمل االستثمارات واستغالل الموارد.التنمیة االقت –

 الثقافة . –الترفیه  –الصحة  –التنمیة االجتماعیة : في مجاالت التعلیم  –

 التنمیة العمرانیة: وتشمل مواقع االستثمارات والخدمات (نفس المرجع السابق). –

 

    

  

  

  

  

  

  

التنمیة العمرانیة هي الوعاء الذي تصب فیه عناصر : 1-2شكل 
  )2006 ،(فرحات - التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة المصدر

  

  

  
 

 

  : التنمیة الریفیة في قطاع غزة.2-4
یسلط القسم التالي من الدراسة الضوء على التنمیة الریفیة في قطاع غزة، وهو اإلقلیم الذي تقع 

  فیه منطقة الدراسة، والتي سیتم نقاشها بالتفصیل في الفصل الثالث.

  

  .ذة عن قطاع غزة: نب2-4-1
یقع قطاع غزة في الجزء الجنوبي للساحل الفلسطیني على  1- 2كما یظهر في شكل 

التنمیة 
 االجتماعیة

التنمیة 
 االقتصادیة

 التنمیة العمرانیة
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وهو على هیئة شریط  ألكبر مدنها وهي غزة وسمي بقطاع غزة نسبة البحر األبیض المتوسط
م وفلسطین المحتلة 1948شمال شرق شبه جزیرة سیناء المصریة ومن الشرق والشمال أراضي 

بعرض  كم مربع360رب البحر األبیض المتوسط، ویمتد قطاع غزة على مساحة ومن جهة الغ
 ).2013(الفرا،% من مساحة فلسطین التاریخیة 1.33، ویشكل تقریبا كم42كم  وبطول 6-12

، وذلك 2013حوالي ملیون وسبعمائة ألف نسمة بحلول عام  وبلغ عدد سكان قطاع غزة
 ).2014( بحسب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني

 

  فلسطین من غزة قطاع موقع: 2-2شكل 

  الباحث) (تعدیل)2015(ویكیبیدیا،  :المصدر

  

وتعاقب على قطاع غزة كثیر من الجیوش والمستعمرین والمحررین وتبدل اسمها بتبدیل األمم التي 
 صارعتها ، وسماها العرب غزة هاشم نسبة إلى جد الرسول صلى اهللا علیه وسلم هاشم ابن عبد

  مناف.

م وبعد ذلك أدیر قطاع غزة 1948لالنتداب البریطاني حتى عام وخضع قطاع غزة 
م ثم سیطرت علیه القوات اإلسرائیلیة لغایة اتفاقیة أوسلو  1967بواسطة مصر حتى حرب  
  م انسحبت إسرائیل من قطاع غزة .2005م وفي عام 1993ورجوع السلطة الفلسطینیة عام 
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) للتواصل مع العالم المنفذ األول معبر رفح 2- 2فذ كما یوضح شكل(یوجد لقطاع غزة ستة منا
وهو الوحید فعلیا الذي یربطها بمصر والخارج أما المنافذ الباقیة فهي تحت السیطرة اإلسرائیلیة 

  ).2013(الفرا،مثل معبر كارني، ایرز،  صوفا ،ناحل العوز،  كوسوفیم وهي تعتبر معابر تجاریة 

 

  )(تعدیل الباحث) 2014(وزارة الحكم المحلي، :المصدر -محافظات وبلدیات القطاع:3- 2 شكل

  

)، وهي محافظة رفح 3-1ویحتوي قطاع غزة على خمس محافظات (انظر شكل 
ومحافظة خانیونس ومحافظة الوسطى ومحافظة غزة ومحافظة شمال غزة وتضم هذه المحافظات 

  ):2014الحكم المحلي، بلدیة  تتوزع كما یلي (وزارة 25

  محافظة رفح (بلدیات رفح ،النصر،الشوكة). –
محافظة خانیونس (بلدیات خانیونس، القرارة، بني سهیال، عبسان الكبیرة، عبسان الجدیدة،  –

  خزاعة، الفخاري).
محافظة الوسطى (بلدیات الزوایدة ، المغازي، النصیرات، البریج، دیر البلح، وادي  –

  السلقا).
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  بلدیات غزة، وادي غزة، المغراقة، الزهراء).محافظة غزة ( –
  محافظة شمال غزة (بلدیات بیت حانون، بیت الهیا، أم النصر، جبالیا). –

  

  : المناطق الریفیة في قطاع غزة2-4-2
ال شك أن معاییر تحدید المناطق الریفیة عن المناطق الحضریة تختلف من بلد ألخر، 

ي هذه البلدان، ولحصر المناطق الریفیة في قطاع غزة وهذا مقترن بدرجة كبیرة بدرجة التقدم ف
یجب علینا عمل مقارنة بین الریف والحضر واستخراج الفروق بینهما وتوضیح الخصائص 
المعیشیة الممیزة، ومن الطبیعي أن تكون فروق واضحة تجعل طریقة الحیاة الحضریة مغایرة 

ع على أن الریف ذو طابع محافظ بشكل واضح لطریقة الحیاة في الریف فجمیع اآلراء تجم
  وتقلیدي وان المجتمع الحضري متغیر .

تتسم طریقة الحیاة الریفیة بخصائص وسمات تختلف إلى حد كبیر لخصائص وسمات 
طریقة الحیاة الحضریة ومن أهم خصائص طریقة الحیاة الریفیة: النشاط الزراعي هو المصدر 

القات الملكیة والحیازة والعمل، یرتبط المجتمع الریفي األساسي لإلنتاج ،سیادة عالقات اإلنتاج كع
في ثقافته بالطبیعة الزراعیة، األهمیة الواضحة للجماعات األولیة، االرتباط بالجماعة على أساس 
البنیة المحلیة، التفاعل األكثر ثباتا دفئا في المجتمع المحلي الریفي، التجانس، حراك اجتماعي 

كوحدة اقتصادیة لإلنتاج، انتشار األسر الكبیرة والممتدة، الزواج المبكر  محدود ،التأكد على األسرة
  وارتفاع معدل الموالید، وضوح الخصائص السیكولوجیة التي تعكسها اتجاهات الریفیین .

 ءوتتسم خصائص الحیاة الحضریة على عكس هذه المؤشرات تماما بضعف الشعور باالنتما
على أساس المصالح وأیضا توفر السلع والخدمات والتسهیالت، للروابط االجتماعیة ، واالرتباط 

  والتخصص وتقسیم العمل .

كما وضعت منظمة التعاون االقتصادي للتنمیة معاییر كمیة  للتمییز بین المناطق 
  ):2010تقریر لمجلس الوزراء المصري،الریفیة والحضریة وتصنیفها ومن أهمها (

  الكثافة السكانیة - 

  النشاط الزراعي في العاملةنسبة مساهمة  - 

  حجم السكان والتجمعات السكنیة - 

  مستوى الخدمات المختلفة والمتوفرة - 
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  التقسیمات اإلداریة داخل المنطقة . - 

وعرف مكتب اإلحصاءات القومیة بالمملكة المتحدة الحضر على أنه: " التجمعات السكانیة التي 
  أالف نسمة". 10یزید عدد سكانها عن حوالي 

 10لتالي فالریف یشمل المدن الصغرى، (الصغیرة أو المشتتة ) التي یقل عدد سكانها عن  وبا
  أالف نسمة وفي فلسطین تم تعریفه على أنه

) نسمة شریطة توفر أربعة عناصر 9999-4000التجمعات السكانیة التي یتراوح عدد سكانها بین (
  :)نفس المرجع السابق(هامة هي 

 شبكة كهرباء عامة -1

 بریدمكتب  -2

 .لطبیب طوال أیام األسبوع  مركز صحي بدوام كامل -3

 مدرسة ثانویة تمنح شهادة الثانویة العامة. -4

%   53.1وقد بلغت نسبة األسر في التجمعات الحضریة في األراضي الفلسطینیة 
%، وبلغت األسر الحضریة في قطاع غزة إلى  15.5%  للمخیمات  31.4والتجمعات الریفیة 

  ).2009،لإلحصاءالفلسطیني المركزي الجهاز% ( 31.6% والمخیمات 5.6% والریفیة 62.7

 9تجمعات مخیم  و 8تجمع منها تجمع حضري و 17تجمع  33یحتوي قطاع غزة على 
تجمعات ریفیة مقسمة على خمس محافظات، محافظة شمال غزة یحتوي على خمس تجمعات 

 5یم، محافظة غزة تحتوي على تجمعات حضر وتجمع ریفي (قریة أم النصر)وتجمع مخ 3منها 
تجمعات ریفیة هي(المغراقة ،وادي غزة ، الزهراء)، وتجمع مخیم،  3تجمعات منها تجمع حضري و

 4تجمعات حضر و 6تجمع منها  11ومحافظة الوسطى (حسب المصدر دیر البلح)تحتوي على 
والمصدر مع  تجمع ریفي حسب المصدر ولكن یوجد تجمعین ریفیین هما وادي السلقا 1مخیمات 

تجمعات حضر وتجمعین  5تعدیل على المصدر  وادي السلقا من حضر إلى ریفي فیصبح بذلك 
ریفي  2مخیم  1حضر  5تجمعات  8تجمعات مخیم، محافظة خانیونس تحتوي على  4ریفي و

حضر ومخیم وتجمع ریفي  2تجمعات  4هما (خزاعة وبني سهیال )، ومحافظة رفح تحتوي على 
  ) .2007،از المركزي لإلحصاء الفلسطیني(الجه(النصر)
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  : التجمعات الریفیة في قطاع غزة1- 2جدول      

مساحة نفوذ التجمع   اسم التجمع  التجمع  رقم
  المحافظة  بالدنم

  شمال غزة  800 أم النصر  1
  محافظة غزة  4634 الزهراء  2
  محافظة غزة  3260 المغراقة  3
  محافظة غزة  6527 وادي غزة  4
  المحافظة الوسطى  4160 درالمص  5
  المحافظة الوسطى  3980 وادي السلقا  6
  محافظة رفح  4694 النصر  7
  محافظة خانیونس  3328 عبسان الجدیدة  8
  محافظة خانیونس  2527  خزاعة  9

  )بتصرف الباحث2014المصدر: (وزارة الحكم المحلي، 
  

مناطق تنظیم المدن والتي دونم في  33910وبالتالي فإن إجمالي مساحة المناطق الریفیة 
  % من مساحة القطاع . 76.75دونم، والتي تعادل  280147مساحتها 

  هي 365000أي أن نسبة المناطق الریفیة في قطاع غزة والبالغ مساحته 

33910/365000 =9.29 %  

أن منطقة وادي غزة (منطقة الدراسة )هي اكبر المناطق  1-2كما نالحظ من الجدول رقم        
% من مساحة  1.78= 6527/365000دونم أي ما نسبته  6527یفیة في قطاع غزة بمساحة الر 

 12.1=33910/280147قطاع غزة اإلجمالیة، ونسبة المناطق الریفیة من مناطق تنظیم المدن 
  %. 2.3=6527/280147%، ونسبة منطقة وادي غزة من مساحة تنظیم المدن 

  

  غزة التنمیة الریفیة في قطاعواقع : 2-4-3
التنمیة الریفیة في قطاع غزة هي نتاج لمساعي المؤسسات الرسمیة الحكومیة والمؤسسات            

الغیر حكومیة، وجمیعها یعتمد على التمویل الخارجي من عدة دول مانحة للوصول إلى األهداف 
  المرجوة من التنمیة الریفیة.

م 1998إلقلیمي لقطاع غزة في عام فمنها متمثلة بالعملیة التخطیطیة في انجاز المخطط ا
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بإشراف وزارة التخطیط والتعاون الدولي سابقا، والذي لم یتم اعتماده وتصدیقه، وبتشكیل فریق فني 
بعد تحدیثه واعتماده لیكون حتى عام  2005وطني من مختلف الوزارات والهیئات في العام 

النسحاب اإلسرائیلي من المحافظات م وتم إدخال البیانات اإلحصائیة والمستجدات، ومنها ا2015
الجنوبیة، فوضع المخطط اإلقلیمي تصورات عدیدة منها التنمیة العمرانیة واالقتصادیة والریفیة 
الحضریة، وهدفها تحقیق توازن اكبر بین التنمیة الریفیة والحضریة مع توفیر حمایة للموارد 

المراكز العمرانیة المختلفة بناءا على الطبیعیة المختلفة، والمستندة على خلق تدرج هرمي بین 
األدوار االقتصادیة والوظیفیة لكل منهما، والمبني على أساس مدینتین مركزیتین في الشمال مدینة 
غزة وفي الجنوب مدینة خانیونس مع ضرورة إنشاء مراكز فرعیة مرتبطة بها خالل شبكة 

المختلفة بسهولة، وأیضا كجزء  مواصالت حدیثة بحیث تمكن السكان من الوصول إلى الخدمات
إلى  لمن إستراتیجیة شاملة لمحاربة الفقر والبطالة، وخلق فرص عمل وتشجیع االستثمار والوصو 

األسواق الداخلیة والخارجیة، وأولى مبادئ المخطط اإلقلیمي اهتماما كبیرا للتنمیة االقتصادیة 
اندة للتنمیة الصناعیة والسیاحیة وٕانعاش االقتصاد الفلسطیني من خالل بناء بنیة تحتیة مس

والتجاریة والزراعیة، واعتبر المخطط اإلقلیمي حمایة المصادر المائیة األكثر أهمیة كمناطق 
  ).2005محمیة ضمن المستعمرات التي سیتم إخالءها(المخطط اإلقلیمي، 

الریفیة وتم وضع إستراتجیة التنمیة الزراعیة المستدامة والتي من خاللها برامج التنمیة 
ملیون دوالر موزعة على خمس برامج منها  58والتي رصدت موازنة إجمالیة بقیمة وصلت إلى 

ملیون دوالر أمریكي، وبرنامج تعزیز دور المرأة الریفیة  12برنامج الدعم النقدي للمزارعین بقیمة 
رة الریفیة ملیون دوالر أمریكي، وبرنامج تحسین مستوى دخل األس 5بموازنة تقدیریة وصلت إلى 

ملیون دوالر أمریكي، وبرنامج دعم مزارعا فلسطینیا في ارض الرباض، ومن أهم  10الفقیرة بقیمة 
  أهداف هذه االستراتیجیات:

  تأهیل القطاع الزراعي - 

  دعم المشاریع الصغیرة إلحداث تنمیة - 

  خلق فرص عمل - 

  تنویع مصادر الدخل األسر الریفیة - 

  هارات األساسیة في اإلنتاج الزراعي وتصنیع وتسویق منتجاتهاإكساب األسر الریفیة الم - 

إشراك المرأة في العملیة التنمویة وتعزیز دورها في جمیع المجاالت الصحیة والتعلیمیة  - 
  واالجتماعیة...الخ.

  ).2010(وزارة الزراعة، 2015-2010فخطط لهذه البرامج أن تبدأ في التنفیذ خالل الفترة 
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ى أن تزامن الدعم من الدول المانحة من خالل وعد من المجتمع الدولي ویمكن اإلشارة إل
لمساعدة السلطة الفلسطینیة الوطنیة واتفاقیة أوسلو مع تدهور شروط المعیشة للمواطنین 

ووصلت نسبة  1996-1993% خالل الفترة  18الفلسطینیین حیث انخفض مستوى المعیشة إلى 
م بنسبة 1999االنخفاض بمستوى المعیشة حتى العام  % في قطاع غزة وازداد 35الفقر إلى 

م)من أصل 1998- 1994بلیون دوالر أمریكي خالل الفترة (2.5%  وتم صرف ما قیمته 22
  بلیون دوالر.4.1

  وتتلخص المشكلة وخصوصا في التنمیة الریفیة     

 تخصیص مبالغ متواضعة للتنمیة - 

ورها یؤدي إلى زیادة الكلفة اإلداریة والذي زمنیة والتي بد ةتحدید المشاریع الزراعیة بفتر  - 
یؤدي إلى العجز واالعتماد على التمویل الحكومي وینتج عنه العجز في المیزانیات 

 الحكومیة.

 سیاسات اإلقراض ال تشجع على االدخار. - 

ابتعاد الدول المانحة تمویل القطاع الزراعي وٕاقراض المشاریع اإلنتاجیة وهذا ما یحول  - 
 سطیني إلى مستهلك من خالل انتقاله من الزراعة للخدماتالمجتمع الفل

 عدم وجود استراتیجیات تنمویة في ذلك الوقت. - 

م تداركت السلطة الوطنیة الفلسطینیة الموقف وبحثت سبل 1999ولكن في العام 
تسهیل اإلقراض المطلوب لبرامج التنمیة الزراعیة وزیادة نسبة االستثمارات والتسهیالت 

تنمیة الریف الفلسطیني وتطویر سیاسات االقتصاد الكلي ذات األثر على التنمیة التمویلیة ل
طویلة المدى واستراتیجیات قصیرة المدى على واقع سوق  تالزراعیة الریفیة ووضع استراتجیا

التمویل   الفلسطیني، وٕاستراتیجیة التدخل التي تهدف إلى جسر الهوة لزیادة مقدرة المزارعین 
ى البنوك التجاریة من خالل تبني برنامج لضمان القروض، وتشجیع البنوك على الوصول إل

التجاریة على زیادة خدماتها المالیة بدعم القطاع الریفي من خالل المشاركة في المخاطرة 
  ).2011مركز المعلومات الفلسطیني،وتقلیلها لیتحمل البنك جزء منها(

) بتمویل التنمیة الریفیة UNDP(وجاءت استجابة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
المحلیة منها في قطاع غزة والضفة الغربیة مع اإلشارة أن الضفة الغربیة في غالبها تعتبر 
منطقة ریفیة أما قطاع غزة فان عدد كبیر من الناس تعیش حیاتها ضمن الطابع الریفي رغم 

برنامج  ویة الریفیة المحلیة وهتمدنها، فهدف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي اكبر البرامج للتنم
متعدد القطاعات یهدف لتقلیل نسبة الفقر وتحسین األوضاع المعیشیة الكلیة وأیضا له أهداف 
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م، وتأثرت المناطق  1994اجتماعیة باإلضافة إلى أهداف اقتصادیة بدا العمل به منذ العام 
ضاع المعیشیة والتي عززت الریفیة من خالل تطویر البنیة التحتیة والخدماتیة وتحسنت األو 

التنمیة االقتصادیة والوصول إلى األسواق في المناطق األقل حظا والمحرومة، كما قلصت 
الفجوة والتفاوت في الخدمات المقدمة بین المناطق الریفیة والمدنیة، وخلق فرص عمل ألعداد 

ات في المناطق الریفیة، اكبر من العاطلین عن العمل وزیادة فرص التعلیم والتعلیم لألوالد والبن
وتم التمویل من خالل الوكالة الیابانیة، هولندا، الصندوق العربي للتنمیة االقتصادیة 
واالجتماعیة، صندوق التطویر المالي لألمم المتحدة، المفوضیة األوربیة، الوكالة األمریكیة 

المساهمات قد وصلت إلى للتنمیة الدولیة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وان إجمالي مبالغ 
  ).UNDP،2008ملیون دوالر(38

وفیما یخص قطاع غزة ومحافظة غزة بالتحدید وهي تعتبر المحافظة األكبر على 
المستوى الوطن وتقع منطقة الدراسة منطقة وادي غزة ضمنها فمن خالل برنامج دراسات في 

بالمشاركة المجتمعیة للمواطنین التنمیة التابع لجامعة بیرزیت فتم دراسة االحتیاجات الطارئة 
مؤسسة وجمعیة واتحادات وتحدید أولویات عامة وتوزیع هذه األولویات حسب  19ومشاركة 

الفئات التي طرحت األولیة فنذكر من أهم األولویات التي طرحت خالل المجموعة المركزة 
الصحة والبیئة توفیر فرص عمل، وأولویة المجال التعلیمي وطرحت من جمیع الفئات وأولویة 

  طرحت من فئة النساء والمزارعین والمجال الزراعي من فئة المزارعین وتم ترتیب األولویات

  توفیر فرص عمل.-1

  التعلیم.-2

  الصحة. -3

  دعم السلة الغذائیة.-4

  ذوي االحتیاجات الخاصة.-5

رغم انعقاد هذه الورشة وٕاتمام دراسة االحتیاجات بالمشاركة وتحدید األولویات 
وضوح إال أن هناك تخوف من المواطنین من عدم مصداقیة المؤسسات ومن عدم الثقة بین ب

شركاء في التنمیة الریفیة –الناس والمؤسسات وتم تمویل الدراسة بدعم من مشروع رفید 
)ARD،2002) (ریم أبو شاویش وعبد العزیز أبو شمالة.(  

التنمیة الریفیة في  ومما سبق ذكره نالحظ العدید من المحاوالت ومساعي إلى
فلسطین عامة وقطاع غزة خاصة سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى مؤسسات 
المجتمع المدني أو على المستوى األكادیمي من خالل وضع استراتیجیات وخطط ومبادئ 
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ولكن أغلب هذه المساعي واجهت تحدیات وصعوبات إما في التمویل ویؤدي إلى صعوبة 
قات خارجیة ناتجة عن أوضاع سیاسیة وجمیعها حالت دون الوصول إلى أهداف التنفیذ أو معو 

  التنمیة المرجوة.

  : معوقات التنمیة الریفیة في قطاع غزة.2-4-4
یواجه قطاع غزة تحدیات وصعوبات كبیرة نحو تحقیق التنمیة والتنمیة الریفیة، 

: معوقات داخلیة ومعوقات ویمكن تقسیم  معوقات التنمیة الریفیة في قطاع غزة إلى قسمین
خارجیة، ولكل من هذین القسمین عوامل تحدد ظروفه ومدى تأثیره على سیر العملیة التنمویة 

  في قطاع غزة .

  أوال : المعوقات الداخلیة :   
 ): 2005ویمكن تلخیصها في التالي (المخطط اإلقلیمي،

 ائدین .الزیادة السكانیة المتوقعة والغیر واضحة وخاصة بالنسبة للع - 

 االكتظاظ السكاني وندرة األراضي التي یمكن استغاللها للتنمیة الریفیة. - 

 محدودیة الوصول للمصادر الطبیعیة وخاصة المیاه. - 

 ارتفاع معدالت البطالة ومحدودیة فرص العمل . - 

 ارتفاع نسبة الفقر . - 

  : الخارجیة: المعوقات  ثانیا
سیة في تحقیق عجلة التنمیة في یشكل االحتالل اإلسرائیلي أهم المعوقات الرئی

فلسطین وقطاع غزة ومنها التنمیة الریفیة من خالل فرض حصار بري وبحري وجوي على 
قطاع غزة والتي تؤدي إلى تفاقم مشاكل التدهور البیئي ونفاد الموارد والذي یحد من تنمیة 

  اجتماعیة واقتصادیة .

  ):2013، وزارة شؤون البیئة،الفلسطیني ءویتمثل ذلك في (الجهاز المركزي لإلحصا

  اإلغالق الشامل للمناطق الفلسطینیة وتقطیع أوصالها .-1

  .منع االستیراد والتصدیر للمناطق الفلسطینیة-2

  إغالق المعابر الدولیة.-3

  عدم السماح للشاحنات الفلسطینیة التجاریة بالتنقل بین المحافظات-4
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  ط التماس.تجمید المناطق الصناعیة والتجاریة على خطو -5

  تقسیم المناطق الفلسطینیة إلى كنتونات منعزلة.-6

% وارتفاع نسبة 80أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من مما تعطیل قوى اإلنتاج   -7
  الفقر وما یترتب علیها من آثار سلبیة.

بنیة في تعدیل وتحسین  ومن المالحظ أن المنح والمساعدات الدولیة المالیة لم تستغل جیدا 
  االقتصاد الفلسطیني ومساعدته على فك االرتباط مع االقتصاد اإلسرائیلي.

من خالل هذه العوامل أصبحت التنمیة بجمیع أشكالها عملیة شبه مستحیلة مع و 
أن العملیة التنمویة تصاب بالشلل حسب  ىتحلالقتصاد اإلسرائیلي  ةهذه التبعیة الكامل

  .رائیلیةالرغبة اإلس

وهي نتیجة لضعف التنمیة والقوى االقتصادیة   انعدام التنمیة الریفیةن ذلك نجد وم           
  .االجتماعیةو ترفع من التنمیة االقتصادیة  أوالتي تحد   والسیاسیة واالجتماعیة

 

  الخالصة 2-5   

رغم التحدیات التي یواجهها قطاع غزة من معوقات خارجیة وداخلیة إال أن مساعي 
لم تتوقف من خالل برامج التنمیة الممولة، ویجدر اإلشارة إلى أن قطاع غزة رغم التنمیة الریفیة 

تمدنه فان نسبة كبیرة من المواطنین الذین یسكنون األریاف على غرار الضفة الغربیة التي تعتبر 
في الغالب ریفیة وهذا ما أدى إلى قلة الدراسات في التنمیة الریفیة في قطاع غزة وخصوصا 

منها، مما أدى إلى تدهور اقتصادي باعتبار أن المناطق الریفیة مناطق زراعیة وغلة  األكادیمیة
قطاع غزة من المحاصیل الزراعیة والثروة الحیوانیة، وینعكس ذلك على التنمیة االجتماعیة 

  والثقافیة والسیاسیة واإلداریة.
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  الفصل الثالث

  الوضع العمراني القائم لبلدة وادي غزة 
  بات التنمية الريفيةومتطل

  
  : مقدمة3-1

  : نبذة عن بلدة وادي غزة1- 3-1     

  : خلفیة تاریخیة2- 3-1     

  : الخصائص الدیموغرافیة3- 3-1     

  : الخصائص االقتصادیة واالجتماعیة4- 3-1     

  : الوضع العمراني القائم3-2
  : النسیج العمراني والمباني1- 3-2     

  ة:البنیة التحتی2- 3-2     

  : استعماالت األراضي3- 3-2     

  م:التخطیط والتنظی4- 3-2     

  غزة : واقع التنمیة الریفیة في الخطة اإلستراتیجیة لبلدة وادي3-3
  : الخالصة3-4
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 الفصل الثالث
  الوضع العمراني القائم لبلدة وادي غزة ومتطلبات التنمیة الریفیة

  

  مقدمة :3-1
الوضع القائم خلفیة تاریخیة عن المنطقة، و ادي غزة و یتناول هذا الفصل نبذة عن قریة و 

للقریة، من حیث خصائصها الجغرافیة، والخصائص االجتماعیة، واالقتصادیة، كما یسلط الضوء 
 الوقوف على خدمات البنیة التحتیة، والخدمات الصحیةو  على الوضع العمراني القائم للمنطقة،

طط استعماالت األراضي، وعملیات التخطیط الخدمات  االجتماعیة، كما سیتطرق إلى مخو 
  واقع التنمیة الریفیة في المنطقة وهذا بدوره یشكل المدخل للدراسة العملیة.أخیرا و  والتنظیم للمنطقة،

  

  : نبذة عن بلدة وادي غزة3-1-1

بلدة وادي غزة هي بلدة فلسطینیة ریفیة حدودیة، تقع في الجزء الجنوبي الشرقي لمحافظة 
فیحدها من الشرق الخط علیها منطقة جحر الدیك وهو االسم األكثر شهرة، واألقدم،  غزة، ویطلق

األخضر، ومن جهة الغرب یفصل شارع صالح الدین اإلقلیمي منطقة وادي غزة عن منطقة 
المغراقة، ومن جهة الشمال یحدها نفوذ بلدیة غزة الموسع حدیثا وشارع الكرامة(المنطار) الواصل 

نتساریم (الشهداء) ودوار ملكة، ومن جهة الجنوب یفصل وادي غزة المنطقة عن  بین مفترق محررة
  مخیم البریج.

 3144ویبلغ عدد سكان القریة حسب أخر تقدیر للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني
)، واألرجح بتقدیرات بلدیة وادي غزة أن عدد 2010نسمة(جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطیني، 

ویرجع االختالف بتقدیر عدد السكان والتغیر من فترة 2013ة في نهایة عام  نسم  5000السكان 
إلى أخرى هو كثرة االجتیاحات نظرا لقربها من الشریط الحدودي، وهذا یؤدي بدوره إلى نزوح بعض 
المواطنین والمكوث في المناطق المحیطة من القریة لفترات معینة وخصوصا في حرب الفرقان في 

  ).2014م( بلدیة وادي غزة، 2008نهایة العام 
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  منطقة وادي غزة: 1.3شكل 

  )2014وادي غزة،  المصدر: (بلدیة

  : خلفیة تاریخیة3-1-2

م في الدوائر الرسمیة والحكومیة، 2000سمیت بلدة وادي غزة بهذا االسم حدیثا في عام 
واطنین داخل المنطقة یطلق علیها منطقة جحر الدیك وهو االسم المتداول بین الم تقدمولكن كما 

وخارجها وهذا ما یثیر كثیر من التساؤالت على التسمیة واعتقاد البعض حتى الباحثین أن منطقة 
یرجع هذا االسم إلى عهود بسیطة في وادي غزة تختلف عن منطقة جحر الدیك، وهنا للتوضیح 

 ومخاتیر المنطقة نالقرن الماضي، ومن خالل المقابلة الشخصیة للعدید من المواطنین كبار الس
في واختفى  فاجمعوا على أن التسمیة أطلقت على هذه المنطقة نسبة إلى دیك هرب من صاحبه 

منطقة تطلق علیها حالیا طلعة أبو خوصة  التي كانت بمثابة تلة صغیرة وعالمة أو إشارة للتجار 
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یدل على األهمیة  ، وهذا ماالمارین من القریة إلى أراضي السبع من خالل شارع الصناع سابقا
، وحالیا موجود فعلیا قبل المخطط الهیكلي للقریة م8وهو شارع مساحي بعرض  التجاریة للمنطقة،

م من كل 3م وارتداد  14هو شارع هیكلي مقرر ضمن المخطط الهیكلي لقریة وادي غزة بعرض 
لى اتجاه الجنوب یصل إلى نهایة نفوذ القریة من جهة الجنوب الشرقي وتم تعدیله وتوجهیه إجهة، 

)، (سالم أبو عیادة، مقابلة شخصیة، 2014مباشرة لیكون حد نفوذ للبلدیة(بلدیة وادي غزة،
5/5/2014.(  

تعتبر منطقة وادي غزة منطقة ریفیة زراعیة حدودیة یعتمد جزء من سكانها على الزراعة 
محتلة سابقا،وقد وتربیة المواشي فهم من أصول بدویة،وجزء آخر كان یعمل في داخل فلسطین ال

م  والذي تزامن مع االغالقات الحدودیة وعدم قدرة  1996كانت المنطقة مهمشة حتى عام 
المواطنین للعمل داخل األراضي الفلسطینیة، ولم یكن بالقریة الخدمات األساسیة مثل شبكة المیاه 

ریف المیاه بدال من فیعتمد المواطنین على اآلبار االرتوازیة، واعتمدوا على أبار التجمیع في تص
شبكة الصرف الصحي، وانعدام شبكة الكهرباء فكان سكان المنطقة یعتمدوا على األمور البدائیة 
لإلنارة، وعدم وجود مراكز صحیة فكانوا یذهبون للعالج في المناطق المحیطة من المنطقة إما 

سواء حكومیة أو تابعة  مخیم البریج أو مخیم النصیرات، كذلك لم یكن أي مركز تعلیمي وال مدرسة
عام نظرا للمعاناة  35لوكالة الغوث مما یالحظ األمیة في كثیر من السكان الذي تزید أعمارهم عن 

  ).2014في الذهاب للمدارس المجاورة(بلدیة وادي غزة،

م،وركزت اللجنة على المشاریع 2000وقد تم اختیار لجنة مشاریع في مسجد القریة عام   
وعن طریق التواصل مع شركة الكهرباء ومشاركة المواطنین لدفع جزء من الشبكة  األساسیة للمنطقة

م تم اعتماد مجلس قروي لمنطقة وادي غزة ومن 2000وهو انجاز كبیر في تلك الفترة، وفي عام 
هنا تم تغییر اسم المنطقة من جحر الدیك لمنطقة وادي غزة، وهذا یعكس ارتباطها بوادي غزة الذي 

ة من شرقها إلى غربها حتى یصب في البحر المتوسط، وبعد تمثیل المنطقة بلجنة یعبر المنطق
للمشاریع والمكونة من سبعة أعضاء یرأسها السید /سالم أبو عیادة متطوعا بدأت مشاریع المنطقة 
وبدأ تمویل العدید من المشاریع منها المركز الصحي ومدرسة مشتركة حكومیة وأیضا إنشاء بئر 

م تم إجراء  5/5/2005% من المنطقة حتى تاریخ  70وشبكة میاه تغطي  كوب600بسعة 
أعضاء وأیضا موظفین  9انتخابات أنتجت  أعضاء مجلس بلدي ورئیس للبلدیة منتخب عددهم 

بلدیة  25إلدارة المنطقة وهي تتبع لوزارة الحكم المحلي وینطبق علیها نظام البلدیات وهي ضمن 
دونم، باإلضافة إلى مناطق تخدمها إداریا  6527مخطط هیكلي بنفوذ في قطاع غزة، وقد تم إنشاء 

دونم، وبدأ التمویل من خالل العدید من  1500من میاه وكهرباء وطرق خارج النفوذ تقدر بـ 
  المؤسسات المانحة.
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وحتى هذه اللحظة تعاني المنطقة من ظروف اقتصادیة واجتماعیة صعبة وهذا ازداد بعد 
ودخول القوات اإلسرائیلیة بریا عبر منطقة وادي غزة والتي 27/12/2008خ حرب الفرقان بتاری

 والطائرات منزل هدما جزئیا كما هدمت الجرافات 300و منزال هدما كلیا 150أدت إلى هدم 
العدید من الغرف الزراعیة واآلبار االرتوازیة مما أدى إلى و  منزال 250  2014في عام   اإلسرائیلیة

دونم  من األراضي  3000ن المزارعین عن الزراعة، وأیضا تجریف ما یقارب توقف عدد كبیر م
  ).2014الزراعیة حسب إحصائیات وزارة األشغال واإلسكان(بلدیة وادي غزة،

كما أضاف الحصار على قطاع غزة أزمات إضافیة إلى منطقة وادي غزة وأوقف عملیة   
أخرى نفسیة على و  واحي اقتصادیة أو اجتماعیةالتنمیة والنمو في المنطقة في نواحي عدیدة سواء ن

المواطنین وهي بدورها من لبنات التنمیة الریفیة وأیضا انعدام المواد لمشاریع البنیة التحتیة في ظل 
 إغالق المعابر حتى هذا الحین منطقة وادي غزة تعاني من مشكالت اقتصادیة واجتماعیة وخدماتیة

  أیضا االستقرار المعیشي.و 

  الخصائص الدیموغرافیة: 3-1-3

حسب تقدیرات بلدیة نسمة في الوقت الحالي  5000یبلغ عدد سكان منطقة وادي غزة 
ویرجع التذبذب في عدد السكان نظرا لموقعها الجغرافي وقربها من الخط ) 2014وادي غزة (

وقع إلى االجتیاحات المتكررة فیؤدي إلى صعوبة في تحدید عدد السكان وصعوبة الت أدى األخضر
  بنسبة النمو.

بالرجوع إلى المشاریع  المنوي تتمثل الطریقة األمثل لتوقع عدد السكان بعد أربع سنوات و 
تنفیذها من إسكان ومخططات إفراز، فیوجد على قائمة التنفیذ لدى بلدیة وادي غزة  وخالل سنة 

دوق الكویتي مشروع إسكان الفقراء في ارض الهدى وجزء من هذا المشروع ممول من الصن 2014
والجزء األخر ممول من المنحة القطریة بإشراف وزارة اإلسكان ویقدر عدد سكان هذه األبراج 

 100نسمة باإلضافة إلى مشروع إفراز الریس بمساحة 4700وحسب المخططات التي تم اعتمادها 
سب ما % ح 60% الستقطاع الطرق والمرافق العامة ونسبة اإلشغال بها  30دونم تقریبا وبخصم 

 7وحدة سكنیة وعدد متوسط األفراد  136تم اعتماده من اللجنة المركزیة ویقدر أن تحتوي على 
كون طوابع وطابق ارضي فی أشخاص بمتوسط طابقین باعتبار أن الشروط التنظیمیة تسمح  بأربع

شخص وبذلك تكون محصلة عدد سكان قریة وادي  1900=2*7*136عدد سكان هذا المخطط 
(بلدیة وادي نسمة11,600 =1900+4700دد السكان الحالي مضافا إلیهاع5000غزة 
  ).2014غزة،
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  االقتصادیةو  : الخصائص االجتماعیة3-1-4

  أوال الخصائص االجتماعیة :

 اجتماعي یغلب علیه طابع البداوة، فعادات وتقالید مواطنیها ذات نسیجمنطقة وادي غزة 
 60جتماعیة من أفراح وأحزان ویشكل الالجئین نسبة یسودها الترابط وخصوصا في المناسبات اال

% من سكان المنطقة وترجع النسبة األكبر لمالك األراضي من سكان مدینة غزة فتتركز ملكیاتهم 
)، 2014% من مساحة المنطقة(بلدیة وادي غزة،  50في الغربیة للمنطقة بمساحات تشكل 

فمثال تجمع عائلة أبو عیسى وتجمع  ویتشكل تجمع المواطنین حسب تجمع العائلة في محور
عائلة أبو حجیر وهم من اكبر العائالت، وتجمع أبو عیادة والعویدات، واغلب سكان هذه المنطقة 

في فهي یسكنون في بیوت ملك ولكن مستوى هذه المنازل تتفاوت بدرجات كبیرة من المعیشة.
مع  ي عدم وجود هدنةمنطقة ریفیة زراعیة حدودیة دائمة االضطراب وخصوصا فالمجمل 

  االحتالل اإلسرائیلي.

  

  ثانیا الخصائص االقتصادیة:

ما یمیز منطقة وادي غزة أنها منطقة زراعیة بامتیاز حیث تشكل المناطق الزراعیة نسبة 
% من نسبة األراضي وبحسب المخطط الهیكلي للبلدیة، باإلضافة إلى المناطق 72.62

بها الدواجن والحیوانات  في البیوت بصفتهم من أصول  المخصصة سكنیة فإنها أیضا تزرع ویربى
 11بدویة، فهي میزة اقتصادیة وتعتبر سلة قطاع غزة من المزروعات والمواشي حیث یوجد بالقریة 

ومزرعة أبقار على  2م500مزرعة دواجن تصدر البیض ولحم الدجاج  بمساحة تقریبیة متوسطة
واطني القریة ویكون العائد االقتصادي على دنمات ولكن هذه المشاریع لیست لم 6مساحة 

المستثمر فقط، فالوضع االقتصادي لمواطني القریة وخصوصا بعد إغالق المعابر والحصار 
المستمر على قطاع غزة هو من سیئ إلى أسوأ، وخصوصا أن مواطني القریة یعملون في الزراعة 

% من األراضي  40لمعابر،  وجرفت وجزء منهم كانوا یعملون في فلسطین المحتلة قبل أن تغلق ا
الزراعیة في حرب الفرقان، وزراعة األرض تحتاج إلى ممول أوال وتكالیف الزراعة للوصول 
للمحصول ثانیا ال تعید المصروفات فهي تحتاج إلى فترة من الوقت لتصبح أشجارا مثمرة بعد 

نام البیتیة وكثیر منهم عاطلون اقتالعها  فأصبح مواطنو القریة یعتمدون على تربیة المواشي واألغ
  ).2014عن العمل(بلدیة وادي غزة،
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  : الوضع العمراني القائم3-2

  فیما یلي وصف مختصر للوضع العمراني القائم في منطقة الدراسة:
  

  والمباني العمراني النسیج: 3-2-1
ملكیات تتوزع المباني في منطقة وادي غزة بصورة مبعثرة، فنسیجها العمراني تكون نتیجة 

األراضي  وطبیعة العملیة التنظیمیة للمباني واعتماد المخطط الهیكلي للمنطقة والذي تم مع نهایة 
والذي كان له األثر الكبیر في وجود مباني عشوائیة ومتكدسة لدرجة صعوبة دخول  2007العام 

اوز عرضها سیارات اإلسعاف في بعض المناطق والتي تصل إلى الشوارع الرئیسیة بممرات ال یتج
م كما هو في المنطقة الجنوبیة للقریة والمنطقة الشرقیة (عزبة أبو عیسى)، وفي المقابل توجد 4

مناطق واسعة فارغة، مما یجعل النسیج العمراني للمنطقة غیر متزن وتتوزع فیه تجمعات منعزلة 
یؤثر على البنیة وهذا ما یؤدي إلى صعوبة وصول الخدمات إلى المراكز التعلیمیة والصحیة وأیضا 

معظم المباني الحالیة في المنطقة ال تتجاوز الطابقین فمنها ما هو مسقوف و  التحتیة للمنطقة.
اسبست ومنها ما هو مسقوف بالخرسانة وهذا ما یعكس الوضع االقتصادي للمواطنین وأیضا 

  االجتماعي.

منطقة وادي غزة وقد قام الباحث بمسح میداني الحظ من خالله تحسن حال العمران في   
خالل حرب الفرقان و  مؤخرا خصوصا في المنطقة الشمالیة والتي كانت عبارة عن مبان عشوائیة

منزل هدم كلي من قبل الجرافات اإلسرائیلیة تم تمویل هذه المنازل بواسطة الحكومة  120وبعد هدم 
المباني بنسبة  وبإشراف البلدیة فوضعت مخططات تفصیلیة للشوارع وشروط تنظیمیة الرتدادات

إشغال حسب استخدام األرض، كما تم تحدید اتجاهات النمو العمراني في المناطق السكنیة، فیمكن 
تقسیم وضع المباني في المنطقة لیصل ترتیبها إلى خمس درجات بمرتبة ممتاز وحتى مرتبة سكن 

  .)2014)، (المسح المیداني للباحث، 2014ال یمكن العیش به(بلدیة وادي غزة، ،

  :البنیة التحتیة3-2-2

ال شك أن البنیة التحتیة بجمیع قطاعاتها: المیاه، الصرف الصحي، الطرق، تجمیع میاه 
األمطار تؤثر من الناحیة االقتصادیة واالجتماعیة فالطرق هي التي تؤدي إلى التواصل االجتماعي 

شرب ووجود خزان میاه ألي منطقة والربط مع العالم الداخلي والخارجي، وكذلك صالحیة میاه ال
  صالحة یؤثر على الصحة العامة، وبذلك تؤثر على التنمیة والتنمیة الریفیة في منطقة وادي غزة.
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  المیاه:أوًال: 
كوب یضخ بواسطة مضخة تعمل 600على بئر میاه بخزان سعة منطقة وادي غزة تحتوي 

% من  90یاه تغطي بنسبة على السوالر والكهرباء للشبكة إلى منازل المواطنین، وشبكة الم
المنطقة، وبعض المواطنین یعتمد على اآلبار االرتوازیة للزراعة، ولكن في مشاریع اإلسكان الجدیدة 

بار،  6"  بضغط یصل إلى 4" حتى 1/2ستكون لها شبكة خاصة، وتتراوح أقطار الشبكة من 
المناطق نسبة منخفضة،  ملیجرام/لتر، وهذه نسبة مقارنة بباقي1200ونسبة الكلوراید تصل إلى 

ویوجد محطة صغیرة لتحلیه میاه الشرب توجد في المنطقة الشمالیة للمنطقة مالصقة للبئر، 
وتشرف على خدمة المیاه بلدیة وادي غزة بالتنسیق مع مصلحة میاه الساحل، ولكن الشبكة تحتاج 

  ).2014إلى تطویر وٕاضافة خزان وبئر آخر (بلدیة وادي غزة،

  

  

  موقع بئر منطقة وادي غزة: 2.3شكل 

  )2014وادي غزة،  المصدر: (بلدیة

البئر 
  والخزان
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  الصرف الصحي:ثانیاً: 

یتخلصون من  تعاني منطقة وادي غزة من عدم وجود صرف صحي للمنطقة والمواطنین
، مما یؤثر على البیئة الصحیة، 2014حتى عام  المیاه العادمة عن طریق الحفر االمتصاصیة

األمراض، ولكن تم تمویل مشروع الصرف الصحي بواسطة الصندوق والخزان الجوفي، وانتشار 
الكویتي وتم تصمیم المخططات واعتمادها وتحدید مكان لمحطة الضخ التي تصل إلى الخط الناقل 
على الشارع اإلقلیمي صالح الدین حتى محطة المعالجة شرق البریج وسیتم البدء بتنفیذ المشروع 

، وأیضا توجد مناطق لتجمیع میاه األمطار وال توجد لدیة وادي غزةبالتعاون مع مؤسسة التعاون وب
مشكلة في فصل الشتاء لجریان المیاه حسب طبیعة األرض من الشرق إلى الوسط والغرب إلى 
نفس النقطة وتتصرف میاه األمطار مع الشوارع الرئیسیة والكمیة األكبر منها یحول إلى األراضي 

  ).2014(بلدیة وادي غزة،دون إحداث أیة فیاضاناتالزراعیة من خالل المواطنین 

  

  الطرق:ثالثًا: 
قطاع الطرق في منطقة وادي غزة ال یختلف كثیرا عن طرق قطاع غزة فتوقف المشاریع 
نتیجة اإلغالق وعدم توفر المواد الالزمة أدت إلى عدم الصیانة الدوریة للشوارع باإلضافة إلى 

في المنطقة إلى ثالث أقسام: طرق رئیسیة معبدة أسفلت   م ، وتنقسم الطرق2008أضرار الحرب 
م بحالة متوسطة، وطرق داخلیة معبدة بالبالط بحالة جیدة، وطرق زراعیة غیر معبدة، 6بعرض 

وحالیا شبكة الطرق ال تشكل مشكلة مروریة كبیرة في التنقل لعدم وجود ضغط على الطرق، 
كم، 1تقریبا والطرق الداخلیة المعبدة بالبالط أطوالها كم 15فالطرق المعبدة باإلسفلت تصل أطوالها 

یجدر الحدیث إلى عدم وجود مواصالت عامة لداخل و  كم7.5والطرق الزراعیة الغیر معبدة تقدر 
  .)2014(بلدیة وادي غزة،المنطقة ویعتمد السكان على المواصالت الخاصة 
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  شوارع منطقة وادي غزة:3.3شكل 

  )2014وادي غزة،  ةالمصدر: (بلدی

  الكهرباءرابعًا: 

% من المنطقة بعد تنفیذ ثالث  90الوضع الحالي لشبكة الكهرباء في المنطقة تغطي 
مشاریع لتقویة الشبكة وتغطیة المناطق التي لم تصلها الكهرباء إضافة إلى إنارة الشوارع وأخرها 

لمنطقة الجنوبیة بالتعاون مع یورو ممولة من صندوق البلدیات لتقویة ا 40,000مشروع بقیمة 
شركة الكهرباء، ولكن هذه الشبكة تعاني من ضعف شدید في التیار الكهربائي بسبب امتداد 

(حرب الفرقان) وتدمیر أجزاء كبیرة من  2008أیضا اثر االجتیاح اإلسرائیلي نهایة عام و  المساحة

  المدخل الشمالي للمنطقة معبد

  معبدالمدخل الغربي للمنطقة 

  بدمع شارع المنظمة
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رباء وزیادة عدد المحوالت شبكة الكهرباء،وهذا یحتاج إلى مشاریع عاجلة لتقویة شبكة الكه
وخصوصا قبل البدء في إنشاء األبراج السكنیة  في منطقة الهدى فهذا مما یؤدي إلى زیادة في 

  .)2014(بلدیة وادي غزة،األحمال المطلوبة وضعف وتدهور خدمة الكهرباء في المنطقة

  

  : استعماالت األراضي3-2-3

ضي قبل تصورها  وٕاقرارها إلى عملیة تخضع عملیة  توزیع استخدام أو استعماالت األرا
تقییم ودراسات منها الطبیعیة واالقتصادیة واالجتماعیة وذلك لالستخدام األمثل لألرض المخططة 
وتعرف عملیة تخطیط استخدام األرض وهي جزء من العملیات التخطیطیة الشاملة التي توضح 

افیة والبیئیة  والزراعیة وأنماط استخدامها وتوضع تصور مستقبلي للتنمیة العمرانیة واالجتماعیة والثق
  ).2005ریخ،دلتلبي حاجات السكان(ا

  

  تخطیط استعماالت األراضي مبرراتأوًال: 
  )2003تلخص مبررات توزیع استعماالت األراضي وتحدید أنماطها إلى(ابوحجیر،

  الزیادة السكانیة الطبیعیة في منطقة دون األخرى   - 

رائح والطبقات داخل المجتمع من خالل التوزیع العادل للمرافق تحقیق العدالة لجمیع ش  - 
  والخدمات ومصادر المیاه

  التغلب على المشاكل الناجمة عن التنافس الغیر المتكافئ   - 

  االستخدام األمثل لألرض ضمن المعاییر العالمیة المخصصة لكل فرد  - 

  ة األرض على توفیر تلك الحاجاتتقدیر الحاجات المستقبلیة والحالیة من خالل تقییم قدر   - 

  منع حدوث تغیرات سلبیة وٕاحداث تغییرات مناسبة  - 

تغیر الوضع الحالي لتغیر الظروف االقتصادیة واالجتماعیة ومنع حدوث تغیرات غیر مرغوب   - 
  بها.
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  ثانیًا: العوامل المؤثرة على استعماالت األراضي
  :)2006راضي إلى(النجوم،تتلخص العوامل التي تؤثر على استعماالت األ

 عوامل سیاسیة : - 1

إن تأثیر السیاسة على مجمل مناحي الحیاة واضح وكبیر ومنها وضع خطة لالستعماالت 
األراضي فالبلد المحتلة والواقعة تحت سیطرة بلد أخر لیست كالبلد المستقرة، فالسیاسة توضع 

  .قیود على كافة استعماالت األراضي وعلى كوادر هذه الدولة
  وامل اقتصادیة :ع - 2

ال شك أن قیمة األرض ترتفع وتنقص من خالل البعد عن مراكز األنشطة وكثافة التنمیة 
لألرض واستخداماتها من زراعیة وسكنیة إلى تجاریة، فتحدید االرتدادات في المنطقة السكنیة 

إلى  یختلف عنه في المنطقة الزراعیة وعنه في السیاحیة وأیضا نفس المناطق السكنیة تصنف
استخدام سكني ا،ب،ج،د مع اختالف في نسبة اإلشغال واالرتدادات واالرتفاعات وهذا ما یؤثر 

  ویزید من المنافسة على الشراء.
  عوامل اجتماعیة: - 3

إن ظهور األحیاء الفقیرة والمعدومة في كثیر من المدن كما ان الرغبة الكبیرة للمواطنین في 
م أدى إلى ظهور مناطق مكتظة وغیر ملتزمة بشروط التجاور والتقارب من أبناءهم وأقاربه

تنظیمیة معینة حسب استخدام األرض مما أدى إلى میل الناس إلى البناء في االتجاه األفقي 
والمستقل والبعد عن الشقق السكنیة واألبراج(البناء الراسي) إلى اتساع أطراف المدن وظهور 

  عدم التجانس في النمو العمراني.
  :عوامل ثقافیة - 4

ال یمكن صیاغة ووضع خطة وٕاقرار أنماط استعماالت األراضي بعیدا عن الثقافات السائدة، 
فالعوامل الثقافیة ومن خالل المعتقدات وثقافات الناس وعاداتهم تلعب دور في توزیع 

  استخدامات األراضي.
  العوامل اإلداریة والتخطیطیة: - 5

مدینة من خالل كفاءات تخطیطیة  توضع خطة استعماالت األراضي ألي منطقة أو قریة أو
وخبرات لهم عقیدة وانتماء ومیزات ألدارك كیفیة التعامل مع األمور القائمة والمقترحة 
والمستقبلیة ضمن عملیة إداریة ممكن أن تكون منظمة أو غیر منظمة وتسیر بشكل صحیح 

  أو خطا فهي تؤثر على خطة استعماالت األراضي.
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  األراضي لمنطقة الدراسةكیات وملخطة استعماالت ثالثا: 

تتكون خطة استعماالت األراضي في منطقة وادي غزة حسب المخطط الهیكلي للمنطقة والمعتمد 
  مناطق 9دونم، حیث تصنف استعماالت األراضي إلى  6527وبمساحة نفوذ  2007عام 

  تصنیف استخدامات األراضي :1.3جدول  

  
  )2014وادي غزة،  المصدر: (بلدیة

  

اإلشارة هنا إلى أن ملكیة األراضي في منطقة وادي غزة تنقسم إلى أربع أنواع من  ویمكن
الملكیات، ملكیات خاصة وهي النسبة األكبر من حیث المساحة، وأراضي بئر السبع وتقع في 
المنطقة الجنوبیة الغربیة للمنطقة  ومالصقة لوادي غزة وهي غیر محددة بقسائم، وأراضي أوقاف 

لمدرسة الحكومیة والبلدیة وروضة أطفال ومدرسة وكالة وهي مستأجرة من قبل البلدیة وتقع علیها ا
، وأراضي حكومیة وهي 881من القطعة  16، 15، والقسائم 651من القطعة  8هي في القسائم 
وحالیا ینشا علیها المستوصف الجدید، ومقترح علیها أبراج  658من القطعة  4في القسیمة رقم 
  ).2014فة إلى مقبرة عامة(بلدیة وادي غزة،اإلسكان باإلضا
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  الشروط التنظیمیة الستعماالت األراضي :2.3جدول 

 
  )2014وادي غزة،  المصدر: (بلدیة
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  المخطط الهیكلي یوضح استخدامات األراضي  لمنطقة وادي غزة :4.3شكل 

  )2014وادي غزة،  المصدر: (بلدیة
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  قة الدراسة:رابعًا: توزیع استعماالت األراضي في منط

تتنوع استعماالت األراضي في منطقة الدراسة، وأهمها االستعمال الزراعي، حیث تعتبر 
منطقة وادي غزة منطقة زراعیة بدرجة یعمل اغلب سكان هذه المنطقة في الزراعة وتربیة المواشي 

طقة %  من منطقة وادي غزة حسب المخطط الهیكلي ولكن المن 72.62فتشكل المناطق الزراعیة  
 2000تم تجریف 2007و 2005تعاني في القطاع الزراعي من تكرر االجتیاحات ففي األعوام 

دونم وتجریف اآلبار االرتوازیة  1000(حرب الفرقان) تم تجریف 2008دونم وفي نهایة العام 
الخاصة للمواطنین حسب إحصائیات وزارة الزراعة وبلدیة وادي غزة، هذا ما أدى إلى تدهور الحالة 

القتصادیة في المنطقة وأیضا على قطاع غزة فالمنطقة تعتبر مورد للثروة الحیوانیة والمحصول ا
  ).2014الزراعي (بلدیة وادي غزة، 

% من 12.35وفي المرتبة الثانیة یأتي االستعمال السكني والذي یشكل ما نسبته     
في المنطقة ال تستعمل مساحة نفوذ منطقة وادي غزة، ویمكن اإلشارة إلى أن المنطقة السكنیة 

جمیعها لالستخدام السكني بل جزء كبیر منها یستخدم للزراعة وذلك الن ملكیة المناطق السكنیة 
ملكیات خاصة بمساحات كبیرة لم یتم البیع فیها فلذلك أبقیت محافظة على الطابع األساسي لها 

  .ة للمنطقة السكنیةوهي زراعیة وارض صالحة للزراعة ولكن ینطبق علیها الشروط التنظیمی

على مدرسة مشتركة للبنین والبنات حتى  2013أما الخدمات التعلیمیة فتقتصر حتى العام 
الصف الرابع وبنات لغایة توجیهي وهي مدرسة حكومیة، وروضة أطفال تابعة لبلدیة وادي غزة  

مشاریع تم إنشاء مدرسة بواسطة وكالة الغوث، وحالیا معتمد ضمن  2013وفي نهایة العام 
اإلسكان في ارض الهدى وبتمویل من الصندوق الكویتي مدرسة حكومیة ثانویة للبنین، ولكن  
بوجود اإلغالق وعدم توفر المواد إلنشاء المدرسة فالمشروع حتى اللحظة لم یتم البدء في إنشائه، 

لتابعة لمخیم وهذا ما یؤدي إلى الذهاب إلى مدارس بجوار منطقة وادي غزة مثل المدارس الثانویة ا
البریج وهذا سبب من أسباب عدم استكمال المراحل الدراسیة للطالب وقلة أعداد الحاصلین على 

 .)2014،للباحث (المسح المیدانيالشهادات في المنطقة
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  مشروع اإلسكان المقترح لمنطقة وادي غزةو  الخدمات التعلیمیة والصحیة والمقبرة:5.3شكل 

  )2014ي غزة، واد المصدر: (بلدیة

  

(مركز للرعایة على مستوصف  فتقتصرالخدمات الصحیة في منطقة وادي غزة أما 
یحتوي طاقم المستوصف على طبیب عام وٕاداري وصیدلي وسكرتیر وهذا بطبیعة الحال و  )األولیة

ترجمة االحتیاجات الصحیة وال یخدم المنطقة، مما اضطر المواطنین إلى العالج في لال یكفي 
تم البدء بإنشاء  2013مجاورة كمخیم البریج ومخیم النصیرات، ولكن في منتصف العام مناطق 

مستوصف درجة رابعة  ممول من الصندوق الكویتي وبإشراف وزارة الصحة ومؤسسة التعاون 

  المستوصف

  مقبرة وادي غزة

  مشروع الھدى السكني

البلدیة  والروضة والمركز الثقافي 
والمدرسة الحكومیة ومدرسة 

  الوكالة
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 يوالبلدیة ولكن توقف المشروع بسبب الحصار وعدم توفر المواد وتم انجاز القواعد والحزام األرض
  .)2014،للباحث سح المیدانيواألعمدة(الم

  

  م:التخطیط والتنظی3-2-4

  التخطیط ومفهومه:أوًال: 

وهو األسلوب الذي یهدف إلى حصر كافة اإلمكانات والموارد المتوفرة في الدولة أو 
المحافظة أو الموقع على كافة المستویات ضمن منهج محدد وفترة زمنیة محددة، ودراسة  هذه 

دینة أو القریة وتحدید كیفیة استغالل الموارد واإلمكانات لتحقیق األهداف اإلمكانات للدولة أو الم
المرجوة من التخطیط، وهو موجه تماما نحو المستقبل من خالل التفكیر بالمشاكل االقتصادیة 
واالجتماعیة والبیئة العمرانیة ویسعى إلى الشمولیة في السیاسة ویهتم بارتباط األهداف والقرارات 

  ).2009لطعاني، الجماعیة(ا
  

  وتنقسم مستویات التخطیط إلى خمس مستویات نبدأ بها من المستوى األعلى إلى المستوى األدنى

تنظیم  –التخطیط على المستوى الدولي الشامل ومن أمثلته تنظیم سیاسي لهیئة األمم المتحدة  -1
  علمي لخدمة اإلنسان في جمیع إنحاء المعمورة.

لي ویجمع عدة دول متجانسة اقتصادیا واجتماعیا وسیاسیا مثال ذلك التخطیط اإلقلیمي الدو  -2
  التخطیط االقتصادي للسوق األوربیة المشتركة.

  التخطیط القومي الشامل وهو على مستوى الدولة. -3

  التخطیط اإلقلیمي وهو على مستوى األقالیم في الدولة الواحدة. -4

  المرجع السابق) . التخطیط على مستوى المدینة أو القریة(نفس  -5

  
  أهداف التخطیط العمرانيثانیًا: 

  ):2009(النجوم،فيتتلخص أهداف التخطیط العمراني 

 زیادة الخدمات بدرجة كافیة أفقیا وراسیا -1

 تحسین في أداء اإلنتاج والخدمات. -2
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إنشاء التوازن بین اإلنتاج وقطاعاته المتباینة من خالل االنسجام بین الزیادة السكانیة وبین  -3
 لزیادات المطلوبة في اإلنتاج والخدمات.ا

 عدم استنزاف الموارد والتي تحد من التنمیة. -4

 الحفاظ على مستوى المرافق حتى ال یؤدي إلى تدهور حجمها ونوعیتها. -5

العدالة في توزیع المشروعات، وعدم تداخل القطاعات وتقدیم الخدمات على كافة  -6
 المستویات.

 االستثمار.توفیر البیئة المناسبة للمسكن و  -7

 النهوض في المناطق المخططة ومواجهة الكوارث والحاالت الطارئة. -8

 حمایة المناطق األثریة والمحمیات الطبیعیة. -9

 توزیع استعماالت األراضي، وحل مشاكل المرور والطرق. - 10

  الموازنة في الخدمات وخطط التطویر. - 11
  

  ثالثًا: لمحة تاریخیة عن التخطیط والتنظیم في قطاع غزة

م والذي یعتبر األساس القانوني والمرتكز 1871قانون إدارة الوالیات العام سنة  بموجب
ربط البلدیات بالسلطات المركزیة وتعزیز المركزیة اإلداریة  فقد تمالتنظیمي لتركیبه المجالس البلدیة 

یطاني وتحدید الصالحیات الممنوحة للبلدیات في الضفة الغربیة وقطاع غزة، ففي فترة االنتداب البر 
م ثم استحدث نظام جدید باسم نظام 1921استمر العمل بالقانون العثماني حتى  1917التي بدأت 

الهیئات المحلیة وٕالغاء العمل بالنظام العثماني ولم یتقید االحتالل بإجراء انتخابات للمجالس البلدیة، 
ي أحوال سیاسیة لة عن وضع البالد فو فقد تضمن صك االنتداب أن تكون الدولة المنتدبة مسئ

وٕاداریة واقتصادیة ضمن إنشاء الوطن القومي للیهود وفرضت وصایة على البلدیات والمجالس 
م وضع قانون 1934وفي العام ، العربیة من حیث اختیار الممثلین أو الموازنات أو تنفیذ مشاریع

قانون جدید یضمن السلطات المطلقة للمندوب السامي بجمیع الصالحیات والسلطات، وظهر 
  .تخطیط المدن العام بعد إقراره في المناطق التي تقع تحت االنتداب البریطاني

م وانتهاء االنتداب البریطاني، تم تقسیم فلسطین إلى ثالث مناطق 1948وفي العام   
سیاسیة وٕاداریة هي إسرائیل والضفة الغربیة وقطاع غزة، فخضعت الضفة الغربیة للسیادة األردنیة، 

م ساري المفعول، 1936زة فخضع لإلدارة المصریة والتي أبقت قانون تنظیم المدن لعام أما قطاع غ
م وضعت هیاكل تخطیطیة تابعة لمؤسسات التخطیط 1967وبعد احتالل إسرائیل لقطاع غزة عام 
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اإلسرائیلي بموجب أوامر عسكریة فعملت المخططات اإلقلیمیة الشاملة ألجل تحقیق المصالح 
م ففي قطاع غزة تم عمل 1994اتفاق ما یسمى بغزة أریحا عام  ىئیلیة حتاإلسرا واألهداف

الدولي سابقا،  م بإشراف وزارة التخطیط والتخطیط1998المخطط اإلقلیمي لخمس محافظات عام 
صالحیات التخطیط والتنظیم وتراخیص األبنیة بالتنسیق مع اللجنة المركزیة ومنحت البلدیات 

المخططات الهیكلیة بالتنسیق مع الجامعات ومراكز األبحاث والقطاع  للتنظیم والبناء وبدأ عمل
  .)2005الخاص(عبد الحمید،

  

  التخطیط والتنظیم في منطقة وادي غزةرابعًا: 
یمكن اعتبار عملیات التخطیط والتنظیم في منطقة وادي غزة ضمن العملیات التخطیطیة 

اف وزارة الحكم المحلي من خالل اللجنة القائمة في قطاع غزة من خالل بلدیة وادي غزة وبإشر 
 41فهو مكون من  28رقم  1936المركزیة للتنظیم والبناء والتي تعمل بقانون تنظیم المدن عام 

مادة فمجملها یقتضي إرسال كل لجنة تنظیم محلیة أو لجنة لواء جمیع المعلومات الضروریة بشان 
الشوارع وٕاعداد شوارع جدیدة أو ساحات عمومیة ما تحتاج إلیه منطقة تنظیم المدینة من توسیع في 

واالتجاه المحتمل لعمران الجوار ونوع ذلك العمران إلى اللجنة المركزیة للتنظیم والبناء  ووضع 
التعامل مع استخدامات األراضي ومشاریع التقسیم وغیرها ویتم اعتمادها و  األنظمة  والیات التخطیط

  .بعد مناقشتها

 9لمنطقة وادي غزة فمعتمد من اللجنة المحلیة للمنطقة والمكونة من  أما المخطط الهیكلي
، وتم 2015م حتى عام 2007أعضاء منتخبین ومعتمدة من اللجنة المركزیة للتنظیم والبناء عام 

بدا كادر البلدیة الهندسي بعمل  2007انجازه بالتعاون مع كادر وزارة الحكم المحلي، وبعد عام 
شوارع أوال باعتمادها من اللجنة المحلیة التي یرأسها رئیس البلدیة وممثلها  مخططات تفصیلیة وفتح

مهندس البلدیة ثم ترسل للمناقشة واالعتماد من اللجنة المركزیة للتنظیم والبناء وتخطیط المدن(بلدیة 
  ).2014وادي غزة،

  

  غزة : واقع التنمیة الریفیة في الخطة اإلستراتیجیة لبلدة وادي3-3
م  لمدة أربع أعوام من 2013اإلستراتیجیة لبلدة وادي غزة تم انجازها في العام الخطة     

 م وبتمویل من صندوق تطویر وٕاقراض البلدیات بالتعاون مع مكتب 2016حتى عام  2013
على تشكیل أربعة لجان وهي لجنة اإلدارة والحكم استشاري ومنهجیة الخطة اإلستراتیجیة اعتمدت 

التحتیة والبیئة، لجنة المجال االجتماعي، لجنة المجال االقتصادي، ثم عقد  الرشید، لجنة البنیة
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مجموعة من اللقاءات واالجتماعات مع أعضاء اللجان، وقامت كل لجنة بوضع الفرص والتهدیدات 
التي تؤثر المجال في كل لجنة، إعداد قائمة من االحتیاجات واألولویات، ومن خالل الفریق 

  النتائج لكل لجنة من اللجان األربعة لیتم إدراجها ضمن التقریر التشخیصي. األساسي قام بتجمیع

وتناول التقریر التشخیصي للخطة اإلستراتیجیة بعض أجزاء من الخصائص الدیموغرافیة     
للمنطقة، ونبذة عن البلدیة والهیكل التنظیمي للبلدیة، واللجان المشكلة، وتضمن التقریر نقاط القوة 

في المجاالت األربعة للجان المشكلة، والوصول إلى أهم القضایا األساسیة لكل ونقاط الضعف 
  ).2013مجال ومنها اقتراح مشاریع للمنطقة حسب كل مجال(بلدیة وادي غزة ،

  

  اإلستراتیجیة في التالي: الخطة في االیجابیة ویمكن تلخیص النواحي

ویات للمشاریع واالحتیاجات الن ة ووضع أولیطة اإلستراتیجخمشاركة المجتمع المحلي ال  -
للمواطن وان المواطنین هم من یحددوا أولویات و  التنمیة كما أسلفنا هي من المواطن

  . احتیاجاتهم
  .تعزیز المشاركة المجتمعیة من خالل اللقاءات واالجتماعات  -
یة والبنیة تناولت الخطة اإلستراتیجیة تشكیل لجان مثل اللجنة االقتصادیة واللجنة االجتماع  - 

  التحتیة، والحكم الرشید، وهي من دعائم التنمیة الریفیة.

استقراء الوضع القائم من خالل بعض بوضع نبذة عن المنطقة والمشاكل الخدماتیة الموجودة،   - 
  واستحضار مواطن القوة والضعف في المنطقة .

  ادیة.تناولت الخطة تحسین أوضاع المزارعین وهذا جزء من التنمیة االقتص  - 

  وجود خطة إستراتیجیة لمنطقة وادي غزة تحاكي قضایا التنمیة.  - 

 أما النواحي التي تحتاج إلى تطویر فیمكن تلخیصها في التالي: 

 اللجان المشكلة ینقصها الكادر الفني والهندسي واالجتماعي واالقتصادي واألكادیمي.  - 
مران في المنطقة والنمو العمراني، كما استقراء الوضع القائم من اللجان لم یتضمن شكل الع  - 

أسلفنا التنمیة العمرانیة هي الوعاء للتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة فبدونها ال تكون هناك تنمیة 
  ریفیة.

  غیاب الحدیث عن عملیة التخطیط والتنظیم في المنطقة مع  ذكر العنوان فقط.  - 

  اتیجیة لما تملك من كوادر فنیة.غیاب دور وزارة الحكم المحلي في الخطة اإلستر   - 
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موطن القوة في المنطقة وهي األراضي الزراعیة والتي بدورها تؤدي للتنمیة االقتصادیة لم یتم   - 
  التركیز علیها بصورة شاملة. 

  اقتصرت الخطة اإلستراتیجیة على وضع مشاریع خالل أربع سنوات قادمة.  - 

  یة.ضعف تمثیل المرأة في الخطة اإلستراتیج   - 

عمل الخطة اإلستراتیجیة بهدف تمویل المشاریع الممولة من صندوق إقراض وتطویر البلدیات   - 
وتحدید فترة زمنیة قصیرة إلعدادها فهي وضعت ضمن شروط التمویل، الستكمال ملفات 

م والتي یجب أن تكون في  2013التمویل ولیس بغرض التنمیة الریفیة، وتم إعدادها في عام 
  كثر من ذلك بأهداف شاملة للتنمیة الریفیة.وقت مبكر أ

لم ترتكز الخطة اإلستراتیجیة على دراسات مشابهة لحالة المنطقة وأبحاث ومراجع تغذي العملیة   - 
  التنمویة.

  

  الخالصة 3-4
تم تسلیط الضوء في هذا الفصل على منطقة الدراسة من خالل نبذة تاریخیة عن المنطقة 

استقراء الوضع القائم للمنطقة  من حیث و  لخصائص االجتماعیةوالخصائص الدیموغرافیة وا
خدمات البنیة التحتیة واستخدامات األراضي والنسیج العمراني للمنطقة، وعملیات التخطیط والتنظیم 
في قطاع غزة ومنطقة الدراسة، كما تم استعراض الخطة اإلستراتیجیة في منطقة وادي وبیان 

اإلستراتیجیة، وأیضا النواحي التي تحتاج إلى تطویر في مسار الخطة النواحي االیجابیة في الخطة 
اإلستراتیجیة، وبشكل عام وبالنظر إلى واقع التنمیة الریفیة في منطقة وادي غزة فإن هذه التنمیة لم 
تحقق األهداف التنمویة بأبعادها الشاملة، ومنها أهداف التخطیط والتنظیم والتنمیة العمرانیة، 

لزراعیة، والتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة بنظرة شمولیة للتنمیة نظرا لنقص الكوادر الفنیة والتنمیة ا
المشكلة للجان الخطة اإلستراتیجیة، ونشیر إلى أن الخطة اإلستراتیجیة تحاكي أجزاء من التنمیة 

ضا تعزیز الریفیة وهي أمر ایجابي وخطوة أولى تؤدي إلى النظرة المستقبلیة للتنمیة الریفیة وأی
  المشاركة المجتمعیة والتي تؤدي إلى التنمیة بجمیع أنواعها.
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 الفصل الرابع
  تحلیل الواقع الحالي لبلدة وادي غزة

  تمهید :4-1
لمشاكل التنمویة التي ، وٕابراز ا(منطقة وادي غزة)بعد تسلیط الضوء على منطقة الدراسة

، ومحاوالت التنمیة الریفیة للمنطقة جیة، وتتبع واقع التنمیة الریفیة  في الخطة اإلستراتیتعاني منها
، 2014حتى عام  2007المشاریع المنجزة من عام یتناول هذا الفصل في فلسطین وقطاع غزة، فس

ثم عمل تحلیل وتقییم الواقع الحالي لبلدة وادي غزة، من خالل التحلیل االستراتیجي 
طقة وادي غزة وعناصر الضعف ) بالتعرف على عناصر القوة للبیئة الداخلیة لمنSWOTالرباعي(

الفرص المتاحة  للمنطقة كما و  للبیئة الداخلیة في منطقة وادي غزة، وأیضا معرفة اإلمكانات
وضع ل مما یمهد المنطقةعاني منها توالعوائق الخارجیة التي سیتطرق هذا الفصل إلى التهدیدات 

  .لمنطقة الدراسةتطویریة  إستراتیجیة
    

  م2014- 2007من عام  : المشاریع المنجزة4-2

حتى  2007البد من معرفة أهم المشاریع المنجزة خالل الفترة الزمنیة الماضیة مابین عام 
م وذلك لرؤیة ماهیة التمویل وجهات التمویل ومدى مساهمة هذه المشاریع في مجاالت 2014عام 

ریفیة كمنطقة وادي  التنمیة والتي یمكن أن نستدل بها باالحتیاجات ومدى مالءمة المشاریع لمنطقة
المشاریع المنجزة من عام  أهم 1- 4ویوضح جدول غزة، وهل هذه المشاریع تلبي احتیاجات التنمیة.

  م:2014حتى عام  2007

  م2014-2007:یوضح المشاریع المنجزة من العام 1- 4جدول 

قیمة  اسم المشروع الرقم
 تاریخ التنفیذ الجھة الممولة $المشروع

1 
غیار  تورید وتركیب قطع

 اإلنارةلشبكة 
49800 

صندوق تطویر 
 البلدیات

2012 

2 
من  األولرصف الجزء 

 شارع المستوصف
62344  undp 2012 

 2011 بكدار 32750 صیانة شوارع داخلیة 3

- اإلسالميالبنك  91500 تطویر شارع المنظمة 4
badea 

2011 
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  )2014المصدر: (بلدیة وادي غزة،
  

  

م 2014من الجدول المتضمن المشاریع المنجزة خالل السبع سنوات الماضیة حتى عام 
واحي ایجابیة  تزید من عجلة التنمیة وأخرى  تظهر التركیز على مشاریع دون مشاریع هذا یتضح ن

فمن النواحي االیجابیة في هذه المشاریع أن مصادر  األمر بدوره یعیق  تحرك عجلة التنمیة.
التمویل متنوعة وعدیدة وأیضا هذه المشاریع ركزت على البنیة التحتیة للمنطقة فهي تخدم التنمیة 

  .التنمیة العمرانیة جمیع أنواعها االقتصادیة واالجتماعیة وتدعمب

فالنواحي التي بدورها تبطئ من عجلة التنمیة بفروعها هي أن المشاریع المنجزة خالل   
السبع سنوات الماضیة رغم تنوع الممولین وكفایة أعدادهم  لكن المبالغ الممولة  خالل سبع سنوات 

باإلضافة إلى أنها  تركزت فقط على مشاریع البنیة التحتیة وتجاهلت  یة مقارنة بالفترة الزمن قلیلة
منها مشاریع كمثال لیس للحصر إنشاء مركز صحي متخصص أو مركز مشاریع تنمویة كثیرة 

نشاطات شبابیة ثقافیة تعزز التنمیة الثقافیة، وأیضا من النواحي األخرى  تجاهلت المشاریع دور 
الطالب  باإلضافة إلى عدم وجود مشاریع ترفیهیة مثل و  التي تخدم التعلیم المرأة، وغیاب المشاریع 

المنتزهات والحدائق وغیرها من المشاریع، كما أن عدم وجود مشاریع خدماتیة في السبع سنوات 

قیمة  اسم المشروع الرقم
 ذتاریخ التنفی الجھة الممولة $المشروع

تاهیل شارع المدخل  5
 الرئیسي وقیساریا

صندوق البلدیات  44253
 مجموعة ممولین

2011 

ترحیل النفایات الصلبة  6
 ومخلفات البناء

صندوق البلدیات  10260
 الحكومة الدنمركیة

2008 

 CHF 2010 84473 فتح طرق زراعیة 7

8 
رصف شارع المدخل 

 2077 المشروع الدنمركي 138000 الشمالي

 2007 اإلسالميالبنك  63000 رصف شارع حي الوادي 9

 2007 المشروع الدنمركي 30000 صیانة شوارع داخلیة 10

11 
فرد بیس كورس شارع 

 المستوصف
55286 undp 2007 
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الماضیة، باإلضافة إلى ذلك عدم وجود مشاریع تخص التنمیة اإلداریة وتطویر الهیكل اإلداري، 
  وأیضا ما یخص العملیة التخطیطیة.

  
  
  

  
  أ: المدخل الرئیس للبلدة

  
  ب: شارح المستوصف

  د:شارع المنظمة  ج: جسر وادي غزة

  
  2014- 2007: بعض المشاریع التطویریة التي تمت في بلدة وادي غزة خالل الفترة1-4شكل 

  المصدر: الباحث
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نمویة یعزى تمویل المشاریع التي تهتم بالبنیة التحتیة فقط هو عدم وجود خطة إستراتیجیة ت
یتم من خاللها تمویل المشاریع وبالتالي یتم عرضها و  تحدد مدى األولویات التنمویة بجمیع فروعها

على جمیع الممولین  وهذا یكون دافع للمولین بزیادة التمویل وانجاز مشاریع بحجم اكبر ومتنوع 
تي تمت في بعض المشاریع التطویریة ال 1-4یخدم ركائز التنمیة بجمیع فروعها. ویوضح شكل 

  بلدة وادي غزة.
  

  تحلیل  الوضع القائم لبلدة وادي غزة: 4-3
للوصول إلى استراتیجیات التنمیة الریفیة لبلدة وادي غزة  والنهوض بالبلدة من خالل  

تصورات واقعیة غیر متخیلة  وٕامكانیة استغالل الموارد بأفضل طریقة، فلذلك یجب معرفة الفرص 
رة في المنطقة من أراضي ، كادر بشري وغیرها باإلضافة إلى تحدید  نقاط الداخلیة المتاحة والمتوف

الضعف والفرص والتهدیدات الخارجیة، ویمكن في هذا اإلطار  تحلیل الواقع الحالي لبلدة وادي غزة 
  ) SWOT ANALYSISبواسطة عناصر التحلیل االستراتیجي الرباعي (

  قائم في منطقة الدراسة) للوضع الSWOT: التحلیل الرباعي (2- 4جدول 
  

(Strength) نقاط القوة الداخلیة (Weaknesses) نقاط الضعف الداخلیة  

 *  الموقع والمناخ 
 * المصادر الطبیعیة 
 * اإلنتاج الزراعي والثروة الحیوانیة 
قائمة على خدمة  مجلس قروى (بلدیة) 

 المواطنین
  موارد بشریة 

  *نقص في البنیة التحتیة
  طالة والفقر*ارتفاع نسبة الب

  *ضعف التسویق للمنتجات
  نقص الخدمات الصحیة*

  *مشاكل بیئیة اثر مكب النفایات
  *نقص الوعي والثقافة

  )threatsالتهدیدات الخارجیة(  )opportunitiesالفرص (
 *التواصل الجغرافي واإلداري

 *عمل المانحین في المنطقةوتنوعهم
 *وجود مصادر طبیعیة ومصادر خصبة

القطاع الخاص*شراكة مع   
*توأمة المؤسسات لالستفادة من الخبرات منها 

 الخارجیة

  *االحتالل اإلسرائیلي
  اجتیاحات متكررةو  *حروب متوالیة

  *إغالق المعابر وعدم توفر مواد البناء
  *استمرار الحصار الظالم
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  : عناصر القوة4-3-1
  أوًال: الموقع الجغرافي:

میز حیث یمر في المنطقة شارعین  إقلیمیین نطقة وادي غزة تمتاز بموقع جغرافي مم
متر، ویحد منطقة وادي غزة  من الجهة الغربیة  والشارع  53األول شارع صالح الدین بعرض 

متر والذي یحد منطقة وادي غزة من الشمالیة الغربیة  53اإلقلیمي الثاني هو شارع الكرامة بعرض 
لمنطقة من الجهة الجنوبیة وهو من اكبر وهو مؤدي إلى معبر كارني كما أن وادي غزة یحد ا

الودیان في قطاع غزة وأطولها حیث یمر من المنطقة الشرقیة للمنطقة الغربیة وینفذ وادي غزة من 
منطقة المغراقة ویصب في  البحر األبیض المتوسط مع العلم أن المنطقة الوحیدة التي یمر بها 

ة وادي غزة فهذا یعطي دافع كبیر لجعل أو وادي غزة ولم تختلط بمیاه الصرف الصحي هي منطق
إبقاء وادي غزة منطقة محمیة طبیعیة تؤسس لعمل منطقة سیاحیة وتكون من عناصر الجذب 

  للمنطقة.

  

  أ:الشكل یوضح طبیعة بلدة وادي غزة
  

  ب: الشكل یوضح تضاریس المنطقة
  :یوضح طبیعة المنطقة وتضاریسها2-4شكل 

  (المصدر الباحث)

اریس عامل حیوي كبیر بامتیاز حیث أن منطقة وادي غزة منطقة سهلیة بوجود تشكل التض
بعض االرتفاعات كما أنها تساعد على التوسع العمراني بسرعة ویعزز التواصل الجغرافي ویجعل 
من منطقة وادي غزة منطقة جذابة لالستثمارات الخارجیة، باإلضافة إلى وجود مناظر خالبة والتي 

  یلها إلى مرافق سیاحیة.یمكن بسهولة تحو 
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كما أن المنطقة توجد بها شبكة طرق منها شوارع رئیسیة وأخرى فرعیة تتواصل جمیعها من 
 8م في الشوارع الرئیسیة حتى  34الشرق الى الغرب والجنوب والشمال وهي بعروض متفاوتة من 

ناطق األخرى في م شوارع داخلیة وهذا ینعكس باإلیجاب على التسویق والتواصل مع المدن والم
  قطاع غزة.

  

  ثانیًا: المجال الزراعي والحیواني:
تشكل مساحة األرض الزراعیة في منطقة وادي غزة النسبة األكبر من المساحة اإلجمالیة 

% حسب مخطط استخدامات األراضي المقترح في المخطط الهیكلي لبلدة  72حیث أنها تشكل 
ها للزراعة، كما أنها و سكنیة أیضا یستخدمها مالكباإلضافة إلى األراضي المقترحة على أنها 

أراضي خصبة ومتنوعة (الطینیة، الطینیة المختلطة) صالحة لزراعة أنواع كثیرة من المحاصیل 
منها أشجار الزیتون  في الدرجة األولى والحمضیات والخضار التي بدورها محاصیل تنعكس 

لكادر الزراعي (المزارعین) ذو خبرة كبیرة في بإنتاجها على الناحیة االقتصادیة، كما أن توفر ا
  مجال الزراعة.

  
  :یوضح األراضي الزراعیة المالصقة للمباني3-4شكل 

  (المصدر الباحث)

العائالت التي تقطن منطقة وادي غزة یطبع على طابع البداوة فسكان هذه المنطقة على 
زارع مثل مزارع األبقار، باإلضافة إلى األغلب مربون للحیوانات والحیوانات المنتجة للحوم، ووجود م

ذلك فهم یربو  الدواجن البیتیة، ومزارع منتجة تجاریة تصدر إلى خارج منطقة وادي غزة فإجمال 
هذه المزارع تساهم في دعم الثروة الحیوانیة مما یترتب علیها تنشیط الجانب االقتصادي وزیادة 

   األیدي العاملة وتؤدي إلى التنمیة االقتصادیة.
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  ثالثًا: الجانب اإلداري :
تتبع منطقة وادي غزة إلى إدارة تتابع شؤون المنطقة وهي بلدیة وادي غزة حیث تشرف 
البلدیة على الخدمات وتوفر خدمات منها خدمة المیاه عبر شبكة تضخ إلیها الماء من بئر یتبع 

رع وتمول مشاریع لإلنارة، للبلدیة وتغطي نسبة كبیرة من المنطقة، كما تشرف على خدمة إنارة الشوا
ن بلدیة وادي غزة تشرف علیها وزارة الحكم المحلي ولها مخطط هیكلي للمنطقة مقترح ومعتمد أكما 

  م كما أنها تتابع العملیة التنظیمیة للمنطقة. 2007من اللجنة المركزیة عام 

  
  :مجال التعلیم

وزارة  بإشرافوادي غزة توجد في منطقة وادي غزة مدرستان وروضة أطفال تتبع لبلدیة 
مدرسة مشتركة حتى الصف الرابع مضاف إلیها جمیع المراحل بنات حتى و  التربیة والتعلیم

التوجیهي تتبع لوزارة التربیة والتعلیم (حكومیة) وأخرى مدرسة تتبع لوكالة الغوث للمراحل الدراسیة 
والثانیة ممولة من البنك األربعة األولى، كما انه یوجد مخطط لوجود مدرستین األولى خاصة 

الكویتي بواسطة مؤسسة التعاون في المنطقة السكنیة المقترحة وبإشراف وزارة اإلسكان واألشغال 
  )2014وبلدیة وادي غزة وباعتماد الجنة المركزیة (بلدیة وادي غزة،

  
  :یوضح مدرسة الوكالة4-4شكل 

  (المصدر الباحث)
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  عناصر الضعف: 4-3-2
  نمویة اإلستراتیجیة:أوًال: الخطة الت

وأكثرها تأثیرا سلبیا هو عدم وجود خطة إستراتیجیة تنمویة شاملة من أهم عناصر الضعف 
فاعلة توضح االحتیاجات واألولویات التنمویة في المجاالت التطویریة، وٕاظهار مصادر وموارد 

غم أنه تم المنطقة، كما توضح القصور والضعف وتشخیص الخلل في جمیع مجاالت التنمیة، ور 
من الفصل الثالث)، إال أنها لم  3- 3(انظر القسم  2013وضع خطة إستراتیجیة للمنطقة في العام 

  تشمل بعدا إستراتیجیا كافیا لتطویر المنطقة ودراسة مستقبلها.

  
  الوضع اإلداري:ثانیًا: 

نتیجة كما أن الوضع اإلداري للمنطقة یفتقر إلى الكادر اإلداري والهیكل التنظیمي وذلك 
إلى نقص في الدعم المالي، فمن اجل تقدیم الخدمات واالحتیاجات للمواطنین وتوفیر التدریب 
الالزم للموظفین یجب توفر األموال، كما انه یشكل تحدیا كبیرا من عناصر الضعف التي تواجه 

ذ مشاریع منطقة وادي غزة وینتج أثرها السلبي قلة المشاریع الممولة، ویحد لجان التخطیط من تنفی
جدیدة، وهذا یترتب علیه فقدان التنمیة اإلداریة وهي من ركائز ودعائم التنمیة في أي منطقة، 
وأیضا یؤدي إلى ضعف الخدمات مثل أنظمة التخلص من النفایات الصلبة فهي تؤثر على البیئة 

 یدمر الخزان الجوفي مما 2014والصحة العامة، وعدم وجود شبكة الصرف الصحي حتى عام 
  یصیبه من تلوث جراء الحفر االمتصاصیة.

  

  :ارتفاع نسبة البطالة والفقر
ال شك أن الوضع االقتصادي عنوان لضعف التنمیة في قطاع غزة بجمیع فروعها ومنطقة 
وادي غزة هي جزء من قطاع غزة، حیث ان اغلب سكان هذه المنطقة إما مزارعین أو عمال كانوا 

ظرا للظروف السیاسیة والحصار الظالم على قطاع غزة اعدم كثیرا یعملون داخل فلسطین المحتلة فن
واضعف مساعي التنمیة في جمیع المجاالت، وأضافت الحروب المتوالیة على القطاع األزمة، كما 
أن منطقة وادي غزة حدودیة كانت وما زالت تتعرض إلى اجتیاحات تهدم الشجر والحجر، حیث 

% ، حیث تحدث المصدر ان نسبة الموظفین 90غزة الى  بلغت نسبة البطالة في منطقة وادي
المحتلة  األراضيعمال داخل و  % من سكان منطقة وادي غزة والباقي یعمل في مجال الزراعة 10

  ).2014م  (بلدیة وادي غزة،2014حتى نهایة عام و  سابقا وفي الوقت الحالي
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  :  والثقافة نشاط المرأة
الزراعة وبعض األعمال  إال أنها ال تشارك في بالرغم من مشاركة المرأة في مجال 

% خصوصا  20 إلى األمیةاألمیة الزائدة  حیث بلغت نسبة  إلىصناعة القرار وهذا یعزى ذلك 
في النساء فهذا یترتب علیه مدى الوعي بالمشاریع التنمویة وصعوبة التنمیة الثقافیة بنهج متسارع 

  ).2014وبوقت محدد(بلدیة وادي غزة،

  الفرص والتهدیدات :4-3-3
  أوال: الفرص:

إن اإلمكانات والفرص المتاحة في منطقة وادي غزة متعددة، فمنها مبدأ الالمركزیة في 
اإلدارة، فالقوانین المتعلقة بالسلطات المحلیة ال تعیق  عمل شركاء سواء كانت خارجیة أو محلیة 

ع بلدیات كبیرة، ویستفاد منها مثل عمل توأمة مع بلدیات كبیرة من قطاع غزة أو عمل توأمة م
الخبرات وتعزیز الكوادر الفنیة واإلداریة كما أن البلدیات الكبیرة سلكت طرقا طویلة وواجهت 
صعوبات في مراحل نموها من شأنه أن یدعم التنمیة اإلداریة ویؤثر على جوانب أو فروع التنمیة 

  باالتجاه االیجابي.

القطاع الخاص وتعزیز عمل المنظمات الغیر كما یمكن في هذا اإلطار التعاون مع 
حكومیة والمؤسسات أو الجمعیات الخیریة وٕاقامة شركات،أیضا وجود شبكة شوارع تتواصل جغرافیا 
حیث أن التواصل الجغرافي یعطي فرص في تصدیر المنتجات الزراعیة وتسویقها، ویقترح عمل 

  منطقة.سوق محلي داخل المنطقة یزید من الحركة االقتصادیة لل

كما أن استقطاب إحدى عناصر الجذب الكبیرة مثال ذلك جامعة أو مستشفى تخصصي 
أو حتى ملعب إقلیمي وٕامكانیة تنفیذ تلك المشاریع لیست صعبة الن مفهوم التنمیة مفهوم شامل 
على مستوى وطني قبل أن یكون محلي فعملیة نقل مشاریع تنمویة كبیرة هدفها جذب الحركة 

  االستثمار من مراكز المدن التي تندر بها المساحات إلى تجمع ریفي .االقتصادیة و 

  التهدیدات: :ثانیا
تعددت التهدیدات ومعیقات التنمیة بجمیع فروعها في منطقة وادي غزة والتي هي جزء من 
قطاع غزة الذي یتعرض إلى حروب متوالیة وحصار مستمر فاالحتالل اإلسرائیلي هو العقبة 

أمام أي تنمیة في فلسطین، فهذه الحروب تدمر األرض وتهدد اإلنسان والعمران الكبرى واألولى 
فهي تسیطر على جمیع مقدرات المناطق الفلسطینیة في قطاع غزة مما یصنع العقبات التي تحیل 

  دون تطویر أي عملیة تخطیطیة أو تنمیة اقتصادیة أو تنمیة اجتماعیة أو عمرانیة أو إداریة.
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د ضررا اكبر على منطقة وادي غزة هو وقوعها على الشریط الحدودي فهي مما یزید التهدی  
مالصقة للخط األخضر مما یجعل المنطقة غیر مستقرة امنیا فیؤدي الى نزوح المواطنین من 

  المنطقة.

  
  :یوضح مدى التهدیدات على البنیة التحتیة6-4شكل 

  

طاع غزة ومنطقة وادي غزة أیضا إغالق المعابر أدى إلى توقف الحركة العمرانیة في ق
نظرا لعدم وجود مواد بناء مما یؤثر سلبا على المشاریع التنمویة لقطاع غزة والمنطقة أیضا یمنع 

استمراریته نظرا لصعوبة التنفیذ بدون مواد البناء، فتنفیذ المشاریع التنمویة یساهم في تقلیل و  التمویل
دي إلى حركة اقتصادیة نشطة لجمیع شرائح البطالة وٕاشغال األیدي العاملة المحلیة مما یؤ 

  المجتمع.

  

 
  :یوضح مدى التهدیدات على المباني7-4شكل 
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  الخالصة 4-4
تم تسلیط الضوء في هذا الفصل على المشاریع المنجزة خالل السبع سنوات الماضیة لبلدة 

لتي ركزت علیها هذه وادي غزة ومعرفة أهم المشاریع المنفذة خالل هذه الفترة واالتجاهات التنمویة ا
المشاریع، كما تم تحلیل الوضع القائم لبلدة وادي غزة من خالل التحلیل الرباعي االستراتیجي 

)(SWOT ومعرفة عناصر القوة والضعف للمنطقة، كما تم التطرق إلى الفرص والتهدیدات التي
یة الریفیة  لبلدة وادي تواجهها منطقة وادي غزة، والتي بدورها تساعدنا في وضع استراتیجیات للتنم

  غزة.
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  الفصل اخلامس
  اسرتاتيجيات تنمية  بلدة وادي غزة

  
  : تمهید5-1

  : أداة الدراسة:المقابلة المهیكلة5-2

  : نتائج المقابلة المهیكلة5-3

  :استراتیجیات التنمیة الریفیة لبلدة وادي غزة 5-4

  : المشاریع  التنمویة المقترحة 5-5
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  الفصل الخامس
  استراتیجیات تنمیة  بلدة وادي غزة

 
  تمهید :5-1

بعد تحلیل الواقع الحالي لبلدة وادي غزة من خالل تسلیط الضوء على المشاریع المنجزة 
) ومعرفة  مكامن القوة (swot،وأیضا التطرق إلى تحلیل لبلدة وادي غزة ومدى تأثیرها على التنمیة

هدیدات، سیتناول هذا الفصل محاور المقابلة المهیكلة، وخطوات وادوات والضعف والفرص والت
تجمیع البیانات، ومبررات استخدام المقابلة المهیكلة، واستنباط أهم اآلراء من الخبراء والمهندسین 
واألكادیمیین ومهندسي بلدیات ریفیة مشابهة لظروف منطقة الدراسة ومن خالل هذه اآلراء واألفكار 

ة من عدة مجاالت تنمویة سوف یتم وضع استراتیجیات تنمیة المناطق الریفیة لمنطقة المستنبط
  وادي غزة للمجاالت التنمویة وأخیرا یخلص الفصل لمشاریع تنمویة بقیمة تقدیریة.

 

  : خطوات وأدوات تجمیع البیانات:5-2
  : خطوات تجمیع البیانات:5-2-1

ى أدوات وخطوات جمع البیانات ومزایا وقصور كل قبل الحدیث عن المقابلة المهیكلة سنتطرق إل
تتلخص عملیة تجمیع البیانات في ثالث نقاط والتي یمكن من و  نوع من أنواع جمع البیانات،

  ل إلى المعلومات المطلوبة للباحث:خاللها الوصو 

ت تحدید المجتمع الذي سیتناوله البحث أي تحدید العینات المختارة التي سیتم جمع المعلوما -1
بواسطتها ویعتمد ذلك على أمرین األول طبیعة المجتمع نفسه وهل یمكن تجمیع البیانات 
والمعلومات والوصول إلیها أم ذلك غیر ممكن، والثاني طبیعة البیانات المطلوبة للبحث 

  واإلمكانیات المتاحة (الفنیة، المادیة، والوقت المتاح).

ل وضع هیاكل الجداول اإلحصائیة التي التعرف على جوانب المشكلة البحثیة من خال -2
  تستوعب البیانات التي یتوقع تجمیعها.

تحدید مصادر البیانات ممكن أن یكون مصدر المعلومات والبیانات هو المیدان والتي تجمع  -3
  ).1977مباشرة واحتمالیة وجود هذه المصادر في الكتب والمراجع المنشورة (بدر، 
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  ات أدوات تجمیع البیان :5-2-2
  یمكن حصر أهم أدوات تجمیع البیانات من خالل ثالث أدوات:

  :االستبیان-1
البیانات التي تجمع بواسطة االستبیان من خالل عدد كبیر من العینات التي یحتاجها البحث 
وترسل ألشخاص غیر متخصصین ویتم جمع البیانات من خالل االستبیان بعدة طرق منها بواسطة 

د أو الهاتف أو من خالل الصحف أو المجالت ولالستبیان ممیزات وأخرى الباحث عن طریق البری
  سلبیات فمن أهم مزایا االستبیان: 

  توفر بیانات غزیرة. - 

  ارخص نسبیا مقارنة بالمقابالت. - 

  إمكانیة وصولها إلى عینات كبیرة ومنتشرة جغرافیا. - 
  قصور االستبیان:جوانب ومن أهم 

عدم استجابة من البعض مثال ذلك وجود أسئلة مقفلة(تكون اإلجابة فشل إلقاء االستبیان یخلق - 
  بنعم أو ال)، ووجود أسئلة مفتوحة یجیب علیها البعض كما یشاء.

  استخدام االستبیانات الطویلة یؤدي إلى تنحي البعض عن اإلجابات.- 

 (الجوهري، االستبیان ممكن أن تكون غیر ممثلة بفئات المجتمع المطلوب استبیانهااستجابة  - 
2012.(  

  :المقابلة-2
على عكس االستبیان المقابلة تكون بأعداد محصورة ومتخصصین قد تكون اثنا عشر 
مقابلة وهناك ثالث أنواع من المقابالت هي المقابالت المقننة وهدفها األساسي توفیر بیانات كمیة، 

لیها الطابع الكیفي ففي والمقابالت شبه المقننة وغیر المقننة هدفها أن تعطي بیانات یغلب ع
المقابلة الغیر مقننة تكون موضوعات للدراسة بشكل عام، حیث تكون غیر مفصلة، والمقابلة الشبه 

  مقننة تعطي تفاصیل أكثر ولكنها ال تسمح بحریة اإلجابة.

المقابلة لها شروط للقائم بالمقابلة أو الباحث من المهم عند إجراء المقابلة أن یقوم الباحث 
یف نفسه بأسلوب غیر منفر أو یقوم بالتهویل على المبحوث وتشویشه أو اإلیحاء له بان إجابة بتعر 

محددة هي اإلجابة الصحیحة وهذا من شانه یؤدي إلى اثر عكسي على البیانات التي یحصل 
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أهدافه، و  علیها من المقابلة، كما یجب أن یستهل الباحث المقابلة بالتعریف بأغراض البحث وحدوده
  ).2012ذا أمكن مراجعة اإلجابات قبل االنتهاء من المقابلة(الجوهري،وإ 

ویفضل بعض الباحثین إلى تسجیل المقابلة أو عمل مقابلة مصورة  بدال من تدوینها ثم بعد ذلك 
یتم تفریغ المقابلة إلى بیانات كتابیة، وذلك لتقلیل وقت المقابلة وأیضا حتى ال ینشغل القائم بالمقابلة 

البیانات ویفقد بعض أو أجزاء من المعلومات حتى یتم ذلك یجب اخذ رأي المبحوث ممكن  بتدوین
  أن ال یتقبل ذلك.  

مناسبتها للبحث وسیتم التطرق إلى و  واختار الباحث المقابلة شبه المقننة لما لها من ممیزات
  مبررات استخدام المقابلة المهیكلة وصعوبات المقابلة.

  المالحظة:-3
ع الثالث من أدوات جمع البیانات ومقسمة إلى قسمین مالحظة مشاركة ومالحظة وهي النو 

غیر مشاركة وهي تستخدم في أبحاث علم االجتماع لدراسة تغییرات في إنتاجیة أو انجاز عمل 
ومدى تأثیر ظروف العمل على االنجاز، كما تكون على الدراسات التي تشمل األطفال والراشدین 

ة ال یمكن استخدامها في أبحاث لوضع استراتیجیات التنمیة أو ما في سلوكهم، وهي أدا
  ).2012شابه(الجوهري،

  

  : أداة الدراسة: المقابلة المهیكلة 5-3
تم استخدام المقابلة المهیكلة كأداة للدراسة وكوسیلة تتبع من خاللها منهجیة مناسبة 

راسة، وتم استهداف مهندسین البلدیات للدارسة، وذلك ألخذ اكبر قدر من اآلراء واألفكار لمنطقة الد
في المناطق الریفیة، وخبراء في التخطیط، وصناع القرار ومهندسین یعملون في مجال التمویل، 
وأیضا ممثلین الوزارات في اللجنة المركزیة، واألكادیمیین (انظر أسماء من تمت مقابلتهم في ملحق 

  ).1رقم 

  

  كلة:مبررات استخدام المقابلة المهی: 5-3-1
نظرا ألن موضوع الدراسة موضوع تخصصي إلى حد ما، ویحتاج إلى رأي المختصین 
المطلعین على متطلبات التنمیة الریفیة، فقد تم اختیار المقابلة المهیكلة كأداة رئیسة للدراسة، وذلك 

دف باإلضافة إلى المالحظة المیدانیة المباشرة التي قام بها الباحث في الفصلین السابقین، ویه
 اختیار المقابلة المهیكلة إلى:
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  االستفادة من خبرات الفئة المستهدفة للمقابلة المهیكلة في طرح األفكار واآلراء.-1

عرض محتویات المقابلة بكل وضوح وعن قرب، فان طلب استفسار یكون الباحث حاضرا مما  -2
  یعطي أفضل إجابة.

الدراسة وبالتالي ستكون وسیلة المقابلة  جمع اكبر قدر من األفكار والمقترحات التي تفید -3
  المهیكلة أكثر فاعلیة.

  

  المقابلة المهیكلة: : صعوبات5-3-2
عدد من الصعوبات التي بالرغم من اإلیجابیات الواضحة للمقابلة المهیكلة فإنه یوجد 

  تصاحبها، والتي تتطلب جهدا إضافیا، وتتمثل في:

اص الذین ستتم مقابلتهم وعالقتهم بالموضوع قید اختیار العینة یتطلب معرفة بأسماء األشخ - 1
الدراسة، وقد استفاد الباحث من موقعه المهني في تحدید قائمة األشخاص ذوي العالقة 

 ).1(انظر أسماء من تمت مقابلتهم في ملحق رقم 

تنفیذ المقابلة یستغرق وقتا كبیرا وال بد من أخذ مواعید مسبقة من المهندس أو الخبیر نظرا  - 2
 دد المواقع.لتع

المقابلة المهیكلة تحتاج إلى عصف ذهني وتحضیر من قبل الشخص الذي تتم مقابلته (أي  
  اإلجابات ال تكون سریعة وموجودة خصوصا عند وضع مقترحات وأفكار جدیدة.

  

  -محاور المقابلة المهیكلة:: 5-3-3
منطقة وادي غزة تتضمن المقابلة المهیكلة أربع محاور باإلضافة إلى المخطط الهیكلي ل

)، المحور األول هو محور التخطیط والتنظیم فتم البدء 2(انظر نموذج المقابلة في ملحق رقم 
بالمقارنة بین المناطق الریفیة والمناطق الحضریة من حیث عملیة التطویر وماهیة االختالف 

  بینهما.

ناطق الزراعیة في والسؤال الثاني من المحور األول تطرق إلى منطقة الدراسة حیث أن الم
منطقة وادي غزة ضمن الشروط التنظیمیة المتبعة في قطاع غزة فجمیعها یتوحد من حیث مساحة 
الملكیة واالرتدادات واالرتفاع ونسبة اإلشغال، ففي ظل هذه الشروط التنظیمیة كیف یمكن تطویر 

  المناطق الزراعیة وهل یقترح الخبیر أو المهندس تغییر لها.
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لث من المحور األول یتطرق إلى اقتراح للمخطط الهیكلي وما مدى مالئمته والسؤال الثا
لمنطقة وادي غزة وهل المخطط یحتاج إلى تحدیث من حیث الشوارع واستخدامات األراضي، 

  وتوزیع المناطق السكنیة.

والسؤال الرابع في محور التخطیط والتنظیم حول ما إمكانیة توسعة نفوذ في اتجاه  
قلیمیة، ونظرا الن منطقة وادي غزة تواجه تهدیدات تؤدي إلى قلة عدد السكان ونزوح المناطق اإل

  البعض.

فكان السؤال الخامس ما هو التخطیط المناسب للمناطق الریفیة في هذا الوضع،  
وانعكس السؤال السادس على ما قبله من حیث ما هي المشاریع التي یجب التركیز علیها في 

  منطقة وادي غزة.

محور الثاني من المقابلة المهیكلة هو المجال اإلداري ویتضمن هذا المحور أربع نقاط وال
  تم السؤال علیها فالسؤال األول یتطرق إلى إمكانیة دمج البلدیات الریفیة.

والسؤال الثاني سلط الضوء على الكادر اإلداري  المتواجد في بلدیة وادي غزة ومقصد  
  الكادر وتطویره أو دمجها مع بلدیات ریفیة أخرى.السؤال هل یؤید الخبیر زیادة 

والسؤال الثالث من المحور الثاني للمقابلة المهیكلة یستفسر عن إمكانیة الشراكة بلدیات  
  كبرى خارج أو داخل فلسطین.

والسؤال الرابع من المحور الثالث یتبع السؤال الثالث هل الشراكة مع القطاع الخاص  
  یة من حیث جمع الضرائب والجبایة.یؤثر على قرارات البلد

المحور الثالث في المقابلة المهیكلة یتضمن سؤالین في مجال المشاركة المجتمعیة 
والثقافة، وتطرق السؤال األول من في المحور الثالث عن أفاق التنمیة الثقافیة في المناطق الریفیة 

  ة الثقافیة في المناطق الریفیة.بشكل عام ومنطقة وادي غزة بشكل خاص وما مدى إمكانیة التنمی

والسؤال الثاني ركز على ما هي اقتراحات الخبیر أو المهندس عن ضعف الثقافة وازدیاد  
األمیة في المناطق الریفیة وخصوصا عند النساء أدى إلى ضعف المشاركة المجتمعیة في صنع 

  القرار.

ت التنمویة عند توفر التمویل المحور الرابع في المقابلة المهیكلة ركز على ترتیب المجاال
وهي ستة مجاالت، مجال التخطیط والتنظیم، المجال اإلداري، مجال الخدمات بأنواعها (الصحیة 

  والترفیهیة، والتعلیمیة)، البنیة التحتیة، التنمیة االقتصادیة ومحاربة الفقر، وأخیرا التنمیة الثقافیة.
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  المھیكلة) یوضح المحاور األربعة للمقابلة 1- 5شكل( 

  

  نتائج المقابلة المهیكلة: 5-4
  : التخطیط والتنظیم5-4-1

تحدث عن وجهة نظر الخبیر أو  السؤال األول من المحور األول (محور التخطیط والتنظیم )
  المهندس في كیف یمكن أن تختلف عملیة تطویر المناطق الریفیة عن المناطق الحضریة؟

یة والمناطق الریفیة تختلف من حیث كثافة فأجمعت النتائج على أن المناطق الحضر 
السكان والكثافة البنائیة وكمیة الخدمات المتوفرة في  المناطق الریفیة تقل نظرا لعدد السكان، كما 
أضاف البعض أن المناطق الریفیة یجب أن توفر فیها جمیع الخدمات مع الحفاظ على الطابع 

وتوجیه المنطقة نحو اإلنتاج الزراعي واإلنتاج  الریفي وذلك بزیادة القیود على قطاع اإلسكان
الحیواني بتمكین القطاع الزراعي نظرا للحاجة الماسة للحفاظ على السلة الغذائیة المتمثلة في 
األراضي الزراعیة، كما انه یجب أن تكون ذات بعد استراتیجي من خالل وقف التمدد الحضري 

  على المناطق الریفیة.

كیف یمكن تطویر المناطق الزراعیة في ) حور األول (التخطیط والتنظیمالسؤال الثاني من الم
منطقة وادي غزة في ظل الشروط التنظیمیة الحالیة للمناطق الزراعیة وهل تقترح تغییرا في هذه 

  الشروط؟

% من نسبة ما تم مقابلتهم على أن الشروط التنظیمیة الحالیة تحتاج إلى إعادة 80اقترح 
ألخذ بعین االعتبار عدة متغیرات منها توجه السكان في االعمار یختلف عن دراسة بحیث یتم ا

محاور المقابلة

ترتیب 
المجاالت 
التنمویة

مشاركة المراة 
والثقافة

المجال 
االداري التخطیط والتنظیم
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توجهه عن المخطط الهیكلي في االعمار، ویعزى البعض إلى أن الشروط التنظیمیة الحالیة تؤدي 
  أحیانا إلى عشوائیة منتظمة.

نتیجة لعدم دراسة تخصیص استخدام األرض من حیث طبیعة األرض في المخطط 
ربتها واحتیاجات السكان المستقبلیة والحاضرة وملكیات المواطنین القاطنین في هذه الهیكلي وت

المنطقة فینبني على ذلك وضع شروط تنظیمیة من ارتدادات وارتفاعات ونسب إشغال وعروض 
  للشوارع. فعند تنفیذها وتنظیم التراخیص بناءا على استخدام هذه األرض یتفاجأ المخطط.

خصیص استخدام ارض على أنها استخدام سكني في منطقة مثال ذلك عند وضع ت 
زراعیة والعكس صحیح  دون فحص لتربتها ودون االكتراث بملكیات المواطنین في تلك 
التخصیص، ویقترح علیها شوارع هیكلیة وبناءا على ذلك تبدأ عملیة التنظیم على الشوارع وٕاعطاء 

صة نجد الملكیات إما مبعثرة في المناطق تراخیص بناءا على شروط التنظیمیة للمنطقة المخص
الزراعیة یصعب المحافظة علیها كأرض زراعیة أو ملكیات كبیرة في المناطق السكنیة فالمناطق 
السكنیة تكون بذلك ال تستخدم للسكن والمناطق الزراعیة ال تستخدم كزراعیة بذلك تكون عشوائیة 

  منتظمة.

قرت المنطقة على نظام معین یصعب تغییره وعندما یراد إصالح هذا الخطأ تكون است 
على ارض الواقع مع احتمالیة أن تكون لفترات زمنیة كبیرة تتجاوز األربع سنوات  أو الخمس 

  فتكون بذلك المشكلة أصعب.

وعلیه یمكن دراستها بحیث یمكن أن تكون الدراسات المعدة شاملة لجمیع القطاعات مع  
بیق، وینظر البعض األخر إلى تغییر الشروط التنظیمیة عدم إضافة أن أي نظام ناجح قابل للتط

وجود تخصیص زراعي مستدام حسب حاجة السوق المحلي وأیضا تنشیط القطاع الخاص لوضع 
  نظام خاص لالستثمار الزراعي.

% یوافق النظام الحالي والشروط التنظیمیة الحالیة 20وان نتائج المقابلة بما یوازي 
 یقترح تغییر في هذه الشروط باعتقاد أن النظام الموجود وضع لیوازن بین للمناطق الزراعیة وال

السكن والزراعة وعلیه یمكن المحافظة على األراضي الزراعیة كمخزون غني لتلك المنطقة(منطقة 
  وادي غزة) طبقا للمخطط الهیكلي.

المقترح  (محور التخطیط والتنظیم)هل المخطط الهیكلي السؤال الثالث في المحور األول
  لمنطقة وادي غزة مناسب أو یحتاج إلى تحدیث من حیث الشوارع واستخدامات األراضي؟
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  : مدى حاجة مخطط بلدة وادي غزة للتحدیث2-5شكل 
  

األغلبیة تحدثت عن أن المخطط الهیكلي المقترح لمنطقة وادي غزة یحتاج إلى تحدیث 
مخطط الهیكلي ورتبتها بحیث تكون % وذلك لتغییر في نسب اإلشغال، وشوارع ال85بنسبة 

م وأیضا دراسة المناطق السكنیة ومدى الحاجة لتوسعتها أم  12- 10تجمیعیة فقط بعروض من 
كونها كافیة، وأیضا من خالل استخدامات األراضي، والبعض أشار إلى أن المخطط الهیكلي 

المخططات الهیكلیة في  یحتاج إلى تحدیث بغض النظر عن ماهیته الحالیة وأشار بالعموم إلى أن
قطاع غزة، مع العلم أن المخططات الهیكلیة یجب مراجعتها من عشر إلى خمسة عشر سنة إن لم 
یستجد أمر طارئ في أن یزداد عدد السكان بشكل مفاجئ، كعودة الالجئین، ویتم ذلك  لمعرفة ما 

ي حدثت على الطرق مدى إمكانیة المخططات الهیكلیة استیعاب أعداد السكان، والتطورات الت
م 2007واستخدامات األراضي، وبخصوص المخطط الهیكلي لبلدیة وادي غزة تم اعتماده في العام 

  م.2015ولم یتحدث حتى عام 

% إلى أن  15والمعارض لعدم تحدیث المخطط الهیكلي لمنطقة وادي غزة  بنسبة 
الت األراضي ووازنت بین المخطط الهیكل وفر شبكة من الطرق ارتقت بالمنطقة مع خطط استعما

طبیعة المنطقة الزراعیة والسكان ویرى المحافظة على المخطط الهیكلي الحالي تطبیقه هي أهم من 
  التحدیث.

  
)تحدث هل هناك حاجة لتوسیع حدود النفوذ السؤال الرابع في المحور األول (التخطیط والتنظیم
  ة؟اإلداریة لمنطقة وادي غزة في اتجاه المناطق اإلقلیمی

85%

15%

حاجة المخطط الھیكلي للتحدیث
یحتاج المخطط الھیكلي  الى تحدیث ال یحتاج المخطط الھیكلي  الى تحدیث
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  : مدى حاجة لتوسیع الحدود االداریة3-5شكل 

% ال حاجة لتوسیع النفوذ اإلداریة وذلك الن التوسعة في النفوذ 60اإلجابة كانت بنسبة 
حسب مقدرة البلدیة من حیث الطواقم العاملة والنواحي المادیة من تغطیة هذه المناطق والرقابة 

  علیها من التعدیات.

% وذلك إلعداد شبكة من الطرق  فقط مع المحافظة 40بنسبة  ومن أجاب بالموافقة على
على المناطق الزراعیة وأیضا تمتع البلدیات بقدرة أفضل بكثیر من الوزارات في متابعة البناء 
والتخطیط في حدود النفوذ التابعة لها وفي حالة التوسع للنفوذ سیتم تفعیل دور التخطیط المفصل 

  والدور الرقابي.
  

أدت الحروب والتهدیدات التي  )خامس في المحور األول (التخطیط والتنظیمالسؤال ال
تواجه منطقة وادي غزة نظرا لقربها من الخط األخضر إلى قلة عدد السكان ونزوح البعض مما 
أدى إلى ضعف التنمیة بفروعها. من وجهة نظرك ما هو التخطیط المناسب للمناطق الریفیة في 

  هذه الحالة؟

اهات واألفكار في اإلجابة على هذا السؤال فمنها ما یتعارض مع المخطط تعددت االتج
الهیكلي من اقتراح مباني مرتفعة كاألبراج في المناطق الشریطیة، وعلى المحاور الرئیسیة تكون 
التنمیة في قطاع الزراعة والریاضة والسیاحة واقترح البعض تنمیة مقاومة من خالل تكثیف المباني 

المناطق الشرقیة الحدودیة یكون بمثابة حاجزا بنائیا وبشریا یعمل على وقف زحف السكنیة على 
آلیات االحتالل من العبور إلى المناطق الغربیة من البلدة، كما اقترح البعض في وضع المباني  
على الشریط الحدودي سواء التعلیمیة أو حرفیة أو صناعیة وأیضا خلق مناطق ترفیهیة للعمل على 

  المكاني. التواصل

60%

40%

مدى حاجة البلدیة لتوسعة النفوذ
ال حاجة لتوسیع النفوذ بحاجة الى توسعة النفوذ
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ومما یعارض هذا كله بعض المهندسین ویقترح إبقاء المنطقة على طبیعتها واالستمرار في 
التنمیة الزراعیة وعدم خلق إسكان عشوائي باسم إسكان مقاوم یضیع األراضي الزراعیة مع التركیز 

  ة.على النواحي السیاحیة وسط المناطق الریفیة الن المخطط الهیكلي راعى طبیعة المنطق
ما المشاریع التي یجب التركیز )السؤال السادس من المحور األول (التخطیط والتنظیم

  علیها في منطقة وادي غزة بخصوص التخطیط والتنظیم؟

% من الذین تم مقابلتهم طرحت مشاریع ثقافیة وتعلیمیة وصحیة وسیاحیة وترفیهیة  90
ت االلكترونیة والمراكز التجاریة وذهب باإلضافة إلى مراكز بحثیة على مستوى اإلقلیم والصناعا

البعض باقتراح تخطیط منطقة صناعیة حرفیة في منطقة وادي غزة وتحویل وادي غزة الذي یقطعها 
  من الشرق إلى الغرب إلى محمیة طبیعیة.

  

  .: المجال اإلداري 5-4-2
  ؟السؤال األول من المحور الثاني هل من الممكن دمج البلدیات الریفیة

  
  : مدى الحاجة لدمج البلدیات الریفیة4-5شكل 

 % مما تم مقابلتهم ویقترح البعض إلى دمج كل من بلدیة وادي غزة90اإلجابة بنعم كانت بنسبة 
المغراقة والزهراء نظرا ألنه یجمعهم االرتباط الجغرافي  وهو وادي غزة  ومن أجاب بال معتقدا و 

  نقص التمویل لهذه البلدیات.

  

  

10%

90%

مدى امكانیة دمج البلدیات الریفیة
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  )ي المحور الثاني (المجال اإلداريالسؤال الثاني ف

في ظل قلة الكادر المتواجد في بلدیة وادي غزة هل تؤید زیادة الكادر وتطویره أو 
  دمجها مع بلدیات ریفیة أخرى؟

% من االقتراحات كانت بإجابة نعم للدمج واألخرى مقترح زیادة الكادر  50نسبة 
خصوصا في و  ة من خبراتها مجاالت متعددةوتطویره أو التنسیق مع البلدیات األخرى لالستفاد

  مجال التخطیط والتنظیم.

  السؤال الثالث من المحور الثاني (المجال اإلداري)

في ظل ضعف الدعم المالي للبلدیات في المناطق الریفیة بشكل عام وبلدیة وادي غزة 
  بشكل خاص هل تؤید الشراكة مع بلدیات كبرى خارج فلسطین أو داخلها؟

% أجاب بنعم وأكد البعض هذا التوجه بعد دمج البلدیات 100انت بنسبة النتیجة ك
الریفیة المتقاربة جغرافیا وعمل توأمة مع بلدیات أخرى كما فعلت بلدیة غزة وعمل توأمة مع بلدیة 
برشلونة في اسبانیا، یستفاد من التوأمة اكتساب الخبرات في مجاالت متعددة  من أهمها التخطیط 

  یاكل اإلداریة.الهو  والتنظیم

  

  السؤال الرابع في المحور الثاني (المجال اإلداري )

هل تؤید الشراكة مع القطاع الخاص وهل هذا یؤثر على قرارات البلدیة في اتجاه الجبایة 
  والضرائب؟

  

  : مدى الحاجة للشراكة مع القطاع الخاص5-5شكل 

20%

80%

مدى حاجة البلدیة الى شراكة مع القطاع الخاص
ال حاجة للشراكة مع القطاع الخاص بحاجة الى شراكة مع القطاع الخاص
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ى الجبایة والضرائب والقرارات % من النتائج تحدثت بنعم وأكدت أن الشراكة ال تؤثر عل 80
% من  20المتخذة، وشجع البعض على خصخصة الخدمة واالستثمار في الرهن العقاري، ونسبة 

ال یؤید عمل شراكة مع القطاع الخاص باعتقاد أن القطاع الخاص له أهداف مغایرة ألهداف 
اخل فلسطین على القطاع البلدیات الخدماتي، كما أنهم فضلوا الشراكة مع بلدیات كبرى خارج أو د

  الخاص.

  

  (مجال المشاركة المجتمعیة والثقافة) :5-4-3
السؤال األول ما إمكانیة وآفاق التنمیة الثقافیة في المناطق الریفیة بشكل عام ومنطقة وادي 

  غزة بشكل خاص؟

األغلبیة تحدث عن إمكانیة التنمیة الثقافیة من خالل عدة أمور منها تنشیط عمل لجان 
عناصر جذب للسكان مع –یاء، تعزیز التنمیة الثقافیة بمشاریع محفزة وخاصة (محاضرات األح

الترفیه)، ومن خالل التواصل المرئي والمسموع سواء التلفاز أو المحطات اإلذاعیة المحلیة، واقترح 
  البعض أن یتم تثقیف المواطنین من خالل ورشات عمل  للتوعیة.

  

  لث (مجال المشاركة المجتمعیة والثقافیة)السؤال الثاني من المحور الثا

أدى ضعف الثقافة وازدیاد األمیة قي المناطق الریفیة خاصة عند النساء إلى ضعف 
  المشاركة المجتمعیة في صنع القرار. ما اقتراحاتك بهذا؟

% من النتائج اقترحت 80% من النتائج أشارت إلى نفس النتائج في السؤال األول، 20
افي من خالل عمل ورشات عمل للتوعیة الثقافیة، وزیارات میدانیة لمجموعات من نشر الوعي الثق

المواطنین، وان لزم األمر في المساجد إن لم توجد أماكن لالجتماعات التوعویة، واظهر البعض 
مدى أهمیة وزارة التعلیم والثقافة في هذا المجال والمشاركة المجتمعیة، وأشار األكادیمیین خصوصا 

مدى فهم المواطنین بالمشاركة المجتمعیة لتلبیة احتیاجاتهم الخدماتیة وتطویر أماكن  إلى أن
  معیشتهم ومسكنهم. 

  

  (ترتیب المجاالت التنمویة ) :5-4-4
والسؤال ما الترتیب المقترح ألولویة المجاالت التنمویة من حیث تمویل المشاریع؟ وهل من 

  الممكن وضع نسب مئویة؟
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  والتنظیمأوال:مجال التخطیط 

  ثانیا:المجال اإلداري

  ثالثا الخدمات بأنواعها(الصحیة،الترفیهیة،التعلیم...)

  رابعا: البنیة التحتیة(صرف صحي،شوارع..)

  خامسا:التنمیة االقتصادیة ومحاربة الفقر

  سادسا:التنمیة الثقافیة.
كانت اإلجابات  ) یوضح نتائج المقابلة المهیكلة لترتیب المجاالت التنمویة 1-5جدول رقم ( 

  على النحو التالي:

 م 
 الترتیب
 المجال

المرتبة 
 األولى

 المرتبة
 الثانیة

المرتبة 
 الثالثة

المرتبة 
 الرابعة

المرتبة 
 الخامسة

المرتبة 
 المجموع السادسة

 100 12.5 0 0 12.5 25 50 التخطیط والتنظیم 1

 100 0 25 25 37.5 0 12.5 اإلداريالمجال  2

 100 0 25 37.5 12.5 12.5 12.5 بأنواعھاالخدمات  3

 100 0 12.5 25 25 37.5 0 البنیة التحیة 4

5 
التنمیة االقتصادیة 

 100 37.5 25 12.5 0 0 25 ومحاربة الفقر

 100 50 12.5 0 12.5 25 0 التنمیة الثقافیة 6

  100 100 100 100 100 100  المجموع 

  

ویة من حیث األولویة  فكانت في من الجدول السابق والذي یوضح المجاالت التنم  
% من المستطلعة آراؤهم أنه األجدر بهذه 50المرتبة األولى مجال التخطیط والتنظیم، حیث یرى 

المرتبة، ویعزى ذلك إلى معرفة اتجاه التطویر ومساره، وأیضا بدون تخطیط سلیم في بدایة أي 
ءت مجال البنیة التحتیة (صرف مشروع لن یكون هناك أي من البنیة التحتیة أو الخدمات، وجا

الصحي، شوارع ...) في المرتبة الثانیة بنسبة والمجال اإلداري في المرتبة الثالثة ومجال الخدمات 
بأنواعها (الصحیة، الترفیهیة، والتعلیم...) في المرتبة الرابعة ومجال التنمیة االقتصادیة في المرتبة 

سادس، ومن وجهة نظر الباحث أنها نتائج منطقیة لترتیب الخامسة، والتنمیة الثقافیة في المركز ال
هذه األولویات، ولكنها توضح إلى حد ما ضعفا في االهتمام ببعض المجاالت الحیویة للبلدیة مثل 
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التنمیة االقتصادیة على سبیل المثال، والتي یجب أن تحتل مرتبة متقدمة على سلم األولویات كونها 
  لدیة والهامش المتاح لها لتطویر البلدة بموارد محلیة.تشكل رافدا أساسًا لعمل الب

  

  استراتیجیات التنمیة الریفیة لبلدة وادي غزة: 5-5
بناءا على ما أسلفنا في الفصل الرابع ومعرفة اإلمكانات والفرص والتهدیدات وأماكن   

دي )، والمسح المیداني في تشخیص الواقع الحالي لمنطقة واSWOTالضعف من خالل تحلیل (
ما تقدم من نتائج المقابلة المهیكلة مع المهندسین والخبراء وأكادیمیین و  غزة في الفصل الثالث

وصناع قرار عبر تسلیط الضوء على المجاالت التنمویة كالتخطیط والتنظیم، المجال اإلداري ، 
الثقافیة، یمكن والخدمات بأنواعها، والبنیة التحتیة، والتنمیة االقتصادیة ومحاربة الفقر، التنمیة 

وضع استراتیجیات التنمیة الریفیة لمنطقة وادي غزة وبناءا علیها وضع مشاریع تنمویة بناءا على 
  االستراتیجیات التنمویة المقترحة.

  

  مجال البنیة التحتیة والخدمات   :5-5-1
ة أن : حیث ظهر من معطیات الوضع القائم والمقابالت المهیكلتطویر خدمات البنیة التحتیة  - 

% فقط من 0هذا المجال بحاجة إلى كثیر من العمل، حیث تغطي شبكات الصرف ما نسبته 
  منطقة نفوذ البلدة.

: من استقراء الوضع القائم لبلدة وادي غزة فان خدمات المیاه تغطیة خدمات المیاه والكهرباء  - 
% 90نسبته %، ولكن الشبكة تحتاج إلى صیانة، وشبكة الكهرباء أیضا تغطي ما 90تغطي 

  ولكن تحتاج إلى تقویة وصیانة.

  * المجال اإلداري 
تطویر الكادر اإلداري والفني: تعاني لبلدیة وادي غزة حیث تعاني من قلة الكادر اإلداري   - 

  والكادر الفني. 

داخل فلسطین: ویمكن في هذا اإلطار عقد اتفاقیات و  اقتراح المشاركة مع بلدیات كبرى خارج  - 
  .ریفیة في الضفة الغربیةدیات توأمة مع بل

  اقتراح دمج البلدیات الریفیة المترابطة جغرافیا  - 
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  *المجال االقتصادي ومحاربة الفقر
  توفیر سوق محلي    - 

  دعم المشاریع الصغیرة  - 

  زیادة اإلنتاجیة الزراعیة  - 

  زة كمحمیة طبیعیة لتشجیع السیاحة.وضع وادي غ - 

  

  لمرأةالمجال االجتماعي ومشاركة ا *
  توفیر مراكز ثقافیة للتواصل االجتماعي  - 

  رفع مستوى الثقافیةو  التوجه نحو مشاریع التوعیة االجتماعیة - 

  الدفع في اتجاه مشاركة المرأة في التطویر - 

  توفیر مراكز لذوي االحتیاجات الخاصة وكبار السن واألطفال - 

  .توفیر األماكن الترفیهیة كاألندیة والمراكز الثقافیة - 

  

  * مجال التخطیط والتنظیم
  تحدیث المخطط الهیكلي للمنطقة - 

  استكمال المخططات التفصیلیة للمنطقة - 

  تخصیص مساحات ترفیهیة وسیاحیة في المخطط الهیكلي - 

  تطویر المناطق الزراعیة. - 

  

  استراتیجیات تحسین وتطویر قطاع الخدمات والبنیة التحتیة:5-5-1
قة وادي غزة یدل على النقص في الخدمات وذلك یتطلب مؤشر األداء للخدمة في منط

تطویر لهذا المجال من خالل تأهیل شبكات الطرق والكهرباء والمیاه وتوفیر شبكة صرف صحي 
لجمیع مواطني القریة باإلضافة إلى محطات المعالجة وتنقیة المیاه العادمة واستغاللها في الزراعة 

الشوارع وتعبید الطرق، تحسین الخدمات كالكهرباء،  الغیر مأكولة مثل القطن وغیرها، رصف
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والمیاه، جمیع الخدمات والبنیة التحتیة عند تحسینها ینعكس ایجابیا على التنمیة االقتصادیة والتنمیة 
االجتماعیة والعمرانیة، وبالتالي ینعكس على المواطنین یمنع عملیات النزوح إلى المدن المجاورة، 

والى المنطقة ویدفع إلى النزوح العكسي إلى بلدة وادي غزة، ویسهل وأیضا یسهل الحركة من 
الحركة التجاریة ودعم التسویق للمزارعین  من خالل ربط الطرق الداخلیة بالطرق اإلقلیمیة كشارع 

  صالح الدین وشارع الكرامة.

  

  استراتیجیات تطویر المجال الزراعي والحیواني:5-5-2
قدم أنها منطقة زراعیة بدرجة أولى فهي غلة زراعیة وثروة فمن واقع بلدة وادي غزة كما ت

حیوانیة تمثل مورد لیس فقط لمنطقة وادي غزة بل هي من دعائم االقتصاد المحلي واإلقلیمي 
فالتنمیة الزراعیة هي مطلب وطني، ولكنها تعاني من تراجع في اإلنتاج اثر على المواطنین 

ائیلیة وعملیات تجریف األراضي الزراعیة وٕاغالق المعابر اقتصادیا واجتماعیا، فالتهدیدات اإلسر 
كان له األثر السلبي الكبیر، واستمرار الحصار الخانق على قطاع غزة أدى إلى تدهور المجال 
الزراعي والحیواني، إضافة إلى ذلك تسبب في ترك العدید من مزارعهم أوال خوفا من التجریف 

زراعة إلغالق المعابر وعدم التصدیر، وقلة المؤسسات وثانیا عدم الجدوى االقتصادیة من ال
  الزراعیة التي تدعم المزارعین.

فالهدف االستراتیجي األول هو تعزیز التنمیة الزراعیة المستدامة ویؤدي بدوره إلى 
تحقیق األمن الغذائي ویتم ذلك و  انعكاسات ایجابیة على المجال االقتصادي واالجتماعي والعمراني

  االشتال عن طریق و  صالح األراضي وزیادة المساحات المزروعة من األشجارمن خالل است

 توفیر مصادر میاه واستخدام تكنولوجیا متطورة في الري لترشید استخدام المیاه . - 

إنشاء سوق محلي على احد الطرق اإلقلیمیة كشارع صالح الدین وشارع الكرامة لتسویق  - 
 المنتجات الزراعیة.

 للمزارعین بواسطة وزارة الزراعة والمؤسسات الخیریة. عمل دورات وورش عمل - 

توفیر المعدات الالزمة للزراعة وتبني سیاسات من الحكومة من خالل دعم األدویة واألسمدة  - 
باإلضافة إلى دراسة وضع صندوق للمزارعین لیس لدعمهم بشكل كل لتكالیف الزراعة ولكن 

مزارع إلى القدرة على اإلنتاج، وهذا بدوره یدعم بتذلیل العقبات وتوفیر ما یلزم بنسبة تصل بال
 سعر السلع والمحاصیل.
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منطقة وادي غزة ثریة بتربیة المواشي واألغنام والطیور نظرا الن مواطني المنطقة یغلب 
علیهم الطابع البدوي فیمكن دعم هذا المجال بتوفیر دكتور بیطري للمتابعة من خالل وزارة الزراعة، 

دورات والو رشات لزیادة العنایة بالمواشي ودعم تسویقها، تشجیع المواطنین على وأیضا من خالل ال
  المزارع المنزلیة.

  استراتیجیات المجال االقتصادي:5-5-3
ال شك أن جمیع المجاالت السابقة تصب في تطویرها وتنمیتها إلى دعم االقتصاد المحلي 

والحیواني وتحسین الخدمات كالكهرباء وخلق فرص عمل للمواطنین فتبني تطویر المجال الزراعي 
والماء وتأهیل الطرق ینعكس على المجال االقتصادي باإلضافة إلى تطویر المجال االقتصادي من 
خالل تطویر المجال السیاحي والترفیهي فمنطقة وادي غزة تفتقد إلى المناطق السیاحیة فیقترح أن 

لموازیة لوادي غزة من الجهة الشمالیة یكون وادي غزة كمحمیة طبیعیة والمنطقة الخضراء ا
والمقترحة في المخطط الهیكلي تستغل بمشاریع سیاحیة ترفیهیة، باإلضافة إلى تخصیص منطقة 
في الوسط كما اقترح بعض المهندسین، كما تدعیم االقتصاد عبر إنشاء منطقة صناعیة وحرفیة 

جتماعیة والثقافیة، كما تفعیل دور والتي بدورها تقلل من نسبة البطالة وتنعكس على الحالة اال
القطاع في االستثمار في المنطقة ودعم المشاریع الصغیرة والمدرة للدخل من قبل الحكومة المركزیة 

  ووزارة االقتصاد.

  استراتیجیات تطویر الوضع اإلداري:5-5-4
اري تطویر الجهة اإلداریة والتي تقع منطقة وادي غزة تحت نفوذها، وتحسین أداءها اإلد

كبلدیة وادي غزة یساعد في االرتقاء بمستوى الخدمات جمیعها وتسریع عجلة التنمیة بفروعها 
باعتبارها هیئة فلسطینیة شبه حكومیة تقع على عاتقها رفع مستوى المعیشة للمنطقة وذلك من 

  خالل عدة نقاط:
رات، ویتم ذلك ضمن اطر إعادة الهیاكل التنظیمیة والطاقم اإلداري للبلدیة بما یتالءم مع التطو  - 

  قانونیة سلیمة.
توزیع المهام على األقسام المختلفة بوصف المهام والواجبات لكل شعب وأقسام البلدیة وٕاضافة  - 

  كوادر فنیة وٕاداریة.
  ورشات عمل .و  تطویر الكادر البشري الموجود وتأهیله من خالل دورات - 
یة على البلدیة وٕاضافة إلى رقابة ذاتیة من رئیس نظرا الن وزارة الحكم المحلي هي الهیئة الرقاب - 

البلدیة فیجب أن یكون هناك تقییم لألداء بشكل دوري یؤدي إلى زیادة في االنجازات بالمشاریع 
  التنمویة وتحقیق أهداف الهیئة المحلیة بالسرعة والطریقة الصحیحة.
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والخرائط الالزمة وتحلیل  ) من اجل جمع المعلوماتGISاستخدام نظم المعلومات الجغرافیة ( - 
هذه المعلومات وعرضها على صناع القرار وأیضا تسهل في عملیة رسم الخرائط المساحیة 

  وغیرها من الخرائط.

بلدیة المغراقة و  دراسة دمج البلدیات الریفیة القریبة والمترابطة جغرافیا مثل بلدیة وادي غزة - 
نحو التنمیة بفروعها وتذلیل بعض العقبات وبلدیة الزهراء، یؤدي بذلك إلى تظافر الجهود 

اإلداریة وتوجیه التنمیة نحو االتجاه الصحیح من خالل تقویة العالقات الخارجیة وٕاضافة 
أقسام مثل قسم العالقات العامة ومخاطبة الجمهور وهذا ذات أهمیة كبیرة في تحسین مستوى 

  تقدیم الخدمات ومعرفة مردود الخدمة على المواطنین.

  استراتیجیات التخطیط والتنظیم:5-5-5
ال شك أن تطویر مجال التخطیط والتنظیم من أهم المجاالت وأكثرها أولویة فنتائج المقابلة 
المهیكلة أكدت على أن التخطیط والتنظیم المرتبة األولى في المجاالت التنمویة األخرى فمن خالل 

ألساسیة للتجمعات السكنیة والخدمات هذا المجال یتم وضع األسس السلیمة لجمیع االحتیاجات ا
الصحیة والتعلیمیة والترفیهیة والمناطق الصناعیة والتجاریة وتحدي الشوارع وربط المنطقة بالشوارع 
اإلقلیمیة، والمحافظة على المصادر الطبیعیة والمناطق الزراعیة وغیرها مما یساهم في حل 

ذلك من خالل تحدیث المخطط الهیكلي بما  المشاكل االقتصادیة واالجتماعیة والعمرانیة ویتم
یتناسب مع متطلبات التجمعات السكنیة وتوزیع الشوارع واستخدامات األراضي بما یتوائم مع 

  المتطلبات االقتصادیة وخلق فرص عمل ویتم ذلك:

  دراسة المخطط الهیكلي وتخصیص استخدام سیاحي لمنطقة وادي غزة. - 

الملكیات وتسویة األراضي وٕادخالها على نظم المعلومات  مسح میداني مساحي شامل لمعرفة - 
  الجغرافیة .

  الرقابة على اإلنشاءات الغیر مرخصة. - 

م لتقتصد من تجریف  12-10توفیر شبكة طرق بمعاییر تخطیطیة الن تكون تجمیعیة  - 
  األراضي الزراعیة المتبقیة.

طقة سوق محلي للتسویق دراسة المخطط الهیكلي وتخصیص مناطق صناعیة وحرفیة، ومن - 
  الزراعي والحیواني.

تخصیص منطقة معالجة وفرز النفایات الصلبة بمعاییر صحیة وٕاعادة تدویر ما یستفاد  - 
  منها.
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تفعیل دور القطاع الخاص في نشر الثقافة والمشاركة المجتمعیة ومشاركة في وضع الخطط   - 
  المستقبلیة كاالستثمار الریفي.

حیاء في نشر الخطط والمقترحات وتوصیلها للمواطنین من شانه تذلیل تفعیل دور لجان األ - 
العقبات نحو تنفیذ مشاریع وتقلیل المسافات بین التخطیط والتنظیم وما هو على الواقع وردة 

  فعل الجمهور.

والتي یندرج من ضمن مسئولیاتها ال شك أن وزارة الحكم المحلي ال یجب ان تكون غائبة  - 
مشاركتها لوزارة و  في إعداد المخططات الهیكلیة والتفصیلیة لمناطقهم مساعدة البلدیات

التخطیط في انجاز المخطط اإلقلیمي لمحافظات غزة والمخططات القطاعیة والعبر قطاعیة 
  زة.غلمحافظات غزة، باإلضافة لمسئولیتها المباشرة عن المناطق اإلقلیمیة لمحافظات 

 التنظیم بإیجاد آلیة للحفاظ على التوازن ما بین القوانینفبادرت اإلدارة العامة للتخطیط و       
بین الواقع الملموس للزیادة الطاردة على و  األنظمة المعتمدة التي تخص حمایة  األراضي الزراعیةو 

الصعب الذي یعاني منه و  بالتوازي مع الوضع االقتصادي الرديءو  التعداد السكاني لمحافظات غزة
  والتخطیط في المناطق المصنفة زراعیة.الرقابة تجة عن غیاب السكان والعشوائیات النا

تم اقتراح مشروع (نظام لتطویر المناطق العمرانیة الواقعة ضمن المناطق  وفي هذا السیاق      
المصنفة زراعیة) حسب المخططات المعتمدة سواء كانت في نطاق نفوذ البلدیات أو في نطاق 

لمشروع ضمن ورشة عمل ولم یتم اعتماده حتى تاریخ كتابة ، تم اقتراح هذا االمناطق اإلقلیمیة
  :)2014وزارة الحكم المحلى، الرسالة، ویهدف المشروع إلى (

المحافظة على األراضي الزراعیة الفعلیة الموجودة في نطاق حدود البلدیات أو في  .1
 - للمواطنین المناطق اإلقلیمیة بما یحقق هدف التنمیة المستدامة باعتبارها السلة الغذائیة 

التعامل معها على أنها مسألة أمن قومي و  محمیات طبیعیة  - مناطق لحقن المیاه الجوفیة 
  یجرم كل من یتعدى علیها.و  للدولة

  تجمیع میاه األمطار وتصریفها واالستفادة منها. .2

  األنظمة المعتمدة التي تخص المناطق الزراعیة.و  عدم مخالفة القوانین .3

سحب أیة ادعاءات أو و  محافظة على المناطق الزراعیة الفعلیةتحفیز البلدیات على ال .4
  حجج قد تسردها لغیر ذلك.

  عدم إحالة المسئولیة لطرف بعینه.و  أن تتحمل جمیع المؤسسات ذات العالقة بمسئولیاتها .5
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ذلك من خالل إعداد و  العمل على اإلشغال الفعلي للسكان للمناطق التي یشملها هذا النظام .6
ومشاریع تقسیم تنمویة تشمل اقتراح أنظمة بناء حضاریة مع شبكة طرق مخططات هیكلیة 

  ومرافق وخدمات عامة لخدمة السكان والمنطقة.

مجاراة واقعیة التمدد السكاني من خالل اللحاق بالتنمیة الحضریة وعدم التسبب بوجود  .7
  المناطق العشوائیة .

مرانیة یتم تخطیطها بشكل المحافظة على التنمیة المستدامة من خالل إیجاد مناطق ع .8
  تنموي وحضاري وتالفي العشوائیات المرتقبة.

  بأسلوب علمي ممنهج.و  تنمیتها بشكل واقعيو  حمایة السلة الغذائیة الفعلیة .9

المساهمة في تنمیة إیرادات البلدیات من خالل تحصیل الرسوم المستحقة على تلك  .10
  المشاریع.

  .نین القاطنین في تلك المناطقواالقتصادي للمواط اإلنسانيمراعاة الوضع  .11

  صد السماسرة والطامعین وأصحاب النفوس الضعیفة من المتاجرة في تلك األراضي. .12

الزراعیة التي یتم تطویرها عمرانیا حسب النظام المقترح طق افي المن سكانیةف الكثافة الیتصنو یتم 
  ما یلي: إلى

  شخص/دونم. 9- 1من التي تعادل  سكانیةالكثافة المنخفضة: وهي الكثافة ال .1

  شخص/دونم.14-10التي تعادل من  سكانیةالكثافة المتوسطة: وهي الكثافة ال .2

  شخص/دونم. 19-15التي تعادل من  سكانیةالكثافة المرتفعة: وهي الكثافة ال .3
  

  المشاریع التنمویة المقترحة لمنطقة وادي غزة: 5-6
على ما تم وضعه من  وضعت المشاریع التنمویة المقترحة لمنطقة وادي غزة بناءا

استراتیجیات تنمویة مبنیة على المسح المیداني للباحث واحتیاجات المنطقة (بلدة وادي غزة)  
واعتمادا على نتائج المقابلة المهیكلة للمهندسین والخبراء واألكادیمیین وصناع القرار فتم رصد 

بع سنوات تلبي االحتیاجات مجموعة  من المشاریع في المجاالت التنمویة المختلفة فهي لمدة أر 
األساسیة فقط وذلك  ألنه مطلب أن تكون أكثر واقعیة للتنفیذ خالل األربع سنوات القادمة نظرا 

  للتكالیف العالیة لتنفیذ تلك المشاریع.
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وتم رصد الكلفة التقدیریة للمشاریع المقترحة بناءا على مشاریع سابقة منفذة وبتقدیر بنود 
للمشاریع التنمویة المقترحة لبلدة وادي غزة لمدة  اسرد 2- 5، ویوضح جدول مشابهة لنفس المشاریع

  أربع سنوات:
  ) للمشاریع التنمویة المقترحة لبلدة وادي غزة لمدة أربع سنوات2-5(جدول

  
  أوال: مجال التخطیط والتنظیم

  20,000  مشروع مسح مساحي وتصویر جوي وترقیم للمباني  -1
  50,000  صحة والمیاه والهندسةتورید معدات ألقسام ال  -2
  25,000  مشروع عمل مخططات تفصیلیة للمناطق  -3

  95,000  اإلجمالي ($)
 ثانیا: مجال البنیة التحتیة

  3,000,000  إنشاء شبكة صرف صحي كاملة على ثالث مراحل مع محطة معالجة -1
  2,000,000  كم15تعبید شبكة الطرق الداخلیة بمسافة   -2

  5,000,000  اإلجمالي ($)
  ثالثا:مجال الخدمات

  100,000  نسمة5000صیانة شبكة المیاه بحیث تخدم   -1
  250000  كوب 500إنشاء خزان میاه وبئر سعة   -2
  100,000 تأهیل الودیان وتجمیع میاه األمطار  -3
  100,000  صیانة شبكة اإلنارة  -4
  150,000 إنشاء مركز صحي  -5

  700,000  اإلجمالي ($)
 مجال التنمیة الثقافیة والریاضیة رابعا:

  100,000  إنشاء منتزه ترفیهي   -1
  250,000  إنشاء نادي ریاضي وملعب إقلیمي  -2
  50,000 تأهیل المركز الثقافي  -3

  400,000  اإلجمالي ($)
  خامسا: مجال التنمیة االقتصادیة

  300,000  إنشاء مركز تجاري   -1
  300,000  اإلجمالي ($)

  6,495,000  شاریع التنمویة في المجاالت المختلفة ($)إجمالي الم
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  :الخالصة:5-6
شمل الفصل الخامس أدوات وخطوات تجمیع البیانات، مثل االستبیان والمقابلة ووضع   

المبررات الستخدام المقابلة المهیكلة والصعوبات في استخدام المقابلة المهیكلة. كما تم التطرق إلى 
ال اإلداري، ومجال لة، للمجاالت التنمویة هي مجال التخطیط والتنظیم، المجمحاور المقابلة المهیك

، التنمیة الثقافیة، والمشاركة المجتمعیة، والبنیة التحتیة، وتم ترتیب األولویات مشاركة المرأة
  التنمویة.

بناءا على ما تقدم في المقابلة المهیكلة من نتائج وتحلیل، و  وتم تحلیل نتائج المقابلة،   
االعتماد على الفصل الرابع من تحلیل مكامن القوة والضعف و  لكل مجال من المجاالت التنمویة
)، والفصل الثالث الذي یتناول واقع منطقة وادي غزة، (SWOTوالتهدیدات والفرص عبر تحلیل 

بنیة استنبطت االستراتیجیات التنمیة الریفیة لبلدة وادي غزة لكل من المجاالت استراتیجیات قطاع ال
استراتیجیات المجال االقتصادي ومحاربة الفقر  استراتیجیات المجال اإلداري و  التحتیة والخدمات، 

واستراتیجیات مجال التخطیط والتنظیم ووضع مشروع التقسیم المقترح للمناطق العمرانیة لألراضي 
عات وفي نهایة وارتفا إشغالالزراعیة ووضع الشروط التنظیمیة لكل استخدام من ارتدادات ونسب 

دوالر  6495000الفصل خلصت االستراتیجیات إلى مشاریع تنمویة بقیمة تقدیریة وصلت 
  امریكي.
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  : التوصیات6-3
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  تمهید :6-1
الدیموغرافیة و  صائص الجغرافیةتناولت الدراسة واقع منطقة وادي غزة من حیث الخ

والخدمات المتوفرة في المنطقة  من خالل المسح المیداني من الباحث للمنطقة ومعرفة مكامن القوة 
  والضعف والتهدیدات والفرص المتاحة للتنمیة في المنطقة.

المهندسین واحتوت و  األكادیمیینو  كما تم عمل مقابلة مهیكلة مع مجموعة من المختصین
لة المهیكلة على المجاالت الرئیسیة، ووضع مقترحات في مجال التخطیط والتنظیم والمجال المقاب

اإلداري، والتي بدورها وضعت استراتیجیات التنمیة الریفیة لمنطقة وادي غزة، والتي خلصت في 
النهایة الى مشاریع تنمویة منها الخدماتي، البنیة التحتیة، مجال الشباب والریاضة، ومجال 

  اركة المجتمعیة والمرأة.المش

  

  : النتائج6-2
وتبعا للدراسة المیدانیة التي شملت أهمیة منطقة الدراسة من النواحي االقتصادیة 

  -والتخطیطیة واالجتماعیة، وعلى ضوء ذلك توصل الباحث إلى النتائج من أهمها:

یة حیث موقعها تعاني المنطقة من ظروف اقتصادیة صعبة وذلك من جراء التهدیدات اإلسرائیل-1
الحدودي من جهة الشرق لقطاع غزة، وقربها من الخط األخضر أدت إلى تجریف أجزاء كبیرة 
من األراضي الزراعیة، وهي بدورها أثرت على اإلنتاج الزراعي والحیواني للمزارعین وانعكس 

  ذلك على االقتصاد المحلي وعلى التنمیة االقتصادیة.

ة واضحة في بلدة وادي غزة، رغم وجود مشاریع تنمویة منفذة عدم وجود رؤیة تخطیطیة تنموی-2
نقص في مجال المشاركة المجتمعیة ومشاركة المراة، و  والتي ركزت على مشاریع البنیة التحتیة

  ونقص في المشاریع الترفیهیة.

  وجود وادي غزة لما له من أهمیة سیاحیة وٕاهماله.-3

  ادي غزة رغم تمیزها بالطبیعة الجمیلة.عدم وجود تخصیص لمناطق سیاحیة في بلدة و -4

منطقة وادي غزة ثروة زراعیة وحیوانیة نظرا لوجود أراضي زراعیة تتاح عمل المزارع واألشجار -5
المتنوعة، باإلضافة إلى طابع البداوة الذي یغلب على سكان منطقة وادي غزة والذي یساعد 

  على تربیة المواشي والحظائر المنزلیة.

ات األساسیة في منطقة وادي غزة، كالكهرباء والماء، ووجود شبكة من الطرق وجود الخدم-6
  وبصدد تنفیذ مشاریع صرف صحي.
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المناطق  إلىنقص الخدمات الصحیة في منطقة وادي غزة، والذي یطر المواطنین للذهاب -7
  المجاورة كمخیم البریج أو النصیرات.

سویق البضائع والمنتجات الزراعیة، وغیرها تحتاج المنطقة إلى سوق بلدي أو مركز تجاري لت-8
  من منتجات األلبان.

أهمیة القطاع الخاص في تسریع عجلة التنمیة في بلدة وادي غزة، والذي یفقد وجوده في العملیة -9
  التنمویة، والنمو االقتصادي.

ا اإلداریة الهیئة المحلیة التي تتبع لها منطقة وادي غزة (بلدیة وادي غزة)تعمل بكامل وطاقمه- 10
والفنیة، وتدیر مشاریع تنمویة، وهي الممثل الوحید للمنطقة، تبرز أهم مشاكلها وهمومها، 
وتعمل على تطویر المنطقة بالطاقات المتوفرة والممكنة، بحاجة إلى تطویر إداري ومالي 

رها وزیادة الكادر البشري (الموظفین) وتوسیع الهیكلیة لتشمل نظم المعلومات الجغرافیة، وغی
  من األقسام.

عدم وجود المؤسسات الزراعیة في منطقة وادي غزة والتي تدعم المزارعین والمشاریع الصغیرة، - 11
  وتوعیتهم من خالل ورشات عمل، ووسائل تزیح عقبات المزارعین.

عدم وجود عناصر جذب في منطقة وادي غزة تزید وتؤدي إلى الحركة من والى المنطقة والتي - 12
  إلى النمو االقتصادي. بدورها تؤدي

منطقة  وادي غزة بحاجة إلى ملعب بلدي، أو نادي ریاضي ترفیهي ثقافي یحتوي على ملعب - 13
  لممارسة النشاطات الریاضیة.

وجود ثالث ودیان في منطقة وادي غزة أكبرها وادي غزة، ووادي أبو قطرون ووادي یطلق - 14
  نوب، ال یستفاد من المیاه الموسمیة لها.علبه وادي حرز یقطع المنطقة من الشمال إلى الج

  قلة وجود المستثمرین ورؤوس األموال في المنطقة  وخصوصا بمجال الزراعة.- 15

  عدم وجود  مصانع توفر فرص عمل، ورش وحرف مثل النجارة وغیرها. - 16

یواجه قطاع غزة معوقات داخلیة ومعوقات خارجیة، ولكل من هذین القسمین عوامل تحدد   - 17
  روفه ومدى تأثیره على سیر العملیة التنمویة في قطاع غزة .ظ
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  التوصیات: 6-3
  - بناءا على ما تقدم من نتائج مذكورة یقترح مجموعة من التوصیات من أهمها:

تهیئة األجواء والظروف لدخول المستثمرین إلى منطقة وادي، وتوجیههم لالستثمار الزراعي -1
  الزراعیة.وٕانشاء مشاریع تسویق للمنتجات 

تفعیل دور القطاع الخاص ومشاركة الهیئة المحلیة في صناعة القرار وتعزیز دور الهیئة -2
  المحلیة في منطقة وادي غزة.

تطویر الهیئة المحلیة التي تتبع منطقة وادي غزة من خالل زیادة الكادر الفني واإلداري وزیادة -3
  أقسام الهیئة كقسم نظم معلومات جغرافیة.

المخطط الهیكلي للمنطقة وتخصیص مناطق سیاحیة، ومناطق لسوق بلدي لتسویق  تحدیث-4
  المنتجات الزراعیة والحیوانیة، وتخصیص مناطق حرف یدویة.

تعزیز وجود المزارعین لعدم تركهم مزارعهم و  اقتراح صندوق مالي للمساهمة في مشاریع زراعیة،-5
  وتذلیل الصعوبات  التي تواجههم.

كبیرة كعناصر جذب لمنطقة وادي غزة، كالمستشفى، أو ملعب إقلیمي یستقطب  إنشاء مشاریع-6
  الجمهور والذي یعزز التنمیة االقتصادیة.

تطویر مجال الخدمات والبنیة التحتیة، باإلضافة إلى إنشاء منتزهه ومشاریع خلق فرص عمل -7
  تقلل من نسب البطالة.

، وتوجیه المشاریع إلى اتجاه یفعل دور المشاركة تفعیل دور المرأة في المشاركة في صنع القرار-8
المجتمعیة، وتشكیل لجان أحیاء للمنطقة، یكون لها دور فعال في الترویج للمشاریع وتسلیط 

  الضوء على منطقة وادي غزة.

المحافظة على طبیعة منطقة وادي غزة  من الخالل على األراضي الزراعیة باعتبارها غلة -9
  االقتصادیة. زراعیة تدعم التنمیة

تبني استراتیجیات تنمویة ریفیة تعمد إلى تسریع عجلة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة  - 10
والعمرانیة ولثقافیة، تلبي احتیاجات منطقة وادي غزة، وتساهم في رفع مستوى المعیشة وتطویر 

  الخدمات بأنواعها.

رة إسعاف لتلبیة إنشاء مستوصف صحي یحتوي على طبیب متخصص وصیدلیة  وسیا- 11
  االحتیاجات الطبیة الطارئة. 
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تسلیط الضوء و  استثمار وادي غزة واعتباره كمحمیة طبیعیة، والمحافظة على حرم وادي غزة- 12
  على  المشاریع السیاحیة في وادي غزة.

دراسة إمكانیة دمج البلدیات الریفیة، ومدى االستفادة من الدمج وتأثیرها على الكادر الفني - 13
  المشاریع التنمویة. و  داري وتطویر وزیادة اإلمكانیات والفرصواإل

تبني عمل شراكات مع بلدیات كبرى لالستفادة من خبراتهم في المجاالت المختلفة داخل قطاع - 14
  غزة أو الضفة الغربیة أو خارج فلسطین. 

جلب موظفین وكادر تبني وزارة المالیة سیاسات مالیة لدعم البلدیة (بلدیة وادي غزة) لتستطیع - 15
  بشري إداري وفني وفتح أقسام جدیدة تدیر بكفاءة.
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The Islamic University 
Gaza 

 Deanship of Graduate  عمـادة الدراسات العلیــا
Studies 

 Engineering Faculty  ندســــةكلیــــة اله

 .Architecture dep  ةقسـم الهنـدسة المعماریـ

  
مقابلة مهیكلة ألطروحة ماجستیر بعنوان استراتجیات تنمیة المناطق الریفیة في 

  قطاع غزة (حالة دراسیة: بلدة وادي غزة)، تتضمن أربع محاور
  

  المحور األول التخطیط والتنظیم
كن أن تختلف عملیة تطویر المناطق الریفیة عن المناطق ن وجهة نظرك كیف یمم 1-1

  الحضریة؟
.......................................................................................

.......................................................................................  

  
الشروط التنظیمیة  في ظلطق الزراعیة في منطقة وادي غزة تطویر المنایف یمكن ك 2-1

  ؟هذه الشروطفي  اً تغییر  ؟وهل تقترحللمناطق الزراعیةالحالیة 

.......................................................................................
..............................................................،،،،،....................  

  
مناسب أو یحتاج إلى تحدیث من بلدة وادي غزة هل المخطط الهیكلي المقترح  لمنطقة  3-1

  ؟حیث الشوارع واستخدامات األراضي

.......................................................................................
.......................................................................................   
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هل هناك حاجة لتوسیع حدود النفوذ اإلداریة لمنطقة وادي غزة في اتجاه المناطق  4-1
  اإلقلیمیة؟ 

  ---- ال                     ---  نعم          
  مقترح إن وجد         

.....................................................................................
.....................................................................................

.....................................................................................  
  
دة وادي غزة نظرا لقربها من الخط أدت التهدیدات والحروب التي تواجها منطقة بل  5-1

األخضر إلى قلة عدد السكان ونزوح البعض مما أدى إلى ضعف التنمیة بفروعها. من 
  وجهة نظركما هو التخطیط المناسب للمناطق الریفیة في هذه الحالة؟

.....................................................................................
.....................................................................................

.....................................................................................  
  
  
ما المشاریع التي یجب التركیز علیها في  منطقة بلدة وادي غزة بخصوص التخطیط  6-1

  والتنظیم؟

.....................................................................................
.....................................................................................

.....................................................................................  
.....................................................................................

.....................................................................................
.....................................................................................  
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  المحور الثاني: المجال اإلداري
  هل من الممكن دمج البلدیات الریفیة؟  2- 1

  ---- ال                     --- نعم 
  مقترح إن وجد

........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................  

في ظل قلة الكادر المتواجد في بلدیة وادي غزة هل تؤید زیادة الكادر وتطویره أو دمجها مع  2- 2
  بلدیات ریفیة أخرى؟

...............................................................................................
...............................................................................................

.........................................................................................  
بشكل عام وبلدیة وادي غزة بشكل في ظل ضعف الدعم المالي للبلدیات في المناطق الریفیة  2- 3

  ؟بلدیات كبرى خارج فلسطین أو داخله هل تؤید الشركة معخاص 
  ---- ال                     ---  نعم

  مقترح إن وجد
........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................  

  
رارات البلدیة اتجاه الجبایة هل تؤید الشراكة مع القطاع الخاص وهل هذا یؤثر على ق 2- 4

  ؟والضرائب
  ---- ال                     ---  نعم

  مقترح إن وجد
........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................  
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  المحور الثالث مجال المشاركة المجتمعیة والثقافة
بشكل عام ومنطقة وادي غزة بشكل  الریفیة المناطق في الثقافیة التنمیة وآفاق إمكانیة ما 3- 1

 خاص؟
...............................................................................................

...............................................................................................  
  

عند النساء إلى ضعف  خاصةضعف الثقافة وازدیاد األمیة في المناطق الریفیة أدى  3- 2
  المجتمعیة في صنع القرار. ما اقتراحاتك بهذا الخصوص؟ ةمشاركال

........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................  

  
 المحور الرابع: ترتیب المجاالت التنمویة

ما الترتیب المقترح ألولویة المجاالت التنمویة من حیث تمویل المشاریع؟ وهل من الممكن  4- 1
  وضع نسب مئویة؟

 أوًال: مجال التخطیط والتنظیم
 ثانیا:المجال اإلداري

ثا:الخدمات بأنواعها (الصحیة، الترفیهیة، التعلیم...)ثال  
 رابعا: البنیة التحتیة (صرف صحي، شوارع...

 خامسا: التنمیة االقتصادیة ومحاربة الفقر 
 سادسا: التنمیة الثقافیة

1-.........................................................................  
2-..........................................................................  
3-...........................................................................  
4-...........................................................................  
5-...........................................................................  
6-.........................................................................  
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Introduction 
The rural development gets important and urgent in Palestine in general and in Gaza 
Strip in special. It affects the society in economic and social aspects. As a consequence 
of the economic recession under the oppressive and consistent siege of Gaza, the rural 
development gets essential. Its fundamentals should be focused on in a scientific 
manner and methods. It requires to keeping the resources, and developing and managing 
the capabilities to achieve a comprehensive national development with all its branches. 
This can be accomplished by defining the vision for developing the improving goals and 
studying the positive and negative aspects. It should be also included in the society 
priorities. The vision can also study the main needs within the rural areas, and analyze 
the available resources which boost the economic development. This is one of the 
essential dimensions on which any development and especially the rural development 
depend.                  
 

Reading the data of the Palestinian Central Bureau of Statistics, one can conclude that 
the distance of the rural areas in Gaza strip is 33910 donum within the urbanism that is 
distributed on 9 rural compounds. Its distance among the Urbanism is 12.1%. This is a 
good rate after the urbanization of the rural area. It is considered one of the economic 
support resources and the main source of the agriculture, livestock and poultry 
productions. This economic resource requires a rural and planning development in 
organizational conditions for keeping the agricultural lands.  
 

The study site is Wadi Gaza which represents the biggest rural compound in Gaza strip. 
It is 2.3% from the urbanism area as to the structural and land using plans. This is why 
Wadi Gaza should be studied as a sample of the rural areas. First, the study should 
define the developing strategies to guarantee the food supply and the living stability for 
the inhabitants of the Wadi Gaza. Second, it will contribute to the economic growth of 
Gaza strip. So its geographic, social, serving, and civilizational features and the 
civilization type should be studied and analyzed. Its strengths and weaknesses should be 
recognized to be developed. We should also focus on the applicable regulations and 
laws, and on its structural plan to know whether it is well planned and balanced. 
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The development spread everywhere on all the life levels and its effects. So it is also 
necessary to explore the current status in the social, cultural, civilizational aspects. It is 
also required to recognize the traditions which prevail to the area as the development is 
citizen-oriented. The development goal is to enable the citizens to produce and work. 
This is the effective role on which all the development pillars depend much that it is the 
basic of the development stability.   

 

Research Problem: 
 

Gaza strip suffers from economic and planning difficulties in general. This is resulted 
by the consistent siege and sequent wars. Wadi Gaza is a part of Gaza strip. So it suffers 
specially from the repeating Israeli invasions for its nearby location from the Green line. 
Here, the research problem is: what are the strategies that should be duly followed to 
achieve the balancing rural development. This will contribute to the economic 
development of the Municipality and support the work opportunities without losing the 
rural feature of the Municipality. It must review the limitedness of the improvement and 
the integrating development processes in this area during the last years. It should also 
expect the donors' enthusiasm to the development of this area during the coming period.  

The study aims at answering some questions to provide the study conclusion: 

1- What are the main needs of Wadi Gaza? 

2- What are the obstacles that limit the rural development of the area? 

3- What are the strategies which are required for developing this area?  

 

The study importance: 
 
There is a poor care for the development of the rural areas, lack of the regional 
planning, and poor services. The natural resources can't be maintained out of the 
civilization of the agricultural areas. Accordingly, the research study of Wadi Gaza is 
important for the following reasons: 

1- The necessity of the rural areas development for the over population of Gaza strip 
as its population is 1.8 million population, and the density of population has 
reached 4661 individuals/km2 in Gaza strip. (Source: The Palestinian Central 
Bureau of Statistics, 2013) 

2- The consistent need of the development and improvement processes to conform to 
the population growth as it rates 5.2 newborn in Gaza strip. (Source: The 
Palestinian Central Bureau of Statistics, 2013) 

3-  The uniqueness of the rural areas for its strategic importance as a food supply to 
Gaza strip. The agricultural lands reach more than 70% of Wadi Gaza. (Source: The 
structural planning – Wadi Gaza Municipality, 2014). 

4- The lack of the previous studies of the study site development. 

5- The recession of the economic situations in Wadi Gaza.  

6- The statement of the area features and its influence on the development of Gaza 
Strip.   
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The Research Methodology: 
 
This study will use the descriptive analyzing methodology through three pillars: 

The theoretical study: 

By showing up the concepts which are related to the connection between the 
development and the rural areas. 

The field study: 

By using the field scanning tools to scan the inhabitants areas and the existing status on 
the social and economic levels (interviews). 

The analyzing Study: 

By analyzing the information and defining the problems, trying to develop solutions and 
determining the developing strategies and discussing them with the experts and 
specialized people.  

 

Study Limitation: 
 
The time limitation: during the coming four years 

The place limitation: in Wadi Gaza– Gaza Strip, its distance is 6527 dounm, and east 
bordered by the Green line and west by Salah El-din Street, south by Wadi Gaza and 
north by Al-Karama or Al-Manzar Street.   

 
Figure 1: The boarders of Wadi Gaza Municipality.  

Source: (Wadi Gaza Municipality, 2014) 
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The Current Status Analyzing:  
 
This chapter highlights all the achieved projects during the last seven years in Wadi 
Gaza and the most important projects among them. It also shows the developing trends 
on which such projects focus. It analyzes the current status of Wadi Gaza through the 
fourfold strategic analysis (SWOT) to know the strengths and weaknesses elements of 
the area. It also goes into the opportunities and threats which Wadi Gaza area faces. 
They help us to develop rural development strategies for Wadi Gaza.      

 

 

Weaknesses Strengths 

 No Infrastructure 

 High Employment and Poorness Rates 

 Poor Marketing of Products 

 No Healthy Services 

 Environment Problems after the 
Throwing the Rubbish  

 No Awareness and Culture 

 Location and weather 

 Natural Resources 

 Agricultural and livestock production 

 Rural Council (municipality) for serving 
the citizens 

 Human Resources 

Threats Opportunities 

 Israeli Occupation 

 Sequent Wars and Repeating Invasions 

 Closing the Crossings and No Building 
Materials 

 Consistent Oppressive Siege  
 

 Geographic and Administrative 
Connection 

 The donors' activity in the Area and their 
various types 

 Natural Resources and Fertile Sources 

 Partnership to the Private Sector 

 Joining the Institutions to benefit from 
its outside experiences 

 
Table 1: The fourfold Analysis (SWOT) for the current status in the study site 

 

The Proposed Development Strategies 
 
The practical study has included the tools, the data collection steps, e.g. interviews, and 
defined the justifications and difficulties of using the structured interview. It also goes 
into the structured interviews pillars of the development areas. They are the Planning 
and Organizing area, the Administrative area, the Woman participation, the Cultural 
development, the societal development, and the infrastructure. Then, it arranges the 
development priorities and analyzes the interview results.     
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First: Studying Tool: The Structured Interview 
 
The structure interview is used as a studying and tracking tools, following a proper 
study methodology. These are used for getting as many opinions and ideas as possible 
for the study site. It targets the municipality engineers of the rural areas, the planning 
experts, decision makers and engineers who work in the financing field. It also aims at 
the ministries representatives in the central committee, and the academic people.   

 

As the study topic tends to be a specialized topic, it needs the views of the specialized 
people who understand the rural development requirements. The structured interview is 
chosen to be the main studying tool in addition to the direct field observations which the 
researcher has written in the previous two chapters. Choosing the structured interview 
aims at: 

1- Benefiting from the experiences of the group individuals to be met in the structure 
interviews for suggesting their ideas and views. 

2- Showing obviously the interview content. So if anyone has inquiries, the researcher 
would be there to answer him. 

3- Collecting as many ideas and suggestions as possible which can be useful for the 
study. So the structured interview tool will be more effective.  

 

Despite of the clear positive points of the structured interview, it would face a number 
of difficulties which will require more efforts. They are: 

1- Choosing the sample requires to know the names of the interviewed persons and 
their relation to the studying topic. The researcher has benefited from his 
professional position in listing the concerned persons. 

2- Making an interview lasts a long time. So the interviews should be based on prior 
fixed dates with the engineer or the expert for the multiple sites. 

The structured interview needs brainstorming and preparation of the interviewee 
(i.e. the answers are not quick or ready, especially when developing suggestions or 
creative ideas.)   

The structured interview includes four pillars in addition to the structure 
planning of Wadi Gaza. First is the panning and organizing pillar in which the rural 
areas are compared to the civilized ones in terms of the development process and the 
differences. 

The second question from the first pillar goes into the study site since the 
agricultural areas of Wadi Gaza is included in the applied organizing conditions in Gaza 
Strip. All of them are alike in terms of their ownership distance, rebounds, heights, and 
occupation rate.  By applying such organizing conditions, how can the agricultural areas 
be developed? Does the expert or engineer propose a change for it? 

The third question from the first pillar goes into suggesting the structured 
planning and how far it is suitable for Wadi Gaza. Does the planning need updating in 
terms of the streets, lands using and population distribution? 

The fourth question in the planning and organizing pillar is about the ability to 
expand power towards the regional areas. Since Wadi Gaza often faces threats, this 
causes the decrease of the population and the immigration of some of them.  

Thus, the fifth question is: what is the suitable planning for the rural areas in this 
situation? Reflecting the previous question, the sixth question is: What are the projects 
that should be focused on in Wadi Gaza? 
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The second pillar from the structured interview is the administrative field. This 
fourth pillar includes four points that were asked about. The first question goes into the 
ability to join the rural Municipality?  

The second question highlights the administrative cadre of Wadi Gaza. The 
question is: does the expert support the development of cadre? Or otherwise, join to the 
other rural municipalities?          

The fourth question from the third pillar, following the third question, is: Does 
the participation with the private sector affect the Municipality decisions in terms of the 
mandatory taxes?  

The third pillar of the structured interview contains two questions in the societal 
and cultural participations. The first question goes from the third pillar into the cultural 
development horizons within the rural areas in general and Wadi Gaza in special. How 
far can be the cultural development in the rural areas? 

The second question focuses on the definition of the expert's or Engineer's 
suggestions concerning the poor culture and increasing illiteracy in the rural areas, 
especially among the women. It accordingly leads to poor societal participation in 
making decisions. 

The fourth pillar in the interview focuses on the arrangement of the development 
fields when financing is available. The fields are six: the planning and organizing field, 
administrative field, various services field (healthy, interesting and educational), 
infrastructure, economic development, poorness prevention, and finally the cultural 
development. 

 

Results of the Structured Interview 
Its most important results 

 
Figure 2: How far the Structural Plan needs to be updated 

 
Figure 3: How far the Municipality needs to expand the powers 
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Firgure 4: How far the Rural Municipalities needs to be emerged 

 

 
Figure 5: How far the Municipality needs the partnership to the private sector 

 

 Arrangement/ Field First 
level 

Second 
level 

Third 
Level 

Forth 
Level 

Fifth 
Level 

Sixth 
Level 

Total 

1 Planning and organizing 50 25 12.5 0 0 12.5 100 

2 Administrative 12.5 0 37.5 25 25 0 100 

3 Various services 12.5 12.5 12.5 37.5 25 0 100 

4 Infrastructure 0 37.5 25 25 12.5 0 100 

5 The economic 
development and 
poorness prevention 25 0 0 12.5 25 37.5 

100 

6 The cultural 
development  

Total 

0 

100 

25 

100 

12.5 

100 

0 

100 

12.5 

100 

50 

100 

100 

Figure 2: it shows the results of the structures interviews to arrange the developing 
fields 
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 The results and analysis of the structured interview for each development 
field are proposed. The fourth chapter analyses the strengths, weaknesses, threats and 
opportunities by the (SWOT) analyzing. The third chapter discusses the reality of Wady 
Gaza. Accordingly, the rural development strategies of Wadi Gaza of each field of are 
concluded as: the infrastructure and services strategies, the economic strategies, 
poorness prevention strategies, administrative strategies, and the planning and 
organizing strategies. It also leads to develop the suggested distribution project of the 
civilization areas in the agricultural lands, the organizing conditions of using each type 
of rebounds, occupancy rates and the heights. By the end of the chapter, the strategies 
have turned into development projects valued by about USA $6495000.          

 
Summary and Recommendations 
 
First: Summary 
 
Following the field study including the importance of the study site in the economic, 
planning and social aspects, the researcher has concluded the following results:   

1- The area suffers from economic difficulties out of the Israeli threats, and its 
location at east of Gaza and near from the green line. This leads to the erosion of a 
big distance of the agricultural lands. Accordingly, it affects the agricultural and 
livestock production for the farmers. It is finally reflected by the local economy and 
the economic development.  

2- There is no clear development plan in Wadi Gaza. However, the developing 
projects focus on the infrastructure is implemented. This is also despite of the lack 
of the societal and women participations and the lack of the luxurious projects.    

3- Wadi Gaza has tourism importance but it is neglected.  

4- There are no specializing tourism areas in Wadi Gaza despite of having a beautiful 
nature. 

5- Wadi Gaza has agriculture and livestock production out of its agricultural lands 
where there are allowed to fomr farms and plant various trees. In addition, the most 
population of Wadi Gaza has the bedouinism features which help them to breed the 
livestock at the homes zareba.  

6- Wadi Gaza has the main services like the electricity, water, and roads network. It is 
expected to implement sanitarian projects. 

7- There is no health services in Wadi Gaza which makes the citizens go to the nearby 
areas like Bureij and Nuseirat Camps. 

8- Wadi Gaza needs to a local market or a trade center for marketing the goods, the 
agricultural products and the other dairy products.    

9- The private sector is important for accelerating the development progress in Wadi 
Gaza Municipality. But the development process and economic growth missed this 
sector. 

10- The local authority, to which Wadi Gaza area is affiliated, work with its full 
administrative and technical staff. It manages development projects. It is the only 
representative of the area, as it shows up its most important problems and worries. 
It also works on developing the area, using the available and possible potentials. It 
needs an administrative and financial development, and additional human cadre 
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(employees). It also needs to expand the structuralism to include the geographic 
information systems and the other sections.  

11- There are no agricultural institutions in Wadi Gaza area. They can support the 
farmers and the small projects. They also enhance the famers' awareness by holding 
workshops and remove the famer's problems. 

12- Wasting the attractive elements of Wadi Gaza is increasing, leading to move from 
and into the area. This is finally resulted by an economic growth.   

13- Wadi Gaza area needs a local playground or a luxurious cultural sports club with 
playground to practice the sports activities.  

14- There are three valleys in Wadi Gaza the biggest of which is Wadi Gaza, Wadi Abu 
Katrun, and Wadi al Hirz which exists in the middle of the area from north to 
south. But its seasonal water is neglected. 

15- There neither investors nor investing capitals to invest within the area, especially in 
the agricultural field. 

16- There are no factories or workshops where job opportunities, or crafts like 
woodworking and others.  

 

 

Second: Recommendations 
 
Based on the provided above results, a group of recommendations are suggested: 

 

1- The surroundings and circumstances should be ready for the investors' enter to 
Wadi Gaza. They should also direct them to the agricultural investment and 
establish the projects of agricultural products marketing. 

2- The private sector should be activated. The local authority should participate in the 
decision making. The authority's local role should be enhanced in Wadi Gaza.  

3- The local authority which is affiliated to Wadi Gaza should be developed through 
the visit of the technical and administrative cadres and by adding the geographic 
information systems department to the authority's departments. 

4- The area structural plan should be updated. The tourism areas, the local market for 
marketing the agricultural and livestock products, and the manual crafts areas 
should be specialized. 

5- The fund is suggested for the agricultural projects, supporting the farmers to not to 
leave their farms and removing their difficulties.       

6- The big projects should be established as attracting elements for Wadi Gaza like the 
hospitals, regional playground attractive for the audience which supports the 
economic development. 

7-  The services and infrastructure should be developed. In addition, the park and 
projects should be established to create job vacancies and decrease the 
unemployment rate. 

8- The woman participation in the decision making should be activated. The projects 
should be oriented to the societal participation. The area districts committees should 
be formed. They should have an effective role in promoting the projects and 
highlighting the area of Wadi Gaza. 
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9- The nature of Wadi Gaza should be kept through the agricultural lands to support 
the economic development.  

10- Adapting the rural development strategies is for accelerating the economic, social, 
civilization and cultural development. These strategies should meet the needs of 
Wadi Gaza, boost the living level and develop the various services types.        

11- A healthy clinic should be established. It should have a specialized physician, a 
pharmacy, and an ambulance to meet the urgent medical needs. 

12- Wadi Gaza should be invested as a natural reverse. Its holy placeshould be kept. 
The tourism projects of Wadi Gaza should be shown.  

13- The emerging of the rural municipalities should be studied. We should study how to 
benefit from its emerging, and how is its influence on the technical and 
administrative cadres. The potentials, opportunities and the development projects 
should be developed and increased.  

14- The partnerships with the major municipalities should be adapted to benefit from 
their experience in the various fields inside Gaza Strip, the West Banks or outside 
Palestine. 

15- The financial ministry should adapt financial policies for supporting the 
municipality (Wadi Gaza municipality) to be able to hire employees, human 
administrative and technical cadres and to open new departments to manage the 
efficiency.  

 


