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المستخلص .يهدف البحث إلى دراسة حالة الطرق والمواصالت في بلدة نابلس القديمة ووضع

مقترحات لتحسينها ،وتبين النتائج تدني عدد المركبات على مداخل البلدة ،وتركز حركة المشاة
على مداخل محددة وفي وسط النهار .يتوفر عدد كبير من مواقف المركبات في محيط البلدة
القديمة وداخلها ،ولكن حجم الطلب عليها كبير أيضا .وغالبية الشوارع ( )٪75في حالة سيئة،
أو متوسطة ،وبحاجة إلى صيانة .وتبين النتائج تدني مستوى ملكية المركبات للتجار والسكان

واجماعهم ( )٪80على تحديد دخول المركبات إلى البلدة إلى ساعات محددة .وقد تركزت خطة

تحسين المواصالت على صيانة الشوارع ،وتبليطها ،وتحسين محاور االتصال مع المحيط،
وتحديد دخول المركبات للبلدة القديمة ،وتحسين مواقف المركبات.
الكلمات المفتاحية :البلدات القديمة ،خطة المواصالت ،تطوير الطرق ،مواقف المركبات ،نابلس.

حيث أن الوسط التاريخي او بلد يتكون ملن مجملوع

 -1خلفية ومقدمة

عناصللر الت لراث الحضللارو ،فالمنللاطق التاريخيللة او

تحت للل قض للية الحف للات عل للى البل للدات القديم للة وت ار ه للا

مدين ل للة تعل ل لد ج ل للز ا م ل للن ال ل للروة الوطني ل للة له ل للضا البل ل للد،

المعمللارو وقيمتهللا التاريخيللة مكان لا متقللدما فللي سللياق

وبخاصللة مللن الناحيللة االقتصللادية ،إضا تللم اسللتهاللها

القضللايا العالميللة لمللا لهللضي القضللية مللن أ ميللة تنبللع

اغراض السياحة.

مل للن قيمل للة الت ل لراث ضاتل للو ،فل للالتراث ل للو المعل للين الل للضو

والبلدات القديمة في فلسطين لها أ مية خاصلة

تسل لتقي من للو ااجي للال الالحق للة قافته للا ،وبمعن للى أع للم

وقصللوى ،لمللا تتعللرض لللو مللن حملللة تضللليل تللاريخي

وأشللمل ،ف للفن الحف للات علللى الوس للط الت للاريخي للمدين للة

نتيج للة الص ل لراع السياسلللي م للع إس ل لرائيل التل للي تحل للاول

يعنل للي اءبقل للا علل للى مل للا تتضل للمنو ملللن قل لليم تاريخيل للة،

طمس كلل المعلالم التاريخيلة التلي ت بلت صللة الشلعب

وأ رية ،ومعماريلة ،واجتماعيلة ،واقتصلادية ،وسياسلية،
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الفلس ل ل للطيني بمرض ل ل للو .أمل ل ل لا اا مي ل ل للة ااخ ل ل للرى له ل ل للضي

الط ل ل ل للرق ،وحركل ل ل ل لة المركب ل ل ل للات ،والمش ل ل ل للاة ،ومواق ل ل ل للف

متواض ل للعة ،ل ل للضا يمك ل للن أن تش ل للكل الحرك ل للة الس ل للياحية

مركز مدينة نابلس التجارو المجاور لها.

المنل ل ل للاطق فهل ل ل للي أن فلسل ل ل للطين ضات م ل ل ل لوارد طبيعيل ل ل للة

المركبللات ،وتفاعللل البلللدة القديمللة مللع محيطهللا ،ومللع

مل للوردا مهم ل لا ورئيسل لليا ملللن الم ل لوارد االقتصل للادية التل للي

وتعن للى للضي الد ارس للة بتقي لليم نت للام المواص للالت

ب للد م للن تض للافر الجه للود للحف للات عل للى للضي البل للدات

أساسللي فللي تطللوير الحيللاة داخللل البلللدة ،ولكللن بحكللم

المسللتويات جميعهللا مللن أجللل اءفللادة مللن المللوردين

المواصل ل ل للالت المعل ل ل للايير الخاصل ل ل للة بالبلل ل ل للدة القديمل ل ل للة

فمدين ل للة ن ل للابلس القديم ل للة ل للي مدين ل للة تاريخي ل للة

الخاص للة ،بم للا يكف للل الحف للات عل للى القيم للة التاريخي للة،

يمكللن االعتمللاد عليهللا فللي التطللوير والتنميللة ،لللضل ال

القديمللة وتطوير للا ،واتهللار أ ميتهللا ،وتسللويقها علللى
االقتصادو وال قافي فيها.

معمللورة بالسللكان ااصللليين ،وتشللهد حيللاة نشللطة مللن

سل ل للكان ،وحركل ل للة تجاريل ل للة ،وم ارفل ل للق قافيل ل للة وت ار يل ل للة،
وصللناعات تقليديللة خفيفللة .وتتكللون شللبكة الطللرق فللي

البلللدة القديمللة فللي نللابلس مللن مجموعللة مللن الش لوارع،
والممرات ،واازقة ،واادراج ،ويستخدمها حاليا المشاة
بدرجة كبيرة ،والمركبات بتصنيفاتها المختلفة .وتعاني

البلللدة بعامللة مللن سللو حللال أج ل از مللن شللبكة الطللرق
وض ل لليق شل ل لوارعها ،وازدح ل للام طرقاته ل للا بفع ل للل حرك ل للة

المشللاة النش للطة ،والحرك للة التجاريللة ،وتع للارض حرك للة
المركبل للات مل للع حركل للة المشل للاة ضل للمن شل للبكة الطل للرق

الضلليقة .وتللولي بلديللة نللابلس ا تمامللا خاصللا ببلللدتها
القديمل للة وضل للمان اسل للتمرار الحيل للاة والنشل للاط التجل للارو

بمسل ل للتوى الئل ل للق ،مل ل للن أجل ل للل الحفل ل للات علل ل للى الهويل ل للة
التاريخيللة ،والقيمللة الت ار يللة للبلللدة ،و للضا يتضللمن إدارة

أمور ل للا الحياتي ل للة بم ل للا تحتوي ل للو م ل للن التع ل للارض ب ل للين
متطلب ل للات التط ل للور ،والمدني ل للة والحف ل للات عل ل للى القيم ل للة

التاريخيللة فيهللا ،ومللن أ للم عناصللر الحيللاة فيهللا شللبكة

ف للي بل للدة ن للابلس القديم للة لم للا له للضا النت للام م للن دور
الطبيعللة الخاصللة للبلللدة القديمللة يجللب أن يمخللض نتللام
واالعتبللارات المختلفللة التللي تحللافت علللى للضي الطبيعللة
واالجتماعية ،والسياحية ،واالقتصادية.
 -2أهمية الدراسة وأهدافها
عن ل ل للد د ارسل ل ل للة البل ل ل للدات القديمل ل ل للة فلل ل للي المل ل ل للدن
والتجمع للات الفلس للطينية وتقي لليم واقعه للا الح للالي ،ال ب للد

م للن النت للر وبش للكل اس للتراتيجي ف للي وض للع إجل ل ار ات

كفيلللة لتنميللة البلللدة القديمللة وتطوير للا ،والحفللات علللى
ااماكن اا رية والمواقع التاريخية ،من عملية التوسلع

العم ارنل للي ،والتطل للور الحضل للرو ،بمل للا يضل للمن الحفل للات
عل للى الطبيع للة الخاص للة بالبل للدات القديم للة والمحافت للة

عليه ل للا ،و ل للضا يتض ل للمن االلتل ل لزام بالقواع ل للد والمع ل للايير

المتشللددة التللي تضللمن الحفللات علللى القيمللة التاريخيللة
والمعماري للة للبل للدة القديم للة ،ل للضل يج للب العم للل عل للى
ص ل لليانتها وحمايته ل للا م ل للن التبدي ل للد والض ل للياع ،وااخ ل للض

باالعتبار سياسات عامة لدفها تنميلة قطلاع السلياحة

فللي البلللدات القديمللة ،وضل ل عبللر سياسللة إعللادة البنللا

والتم ي ل ل ل للل والت ل ل ل للرميم ،ودم ل ل ل للج الماض ل ل ل للي بالحاض ل ل ل للر

ومتطلباتو.
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ومللن للضي السياسللات تطللوير اانشللطة ،وتللوفير

 وض ل ل للع مقترحل ل ل لات لتحس ل ل للين وض ل ل للع نت ل ل للام

وتس للهيل حرك للة الم للرور فيه للا ،ورف للع المس للتوى الع للام،

 -3وصف شبكة الطرق والمواصالت – منظور تاريخي

الخللدمات والم ارفللق العامللة ،وتم يللل الش لوارع القائم للة،
وتوفير اءمكانيات والخدمات الالزمة للمستخدمين.

واله ل للدف ااساس ل للي له ل للضي الد ارس ل للة ل للو وض ل للع
إجل ار ات لتطللوير شلبكة الطللرق والمواصلالت فللي بلللدة
نابلس القديمة ،واا داف التفصيلية للدراسة ي:

 -1د ارس للة وض للع المواص للالت الح للالي للبل للدة

القديمل ل للة ومحيطهل ل للا مل ل للن جوانبل ل للو المختلفل ل للة ،واعل ل للادة
تقييمها.

 -2دراسة العالقة المتبادللة بلين البللدة القديملة

وباقي أج از المدينة وطرق الربط فيما بينها.

 -3وض ل ل ل ل ل للع مقترح ل ل ل ل ل للات لتط ل ل ل ل ل للوير قط ل ل ل ل ل للاع

المواصالت في البلدة القديمة لحل المشلكالت الحاليلة

والمستقبلية.

يبل للين الشل للكل  1حل للدود البلل للدة القديمل للة منطقل للة

الدراسة وتقسيم حاراتها.

واعتمدت منهجية الدراسة على مزيج من المنهج

الوصفي والمنهج التحليلي لواقع نتام الطرق

والمواصالت في بلدة نابلس القديمة ،وضل من خالل:

 مراجعة الدراسات والمخططات السابقة ضات العالقة.
 تقييم واقع شلبكة الطلرق ،وحركلة المواصلالت،
ومشكالتها القائمة ومستوى الخدمة فيها.
 استطالع وجهات نتر أصحاب العالقة في

المدينة بخصوص البلدة القديمة ،وطرق تطوير ا.

المواصالت في البلدة القديمة.

تعد البلدة القديمة في نابلس واحدة من البلدات

القديمة التي ما زالت تحتفت بهيكلها الحضرو

المتكامل ،فهي ضات جضور حضارية في عمق
التاريخ من حيث السكن المتواصل .أسسها

الكنعانيون قرابة  4000ق.م ،وأطلقوا عليها اسم

(شكيم) بمعنى اارض المرتفعة أو النجد[.]1

ومللرت المدينللة بعللدة م ارحللل تاريخيللة ،وتعاقبللت

عل للى حكمه للا االمبراطوري للات والممالل ل الكبيل لرة .فف للي
س ل للنة 72م أس ل للس الروم ل للان مدين ل للة ن ل للابلس الحالي ل للة،

وأطلق لوا عليهللا اسللم ففالفيللا نيللابوليسف بمعنللى المدينللة
الجديل للدة .ومل للع دخل للول جيل للو

المسل لللمين إليهل للا سل للنة

636م ،تح للول اس للمها إل للى ن للابلس .بع للد أن اس للتولى

عليه ل ل للا الص ل ل للليبيون مل ل ل لرة أخ ل ل للرى (1187-1099م)
مركز مهملا للمملكلة
ا
وأعادوا تسميتها بلفبوليسف وكانت

الالتينيل ل للة ،أعيل ل للد بنل ل للا المدينل ل للة سل ل للنة  1202علل ل للى

أنقاضها بوصفها مدينة عربية مرة أخرى[.]2،1

ويعل للود نت ل للام الش ل لوارع ااص ل لللي فل للي تخط ل لليط

المدين للة إل للى النت للام الش للبكي الروم للاني الق للديم (انت للر
ش للكل  .)2ويته للر للضا النت للام الش للبكي واض للحا ف للي
الجللز الش للمالي مللن البل للدة القديم للة فللي ح للارة الحبل للة،

التللي بنيللت فللي وقللت مللا خللالل القلرنين الحللادو عشللر
والسللابع عشللر للملليالد ،وحللارة القيسللارية ،حيللث كانللت
[]3

منشم مدينة نيابولس الرومانية القديمة .
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شكل  .1بلدة نابلس القديمة وحاراتها.

[]3

شكل  .2النظام الروماني للبلدة القديمة .

ويمكل للن أن يعل للزى تهييل للر النتل للام الشل للبكي فل للي

اتب للاع النت للام الش للبكي لتس للهيل التنق للل والتهل للب عل للى

الج للز الجن للوبي لمدين للة ن للابلس ،ال للضو أدى إل للى ع للدم

والتعمي للر ،حي للث ت للم ف للتب شل لوارع جدي للدة وبن للا أبني للة

المدينللة إلللى عللدة أمللور أ مهللا االنحللدار الكبيللر فللي

االنحدار .وكانت الحروب والزالزل سببا ءعادة البنا
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جديللدة ،وصلللت أحيان لا لبنللا حللارة كاملللة ،وقللد عمللل
ضل على تهيير النتام الشبكي ااصللي .وملع دخلول

المسلللمين المدينللة ط ل أر نمللو عضللوو لشللبكة الش لوارع،

وانشللا شلوارع جديللدة ،وتطلللب تهييللر بعللض المبللاني،
واع للادة توتيفه للا حت للى تتكي للف المدين للة م للع متطلب للات

الدين الجديد[.]3
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ال انوية أزقة أو طرق غير نافضة ،توصلل إللى أحلوا

الح للارات ،و للي ب للضل تم للل مح للاور دخ للول للبي للوت،
وتعمللل علللى ال لربط بللين ااح لوا

(ف ارغللات خاصللة)

وقصبة كل حي (و ي شبة عامة) ،وك افة المشاة في
ضي الشوارع ي ااقل[.]4

واقتصرت الطرق الواسعة والمستقيمة نسبيا في

أم للا ف للي الوق للت الل ل ار ن ،فيقط للع مدين للة ن للابلس

مدين للة ن للابلس القديم للة عل للى منطق للة ااسل لواق (س للوق

القديم للة قص للبة (ش للارع رئيس للي) بط للول البل للدة وعلل للى

القما  ،وسوق البصل …،الخ) حيث ازدحام الحركة

الرئيسي) .ويقع على طلول قصلبة المدينلة (المحلورين

الشوارع ضيقة ،ومخصصة في ااساس للمشاة وليس

محورين ،ما :شلارع النصلر ،وشلارع السلوق (الشلارع

في مركز المدينة ،أما فلي ااحيلا السلكنية فقلد كانلت

الرئيسلليين) مركللز مدينللة نللابلس الحضللرو مللن أس لواق

للمركبللات ،وقللد كللان المقيللاس اءنسللاني للو المعيللار.

سوق القما  ،وسلوق الجديلدة ،وجواملع م لل :الجلامع

أوق للات النه للار ،باءض للافة إل للى م للا س للبق ف للفن لتع للرج

الخضل للر ،وسل للاحات م ل للل :سل للاحة النصل للر (المنل للارة)،

تفسليرات ،إحللدا ا أن الطريلق كانللت عبلارة عللن الفل ار

تجاري للة وب للا ازرات م للل س للوق الس لللطان ال للضو يش للمل

الكبيل ل للر ،وجل ل للامع النصل ل للر ،وجل ل للامع البي ل ل ل  ،وجل ل للامع

ك للضل ف للفن ض لليق الشل لوارع ي للوفر الت للل للم للارة معت للم

الطرق في ااحيا السلكنية ،وعلدم نفلاض بعضلها ،علدة

ومللدارس ،و للضان المحللوران مرصللوفان ،وقللادران علللى

المتبقللي بللين اابنيللة ،فقللد كللان علللى ااغلللب اال تمللام

ببقية أج از شبكة الشوارع في المدينة.

وتعرج الطريق وعدم نفلاض بعضلها يسلهل كلضل عمليلة

حمللل حركللة المشللاة ،وعرضللهما واسللع نسللبيا ،مقارنللة
ويتفللرع عللن القصللبة الرئيسللية للمدينللة مجموعللة

م ل للن الشل ل لوارع ال انوي ل للة ش ل للبو المتعام ل للدة م ل للع مح ل للاور
القص للبة ،وغالبل لا م للا يق للع عل للى للضي الشل لوارع ال انوي للة
محللاور خللدمات تضللم منشللفت ،وم ارفللق خدماتيللة لكللل

بفقامللة البن للا أوال ،للم الطري للق اني لا ،ول لليس العك للس.
مقاوم للة الهل لزاة ف للي حال للة التع للرض العت للدا  ،وك للضل

تفادو إمكانية كشلف جميلع الملارة فلي الطريلق ،وعلدم

تش ل للجيع الهرب ل للا عل ل للى ال ل للدخول إل ل للى ل للضي المنطق ل للة
[]5

السكنية .

ح للارة ،و للي مح للدودة م للن حي للث الن للوع والك للم ،مل لوازاة

وقللد تللم توسلليع شللارع النصللر وتسللويتو فللي فتلرة

ويالح للت أن ع للرض الشل لوارع ال انوي للة أق للل م للن

فيهللا .ويعمللل الشللارع الممتللد شلرقا-غربللا علللى تشللجيع

بالمركز الحضرو على طول قصبة نابلس الرئيسية.

ع للرض مح للاور القص للبة الرئيس للية ،فض للال ع للن ضلل ل

فك افللة المشللاة عليهللا أقللل ،ويتفللرع عللن للضي الش لوارع

سابقة واعادة رصف وتبلليط بعلض الشلوارع والمملرات
امتللداد ااعمللال التجاريللة فللي البلللدة القديمللة فللي للضين
االتجللا ين ،ويشللكل شللارعا السللوق (الخللان والنصللر)
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الهيك للل ااساس للي للمرك للز الت للاريخي للمدين للة ،وك للضل

قطلللاع المواصل للالت ،واستعرضل للت ل للضي الد ارسل للة أ ل للم

الشل لوارع الفرعي للة الممت للدة بينهم للا نق للاط ج للضب رئيس للية

مشللكالت المواصللالت فللي البلللدة القديمللة مللن حيللث

دور
لهضا المركز التاريخي .وتلددو شلبكة الطلرق لضي ا

ضل ل لليق الش ل ل لوارع والتعل ل للارض بل ل للين حركل ل للة المركبل ل للات

القديمة.

توصيات عامة في مجال تحسين التواصل بلين البللدة

ف للي الحلللد مل للن حركلللة مل للرور المركبل للات داخل للل البللللدة
 -4مراجعة الدراسات السابقة
فلسل للطينيا ،يوجل للد عل للدد محل للدود مل للن الد ارسل للات

التي عالجت قضايا المرور والمواصلالت فلي البللدات
القديم ل للة .فف ل للي الع ل للام 1999م ،أجري ل للت د ارس ل للة إدارة
أنتمللة المللرور لمدينللة نللابلس[ ]6تناولللت اسللتراتيجيات
مختلفة ءدارة المرور فلي المدينلة ،بملا فلي ضلل البللدة

القديمل للة ،حيل للث ركل للزت الد ارسل للة علل للى محل لليط البلل للدة
القديمللة وعالقتهللا مللع الوسللط التجللارو المالصللق لهللا،
وعرضت بعض االستراتيجيات الخاصة بفدارة مواقلف

المركبات والحد من دخلول المركبلات ال قيللة إللى قللب
البل للدة القديم للة ،لك للن ل للم تتن للاول للضي الد ارس للة تحل لليال
تفصيليا للبلدة القديمة.
ويم ل المشروع النمساوو للحفلات عللى المركلز
الت للاريخي لمدين للة ن للابلس ال للضو ب للدأ ف للي ع للام 1999م

المحاول للة ااول للى ءع للداد خط للة إحي للا ش للاملة للبل للدة
القديمة في نابلس ،وضل بمبادرة من جمعية العالقات

النمسلاوية العربيلة “Society for Austrian-Arab

” )SAAR( Relationsفي فينا ،في إطار دعم جهود

بلديللة ن للابلس للحفللات عل للى المركللز الت للاريخي للمدين للة

وتط للويري[ .]7وق للد رك للزت الد ارس للة عل للى خط للة حماي للة
للبلدة القديمة ،فقد استعرضت الد ارسلة جوانلب مختلفلة
مللن قطاعللات تطللوير البلللدة القديمللة ،وبشللكل محللدود

والمش للاة ،ومواق للف المركب للات ،وخلص للت الد ارس للة إل للى

القديمة ومحيطها ومواقف المركبات.
وفي مجال إدارة المرور ،استندت دراسة إحيا
[]8

البلدة القديمة في القدس إلى تحليل واقع المواصالت
وشبكة الطرق في البلدة القديمة من حيث ملكية

المركبات لسكان البلدة القديمة ،وحركة المواصالت،
وامكانية الوصول من كل بوابة من البوابات الستة

المفتوحة ،وكضل تصنيف المركبات المستخدمة لشبكة
الطرق في البلدة القديمة ،والمواصالت العامة

(الحافالت) ،وأماكن وقوفها ،وسهولة الوصول إلى قلب
البلدة القديمة .وحللت الدراسة حجم حركة السير،
ومحاور سير المشاة من

ضي المواقف إلى البلدة

القديمة ،مع إعطا خصوصية ليوم الجمعة لما يشهدي
ضا اليوم من حركة ك يفة للمشاة من المسلمين قاصدو

الصالة في المسجد ااقصى ،وعرضت الدراسة تحليال

لمواقف المركبات الموجودة وطاقتها االستيعابية،
واختتمت بعرض خطة أحيا البلدة القديمة على شكل

برامج تطويرية على شكل خرائط ورسومات ،وتمحورت

خطة المواصالت والمرور حول تسهيل وتطوير حركة

المشاة لجميع االحتياجات السياحية والتجارية والدينية
والطوارئ ،وتطوير حالة سطب الطرق فيها ،والمحافتة

على البيئة ،وتطوير معايير تنتيم المرور في البلدة

القديمة.

دراسة حركة المرور والطرق في مدينة نابلس القديمة
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وفي أوروبا ،وبهدف تقليل حركة المركبات في

وسط البلد ،أنشمت مدينة فونشال في البرتهال منطقة

تم تحديد أماكن تعلداد المركبلات عللى الملداخل

الوصول إليها بواسطة مركبات مرخصة في أوقات

ف للي الم للداخل نفس للها ،و للضي اام للاكن للي موق للع ف للي

مرور مقيدة في وسط المدينة القديم بحيث يمكن

محددة خالل النهار[ ،]9حيث يتم مراقبة ضا النتام
من بعد ،ويتم التمكد من وية المركبات الداخلة.

وعالوة على ضل  ،أسهم ضا النتام الجديد في إدارة

أفضل للمنطقة انو يسمب للبلدية المراقبة عن بعد

ومنع جميع أنواع سو االستخدام.

وفي دراسة ءدارة المرور في مدينة فيهان في
الفيليبين ،قدم  Amistadو Regidor

[]10

عدد من

التدابير لتحسين زيادة تدفق حركة المرور ،وتخفيف
مشكالت النقل والمرور في المدينة ،بحيث تقام مزيد

من التحسينات للسماح للمدينة لمواصلة النمو ،مع
الحفات على التراث ال قافي ،ويمكن إجمال

ضي

التدابير بفدارة وضبط مواقف المركبات ،وتحسين
خدمة المواصالت العامة ،وتعزيز الوعي بقوانين
المرور والقواعد واانتمة ،وتطبيق مجموعة من
مبادئ ندسة المرور ،وتحسين عملية جمع بيانات

حوادث السير وتحليلها ،وتعزيز متطلبات دراسة
اا ر المرورو للمشاريع التطويرية.
ويوجد

عديد

من

المقاالت

الصحفية

واءلكترونية الواردة في مجال الحفات على البلدات

القديمة والتاريخية من اختراق المرور واآل ار البيئية
المصاحبة[.]16-11

الرئيسلية الخمسلة فيهلا ،ويشلتر المشلاة ملع المركبللات
شارع يبعد مسافة كافية عن أو تقاطع ،و ي:

 ش للارع حط للين :ش للارع عل لريض نس للبيا (8.0

م) ،ومس ل ل ل
لتو ،والع ل للرض الفع ل للال للش ل للارع (خالي ل للا م ل للن

العوائق الجانبية) حوالي  5.0م.

 الم ل للدخل الشل ل لرقي :ش ل للارع بع ل للرض  7.5م،

وبميللل طللولي خفيللف (ح لوالي  ،)٪3والعللرض الفعللال

للشارع حوالي  4.5م.

 ش ل للارع الياسل ل للمينة :ش ل للارع بعل ل للرض  5.0م،
وبميل طلولي خفيلف (حلوالي  )٪3وخ ل
لال ملن العوائلق
الجانبية.
 شللارع الروضللة القديمللة :و للو شللارع بعللرض
 6.0م ،وبميل طولي حلوالي  ،٪5وخ ل
لال ملن العوائلق
الجانبية.
 شارع النصر (الفاطمية) :و لو شلارع ضليق
بعللرض  3.5م ،بحيللث إضا التقللت مركبتللان باتجللا ين

متقابلين ،فيجب عللى إحلدا ما إعطلا أولويلة الملرور
ل
ل
وخال من العوائق الجانبية.
مستو
لألخرى ،و و
أما بخصوص أماكن تعداد المشاة ،فتم اختيلار

مواقلع رئيسلية علللى مقلاطع ملن الشلوارع مم للة لحركللة
المشللاة للقي للام بالتعللداد عليه للا ،وضلل ل لك لرة ع للدد للضي

المللداخل (انتللر شللكل  ،)3وتبعللد للضي المواقللع مسللافة
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كافيللة عللن أو تقللاطع .و للضي المواقللع للي ،باءضللافة

المشللاة فهللي بللالطبع أك للر عللددا مللن ضل ل  ،حيللث تللم

 سوق الحدادين :و و شارع بعلرض  6.0م،

 )2نت للائج للضا التع للداد .ويمك للن مالحت للة ت للدني ع للدد

إلى المواقع سابقة الضكر:

ل
ومستو.
وبعرض فعال  4.0م،

 دخلة جروان :شلارع ضليق بعلرض فعلال ال
يتجاوز  2.5م ،وبميل طولي خفيف (.)٪3
 مللدخل ك لراج طللولكرم القللديم :شللارع بعللرض

ل
ومستو.
 8م ،وبعرض فعال  4.5م،

 شللارع بللدران (سللوق البصللل) :شللارع ضلليق

ل
ومستو.
بعرض  3.5م ،وبعرض فعال  2.5م،

بعللد اسللتطالع فت لرات الللضروة لحركللة المركبللات

والمشل ل للاة مل ل للن خل ل للالل س ل ل لدال سل ل للكان البلل ل للدة القديمل ل للة
وتجار للا ،تب للين وجللود للالث فت لرات زمني للة و للي فتل لرة

الللضروة الصللباحية للمركبللات (مللن السللاعة ،)10 – 7

وفتلرة الللضروة المسللائية للمركبللات (مللن السللاعة ،)7-3
وفت للة ال للضروة للمش للاة (م للن الس للاعة  10ص للباحا – 2

تعداد المشاة على تسعة مواقع ،ويبين الجدوالن ( 1و

المركبلات عللى لضي الملداخل بشلكل علام ،وأكبلر عللدد

من المركبات يتركز على مدخلي شارع الروضة (44

مركبة/س للاعة) ،وش للارع النصل للر ( 35مركبة/سلللاعة)،

مع اءشارة أن تعداد المركبات والمشاة باالتجا ين.

ويتهلر أكبللر علدد مللن المركبلات فللي السللاعات

المبكرة من الصباح قبلل بلد الحركلة التجاريلة ونشلاط
المشللاة فللي البلللدة القديمللة ،وبينمللا تكللاد تتوقللف حركللة

المركب للات خ للالل س للاعات نش للاط المش للاة ف للي ش ل لوارع

البلدة القديمة ،و لضا مدشلر جيلد يبلين تكيلف أصلحاب
المركب للات م للع طبيع للة شل لوارع البل للدة القديم للة الض لليقة
والمزدحمة أ نا ساعات النهار.

أمل للا عل للن حركل للة المشل للاة ،فتتركل للز ضروة حركل للة
المش ل للاة ح ل للول س ل للاعات وس ل للط النه ل للار حي ل للث يص ل للل
أقص ل للا ا إل ل للى ( 1444ما /الس ل للاعة) عن ل للد م ل للدخل

تهر) .ومن المالحلت أن فتلرة دخلول المركبلات للبللدة
ا

ج للروان القري للب م للن دوار الش للهدا  ،يل للي ضلل ل ش للارع

وضل بما ال يتعارض مع فتلرة نشلاط الحركلة التجاريلة

نس للبيا ،حي للث يص للل مس للتوى الخدم للة (

القديمللة عللادة مللا تكللون فللي بدايللة النهللار وفللي نهايتللو،
واالزدحام بالمشاة.

وأُعللد نمللوضج خللاص بتعللداد المركبللات والمشللاة

مللن أجللل تسللهيل عمليللة التعللداد اليللدوو ،وتللم التعللداد
ل الث ساعات متتالية في كل فترة ،وتلم تحديلد سلاعة

الللضروة خللالل للضي الفت لرة ،وتللم تعللداد المركبللات فللي
خمس ل للة مواقل ل للع ،وق ل للد غطلل للت جمي ل للع أملل للاكن دخلل للول

المركبللات إلللى البلللدة القديمللة ،أمللا بخصللوص مم لرات

ب للدران وم للن ل لم الم للدخل الشل لرقي .و للضي أع للداد كبيل لرة
of

level

 )serviceفيهلا إللى ( ،)E-Fو لضا مدشلر واضلب عللى
مستوى االزدحام ،لكن ما يسهل اامر و عدم وجود
تداخل مع حركة المركبات في تل ااماكن ،أملا عنلد

الملللداخل الفرعيل للة ااخل للرى ،فل للفن أعلللداد المشلللاة فيهل للا

متواضعة ،مقارنة بالملداخل ااساسلية (مسلتوى خدملة

مريب .)A, C
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وتجللدر اءشللارة نللا إلللى تللوفر مسللاحات/أماكن

باستخدام منهجيلة ،]17[ Highway Capacity Manual

لمواق ل للف المركب ل للات عل ل للى ااطل ل لراف الشل ل لرقية للبللل للدة

وت ل للم تحلي ل للل مواق ل للع المش ل للاة فكممش ل للى walkway -ف،

القديم ل ل للة (ب ل ل للالقرب م ل ل للن الس ل ل للوق الشل ل ل لرقي) ،ويمك ل ل للن

متوس للط المس للاحة المتاح للة لمعل لدل حرك للة المش للاة ف للي

القديمللة ومحيطهللا .يضللاف إلللى ضل ل افتتللاح المجمللع

والمنهجية تعتمد عللى تحليلل مبسلط قلائم عللى أسلاس

اسل للتهاللها بشل للكل جيل للد لتعزيل للز التفاع ل لل بل للين البلل للدة

الس للاعة ،أو مع للدل حرك للة المش للاة لك للل مت للر ،بحي للث

التجارو في وسط المدينة بالقرب من الحدود الشمالية

يكل للون لمسل للتوى خدمل للة ( ،)Aوأعل للالي لمسل للتوى خدمل للة

المركبل للات (ح ل لوالي  180موقف ل لا) ،ممل للا يل للوفر فرصل للة

 -6مواقف المركبات

بخص ل للوص مواق ل للع التحمي ل للل والتنزي ل للل ،فل ل لليس ن ل للا

يكللون معللدل حركللة المشللاة لكللل متللر عللرض أقللل مللا

(.)F

يوجلد بعللض مواقللف للمركبللات فللي داخللل البلللدة
القديمللة ،والعديللد منهللا فللي محيطهللا ،ومعتللم المواقللف

المحيطة في البلدة القديمة على جانبي الشارع .ويبين
الش ل ل ل ل للكل  4مواق ل ل ل ل للع مواق ل ل ل ل للف المركب ل ل ل ل للات وطاقته ل ل ل ل للا

لر م للن مواق للف
للبل للدة القديم للة ،و للو ي للدمن ع للددا كبي ل ا
جيدة للتواصلل بلين البللدة القديملة ووسلط المدينلة .أملا

العديلللد مل للن المواقل للع المح للددة لهل للضا الهل للرض ،حسل للبما
يتبين من الشكل .4

 -7تقييم سطح الطرقات وحالتها
تبلل ل ل ل مس ل ل للاحة بل ل ل للدة ن ل ل للابلس القديم ل ل للة حل ل ل لوالي

االسللتيعابية .ويتبللين مللن المسللب الميللداني تللوفر عللدد

 354،000م ،2وتش ل ل ل ل للكل الط ل ل ل ل للرق منه ل ل ل ل للا حل ل ل ل ل لوالي

ولك للن يض للاف إل للى ضلل ل حج للم الطل للب الكبي للر أيضل لا

 10،850م .تتل لراوح ع للروض الط للرق والممل لرات م للن

ما يزيد عن  ،٪90وضل بسلبب تلداخل وتفاعلل البللدة

إل للى  8م تقريب للا ،ويص للل مع للدل ع للرض الط للرق إل للى

أيض ل للا س ل للو اس ل للتخدام أص ل للحاب المح ل للالت التجاري ل للة

ويتكون نوع سطب الطرق في البلدة القديمة من

كبيلر مللن المواقللف فللي محليط البلللدة القديمللة وداخلهللا،
على ضي المواقف ،حيث تصل معلدل االسلتخدام إللى

القديم للة م للع محيطها/وسل للط المدين للة .وم للن المالحل للت
لمساحات الشارع أمام محالتهم وضل إما بفخراج جز

مللن بضللائعهم إلللى حللدود الشللارع نفسللو أو حجللز جللز

 63،800م ،)٪18( 2وبمجم ل ل ل ل للوع أطل ل ل ل ل لوال حل ل ل ل ل لوالي
ضيق (حوالي  3م) الى علريض نسلبيا ،بحيلث يصلل
5.9م تقريبا.

س للطب إس للفلتي (غالبل لا) أو حج للر (تبل لليط) ف للي بع للض
ااماكن ،أو سطب إسمنتي في أماكن محلدودة (انتلر

الشلارع أملام محلهللم بلالعوائق المعدنيللة أو غير لا ،ممللا

الش للكل  .)5أم للا ع للن س للطب الطري للق الحج للرو ،فه للو

فاعلية مواقف المركبات المتوفرة.

طولي حتى تعطي خشونة للسطب لتمنع االنزالق.

يددو إلى نقص في عدد المواقف المتاحة ،ويقلل من

عبل للارة عل للن حجل للارة محليل للة اءنتل للاج ،ومفل للروزة بشل للكل

خالد الساحلي

62

تم تقييم حالة سطب الطرق من خالل عملية

المسب الميداني بالمشا دة ()Road Condition Survey
ا م الشوارع والممرات ،فقد تم استخدام التصنيف

متوسطة (غير طارئة) ،وقد شكلت ضي الطرق ما

نسبتو  ٪35تقريبا من مجموع الطرق الممسوحة.

 .3حالة سيئة :سطب طريق ينتشر فيو أنواع

الوصفي المتعارف عليو عالميا في ضا المجال[.]18

مختلفة من العيوب واال ت ار والهبوط بحيث يكون

وحيث أن أطوال الطرق فيها قصيرة نسبيا ،تم اختيار

للطرق ،و ضا النوع من الطرق بحاجة إلى صيانة أو

قسمت الشوارع والممرات في البلدة القديمة إلى مقاطع،

100م تقريبا طول لكل مقطع من الطريق ،أو إلى
أقرب تقاطع رئيسي في الطريق ،أيهما أقصر ،وتم

استخدام نموضج ورقي خاص لكل مقطع .وتم تقييم

حالة سطب مقطع الطريق من حيث العيوب الموجودة
فيو من شقوق (طولية ،وعرضية ،وشبكية ،وتمساحية،
وغير ا) ،والتشوي والهبوط ،والحفر ،وغير ا من عيوب

السير عليو غير مريب ويد ر على الدور الوتيفي

إعادة بنا ولو في مقاطع جزئية منو ،وقد شكلت
ضي الطرق ما نسبتو  ٪40تقريبا.

ويبين الشكل  7عينة لصور حاالت أسطب

الطرق المختلفة في البلدة القديمة.

 -8تفاعل البلدة القديمة مع المحيط

سطب الطريق .وتم كضل تقييم مساحة اتشار العيوب،

تتميز البلدة القديمة في نابلس بوجود ا بالقرب

تقسيم حالة مقطع سطب الطريق إلى (انتر الشكل :)6

والشرقية ،ومجمع مواقف المركبات الشرقي من الجهة

وحدتها (خفيفة ،متوسطة ،حادة) .وفي الملخص تم
 .1حالة جيدة :سطب طريق دون ا ت ار أو

عيوب واضحة ويكون السير عليو مريحا ،سوا كان
ضل للمركبات أو المشاة ،و ضي الطرق ليست بحاجة
إلى أعمال صيانة ،وقد شكلت ضي الطرق ما نسبتو

 %25تقريبا من مجموع الطرق الممسوحة.

الش ل لرقية ،ومنطقل للة رأس العل للين مل للن الجهل للة الجنوبيل للة
والهربية (انتر الشكل .)8

ومن الواضب تفاعل البلدة القديمة مع وسط

المدينة بشكل نشط

وضل

لقربها منو ولتكامل

اانشطة التجارية بينهما ،ولتوفر محاور االتصال

 .2حالة متوسطة :سطب طريق يوجد فيو

عيوب ،أو تشققات ،أو ا ت ار ات ،أو

م ل للن مرك ل للز المدين ل للة التج ل للارو م ل للن الجه ل للة الش ل للمالية

بوط ،أو

تكسير ،ولكن بكميات ومساحات محدودة ،بحيث ال
تد ر على وتيفة الطريق بشكل كبير ،وتكون ضي

العيوب مبع رة ،بحيث تكون راحة السير على ضي
ااسطب متوسطة ،و ضي الطرق قد تتطلب صيانة

ومواقف المركبات بشكل مناسب بينهما .وكضل

اامر للجز الشرقي من البلدة القديمة مع محيطو
بسبب تكامل اانشطة التجارية وقربها من مجمع

مواقف المركبات الشرقي ،وتوفر مواقف للمركبات،
ومحاور اتصال مناسبة .وبالرغم من وجود

التفاعل الجيد ،إال أنو يوجد فرص لتطوير

ضا
ضا
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التفاعل وتحسينو إلى مستويات أفضل ،وخلق بيئة

العم للل ،بينم للا يق للوم نس للبة أك للر بقلي للل ( )٪50.0م للن

أما عن الجز الجنوبي ومحاور االتصال مع

فيعمل ل للدون إلل ل للى إيقل ل للاف مركبل ل للاتهم إمل ل للا قل ل للرب البيل ل للت

أك ر جضبا.

منطقة رأس العين ،ففن التفاعل بين المكانين ضعيف
نسبيا مقارنة بااماكن ااخرى ،وضل لهياب العوامل

اءيجابية سابقة الضكر.
 -9استطالع آراء أصحاب المنشآت االقتصادية والسكان
تم استطالع آ ار سكان البلدة القديمة وتجار ا
بخصوص قضايا المواصالت المختلفة من خالل

استبانة وزعت على أصحاب المحال والسكان،

ويوجد في البلدة القديمة حوالي  2500مبنى ،تم
توزيع  350استبانة ( ٪14من عدد المباني) ،منها

 173للمحالت والمدسسات التجارية و 177على
البيوت السكنية في البلدة القديمة ،وزعت بشكل
يتناسب مع أعداد المباني في كل منطقة جهرافية من

البلدة القديمة ،و ضي العينة تحقق مستوى
( ٪95 )confidence levelو ام
 )errorمقداري .٪5

قة

خطم ( margin of

ويتبين من نتائج االستبيان أن  ٪76.4من

التجار يسكنون خارج البلدة القديمة نفسها ،ويتهر
الجدول  3معدل ملكية المركبات وأماكن وقوف ضي
المركبات لمن يمتل مركبة أو أك ر.
وتبللين النتللائج تللدني مسللتوى ملكيللة المركبللات،
حيث أن الهالبية ( ٪57.0من التجار و  ٪78.3من

السللكان) ال يمتلكللون أيللة مركبللة .ويقللوم  ٪45.5مللن

التجار ممن يملكلون مركبلة بفيقافهلا بلالقرب ملن محلل

ل ل لدال بفيقافه ل للا خ ل للارج البل ل للدة القديم ل للة ،أم ل للا الس ل للكان

( )٪56.3أو خل ل للارج البلل ل للدة القديمل ل للة ( ،)٪25و ل ل للضا
بسبب ضيق الشلوارع والطرقلات وعلدم تلوفر مسلاحات

كافيللة للوقللوف ،وصللعوبة خللروج المركبللة مللن ش لوارع

البلدة القديمة الضيقة والمزدحمة بالمارة.

وعند السدال عن مستوى رضا م عن شبكة

الطرق والممرات من حيث حالة سطب الطريق ومدى

سهولة التوصيل ،تبين أن مستوى رضى التجار
أعلى من السكان ،حيث يعتقد نسبة بسيطة من

التجار أنها سيئة ،بينما النسبة ااغلب من السكان
( )٪42.0يعتقدون أنها سيئة ،ويعتقد نسبة جيدة من
التجار ( )٪62.4أن مستوى سهولة التوصيل جيدة،

بينما يعتقد فقط ( )٪38.2من السكان أنها جيدة ،بل

يعتقد حوالي  ٪32منهم أنها سيئة (انتر جدول .)4
وملللن االعتبل للارات المهملللة للتجل للار عمليلللة نقل للل
البض ل ل للائع إل ل ل للى محالته ل ل للم التجاري ل ل للة ،فبين ل ل للت نت ل ل للائج
االستبيان أن معتلم التجلار ( )٪67.5يعتملدون عللى
عربات تجر باليد ،يلي ضل اسلتخدام مركبلات تجاريلة

خفيفل ل ل للة ( )٪22.7ومركبل ل ل للاتهم الخاصل ل ل للة (،)٪14.7
ونسللبة قليلللة تعتمللد علللى الشللاحنات والنقللل باليللد ،كمللا
و موضب في شكل .9
لر جيللدا علللى تكيللف
وتشللكل للضي النتيجللة مدشل ا

أصلحاب المحللال التجاريلة لصللعوبة دخلول المركبللات،
وخاصل للة الشل للاحنات إلل للى البلل للدة القديمل للة ،حيل للث يل للتم

االعتم للاد عل للى عرب للات الي للد بش للكل أساس للي لس للهولة
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حركته ل للا ض ل للمن ش ل للبكة الط ل للرق الض ل لليقة ف ل للي البل ل للدة

والقيللاس الميللداني وآ ار النللاس ،يمكللن إجمللال الوضللع

البض للائع بس للبب طبيع للة عمله للم ومنتج للات بض للائعهم

 شللبكة الطللرق بشللكل عللام ضلليقة ،و للضا مللن

القديم للة .ويس للتخدم

بع للض التج للار الش للاحنات لنق للل

الت ل للي تتطل ل للب مركب ل للات كبيل ل لرة ،م ل للل تج ل للار اا ل للاث
وغير م.

وقل ل للد أعل ل للرب الهالبيل ل للة العتمل ل للى مل ل للن التجل ل للار

( )٪81.3ع للن رض للا م ع للن طريق للة نق للل البضل للائع،

الحالي بما يمتي:

مح للددات طبيع للة البل للدات التاريخي للة والقديم للة ،وحال للة
سطب الطرق متفاوتة ،وينتشر فيها طرق وممرات في

حالة سيئة وبحاجة إلى صيانة.
 مسللتوى حركللة سللير المركبللات داخللل البلللدة

انهل للا تفل للي بمغ ارضل للهم التجاريل للة ( )٪90.3كمل للا لللو

القديمل للة خفيل للف ،وضروة حركل للة المركبل للات تكل للون فل للي

ص ل ل للعوبة وص ل ل للول المركب ل ل للات وحركته ل ل للا ،وبخاصلل ل للة

الوق ل للت ال ل للضو تك ل للون في ل للو الحرك ل للة التجاري ل للة والمش ل للاة

موض ل ل للب فل ل ل للي الجلل ل للدولين  5و  ،6وضل ل ل ل ل ءدراكهلل ل للم

س للاعات الص للباح الب للاكر ،أو ف للي آخ للر النه للار ،فلللي

الشاحنات في شوارع البلدة القديمة الضيقة.

خفيفة.

والنتائج السابقة اللضكر ت يلر التسلادل علن ملدى
االستعداد لمنع أو تحديد دخلول المركبلات والشلاحنات

إلللى البلللدة القديمللة ،ومللدى تللم ير ضل ل علللى ااعمللال
التجارية .وأشارت نتائج االسلتبيان تمييلد نسلبة بسليطة

م للن التج للار لمن للع دخ للول للضي المركب للات إل للى البل للدة
القديمة ( ،)٪12.7والهالبية كانلت ملع تحديلد دخولهلا
إلللى سللاعات معينللة خللارج أوقللات ضروة حركللة المشللاة،
باس للت نا مركب للات الطل لوارئ (ج للدول  ،)7ب للالرغم م للن

قناعللة نسللبة عاليللة مللنهم ( )٪63.6أن ضلليق الطللرق
وصعوبة وصول المركبات إلى محالتهم التجاريلة فلي

البلل للدة القديمل للة تل للد ر سل لللبا علل للى حركل للة البيل للع ونقل للل
البضائع.
 -10خطة تطوير الطرق والمرور في البلدة القديمة
بن ل ل للا عل ل ل للى تقي ل ل لليم الوض ل ل للع الح ل ل للالي لقط ل ل للاع

المواصل للالت فل للي البلل للدة القديمل للة مل للن خل للالل الكشل للف

 ترتك للز حرك للة المش للاة عل للى مح للاور دخ للول
المش ل للاة ااساس ل للية ،وضروة حرك ل للة المش ل للاة ف ل للي وس ل للط

النهار (.)13:30 – 11:00

 مع للدل ملكي للة المركب للات اص للحاب المح للال

والسكان في البلدة القديمة ِ
متدن ،وضل لعدم االعتملاد

عليهللا بشللكل كبيللر ،ولوجللود البلللدة القديمللة فللي وسللط
المدينللة حيللث تتللوفر اانشللطة المختلفللة ووسللائل النقللل

الع للام المختلف للة ،وبالت للالي ف للفن إمكاني للة الوص للول إل للى
وسائل المواصالت المختلفة جيدة.

 ينتشللر فللي البلللدة القديمللة ومحيطهللا مواقللف

مركب للات موزع للة ،وبطاق للة اس للتيعابية متوس للطة ،لك للن
مجموعها يوفر عددا جيدا من المواقف ،لكنها بحاجلة
إللى إدارة جيللدة لرفلع فاعليتهللا ،ويعمللد نسلبة كبيلرة مللن
السكان وأصلحاب المحلال إللى إيقلاف مركبلاتهم خلارج
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حللدود البلللدة القديمللة ،وضل ل تكيفللا مللع ضلليق المكللان،

 تحسااين بي ااة محاااور االتصااال بااين البلاادة

 يعتمللد نسللبة عاليللة مللن التجللار علللى نقللل

بللين البلللدة القديمللة ومحيطهللا بشللكل عللام ،إال أنللو مللن

وصعوبة الحركة الداخلية للمركبات.

البضللائع إلللى محللالهم التجاريللة بواسللطة عربللات تجللر
باليللد ،ومركبللات نقللل خفيفللة ،وال مللانع لللدى غللالبيتهم

م للن تحدي للد دخ للول المركب للات إل للى فتل لرات مح للددة م للن

اليوم.

بن ل ل للا عل ل ل للى تقي ل ل لليم الوض ل ل للع الح ل ل للالي لقط ل ل للاع

المواصللالت فللي البلللدة القديمللة ،يمكللن وضللع تصللور
لخطة التطوير في ضا القطاع ترتكز على ما يمتي:

 صيانة الشوارع واعادة تأهيلهاا بنلا عللى
نتللائج المسللب الميللداني ،مللن الضللرورو إج ل ار أعمللال

الصيانة المناسلبة ،واعلادة التم يلل ،وبخاصلة للشلوارع
التلي للي فلي حالللة سلليئة ،وبالتحديلد الشلوارع المبلطللة
منه للا ،أم للا ع للن الشل لوارع ضات الس للطب ااس للفلتي فم للن

المقترح تبليطها جميعا ،و ضا يتناسلب ملع خطلة بلديلة
ن للابلس ف للي ل للضا المج للال ،وتتضل للمن اق للتالع ااج ل ل از

المكسل لرة م للن حج للر التبل لليط أو الش للارع كل للو إضا ك للان
حجم اال ت ار كبير واعادة تبليطها ،وتنتيلف الشلوارع
من ااوساخ ويقدر طول الشوارع السيئة ضات السلطب

الحجرو بحوالي  800م.

 تبلاايط الشاوارع مللن الخطللط التللي وضللعتها
بلديل للة نل للابلس تبلل لليط ش ل لوارع البلل للدة القديمل للة جمعيهل للا

بلالحجر لتصللبب متجانسلة ،وضات متهللر موحلد ،وقللد

تللم تحديللد  25موقللع (شللارع أو جللز مللن شللارع) علللى
أنه للا بحاج للة إل للى تبل لليط بط للول يزي للد ع للن  3ك للم م للن

الشوارع.

القديمااة ومحيطهااا فبللالرغم مللن تللوفر فللرص التفاعللل
الضرورو تحسين بيئة ضا التفاعل من حيلث تحسلين

الطللرق والمم لرات ،وتم يلهللا فللي للضي المحللاور بشللكل
أفضللل ،واعطاد للا مالمللب معماريللة جاضبللة ،و للضا مللن
شمنو أن يعمل على زيادة التجاضب بلين البللدة القديملة

ومحيطهل للا ،ويزيل للد مل للن فل للرص إحيل للا البلل للدة القديمل للة
وتكاملها مع المحيط  ،باءضافة إللى صليانة الشلوارع

وتبليطها كما ضكر سابقا.

 تحدياااااد دخاااااول المركباااااات لتشل للجيع بيئل للة
المش للاة ف للي البل للدة القديم للة ،م للن الض للرورو الح للد م للن
دخول المركبات إليها ،وضلل بتحديلد دخلول المركبلات

والشللاحنات فللي سللاعات محللددي (فللي الصللباح البللاكر

أو عن للد المس للا ) ،بعيل للدا ع للن س للاعات ضروة المشل للاة،
و ضا خيار مقبول للتجار.

والمقترح تبنلي اسلتراتيجيات تحديلد سلاعات ملرور

المركبلات والشلاحنات بفليللات بسليطة عللن طريلق وضللع
أعمدة معدنية على ملداخل المركبلات فلي البللدة القديملة،
بحي للث يمك للن تحريكه للا وازالته للا عن للد الحاج للة ،وبفشل لراف
بلدي للة ن للابلس وادارته للا .و للضا يتطل للب وض للع م للل للضي

ااعمدة في خمسة أماكن ،لضا باءضلافة إللى منلع دائلم

ل للدخول المركب للات ع للن طري للق بن للا ح للاجز إس للمنتي أو
أحجللار أرصللفة فللي بعللض الطللرق الفرعيللة ،م للل سللوق

ال للض ب ،ويمك للن اس للتخدام أعم للدة ترتف للع وت للنخفض آلي للا
وبواسطة اللتحكم علن بعلد ،ويلتم اللتحكم بهلا ملن المحلال

المجاورة والبلدية (انتر الشكل .)10
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 تساااامية شااااوارع البلاااادة القديمااااة وتاااارقيم

اارض لتم يلها واستخدامها كمواقف للمركبات ،لحين

(يوجللد مجموعللة مللن الشلوارع بمسللما متعللارف عليهللا،

تم يللل مواقللف المركبللات بللالقرب مللن السللوق الش لرقي،

مبانيهااااا معتل للم ش ل لوارع البلل للدة القديمل للة دون أسل للما

لكنهللا أسللما غيللر رسللمية) ،كمللا أن مبانيهللا جميعهللا

دون تلرقيم ،ممللا قللد يشللكل عائقلا أمللام زوار للا والسللياح
للتع للرف عل للى معالمه للا .وف للي فتل لرة م للا قب للل االح للتالل

اءسرائيلي للضفة الهربية فلي فلسلطين علام 1967م،

كللان نللا أسللما للشلوارع والسللاحات وأرقللام للمبللاني،
لكللن للضي اارقللام وااسللما لللم تسللتمر وأصللبحت غيللر

معتمللدة وال يوجللد سللجالت لهلا ،واللوحللات التللي كانللت
مستخدمة تلفت مع الزمن.
و للضا المقتللرح ينسللجم مللع إطللار خطللة التطللوير
السل للياحي للبلل للدة القديمل للة ،ومل للن أجل للل إنتل للاج خارطل للة

تطوير اارض اغراض أخرى من أصحابها ،وكلضل

وتتطل ل للب أعم ل للال التم ي ل للل تهيئ ل للة اارض ،وتهطيته ل للا

بطبقل ل للة إسل ل للفلت ،وتحديل ل للد أمل ل للاكن وقل ل للوف المركبل ل للات
بواسطة الد انات اارضية ،أما عن المواقف ااخلرى

علل للى جل للانبي الطريل للق ،فلل لليس نل للا ضل للرورة لعمل للل
ش للي  ،فه للي مناس للبة كم للا للي ،ومعتمه للا ج للز م للن

مركل للز مدين ل للة ن ل للابلس التج ل للارو ،حي ل للث تق ل للوم البلدي ل للة

بفدارتها ،لكنها بحاجة إللى ضلبط العوائلق الموضلوعة

فيها من أصحاب المحالت التجارية .ويلخص الشلكل

 11خطة التطوير المقترحة لبلدة نابلس القديمة.
 -11النتائج

سياحية بمسميات رسمية لشوارع البلدة القديمة ،ويمتي

عرضل ل للت الد ارسل ل للة الوضل ل للع المواصل ل للالتي لبلل ل للدة

من البلدات والمدن الفلسطينية منهلا مدينلة نلابلس[.]19

المركبللات الداخلللة إلللى البلللدة القديمللة بشللكل عللام ،حيللث

ضا متكامال مع دراسة حدي ة لتسمية وترقيم مجموعلة

نابلس القديمة فلي فلسلطين ،وأتهلرت النتلائج تلدني علدد

وبالتعاون مع قسم آل  GISفي بلديلة نلابلس تلم تقلدير

تتركل لز ف للي مح للاور مح للدودة ،بينم للا يوج للد حرك للة مش للاة

وتلرقيم الشلوارع 150 ،لوحللة تسللمية وتلرقيم ااحلوا ،

حركل ل للة المركبل ل للات ال تت ل ل لزامن مل ل للع ضروة حركل ل للة المشل ل للاة

تسل للمية وت ل لرقيم السل للاحات العامل للة والبوابل للات والموقل للع

التجللار علللى نقللل البضللائع بواسللطة عربللات تجللر باليللد،

عل للدد اللوحل للات الالزمل للة وتشل للمل  200لوحل للة تسل للمية

نش للطة ف للي ع للدة مح للاور ،م للن الالف للت للنتلللر أن ضروة

و 5لوحل ل للات تسل ل للمية وت ل ل لرقيم الحل ل للارات و 500لوحل ل للة

والحركة التجارية النشطة ،وكضل اعتملاد علدد كبيلر ملن

اا ريللة والمعللالم الهامللة واللوحللات اءرشللادية و2500

ممللا يشللير إلللى تكي لف أصللحاب المحللالت التجاريللة مللع

لوحة ترقيم مداخل البنايات والمحالت التجارية.
 تحسين أماكن مواقف المركبات وتطويرهاا

وضللع الطللرق الضلليقة وصللعوبة حركللة المركبللات فيهللا،

خاصة في تل وجود حركة مشاة نشطة.

خطللة التطللوير فللي للضا المجللال تشللمل تم يللل موقللف

وتعاني شوارع البلدة من سو الحال فلي العديلد

ي ملكية خاصة ،ولكن يمكلن التنسليق ملع أصلحاب

محلليط البلللدة القديمللة ،وعللدد محللدود داخلهللا ،ويش للير

مركب للات س للاحة الص للبانة ،م للع العل للم أن للضي الس للاحة

منه للا ،ويوج للد ع للدد كبي للر م للن مواق للف المركب للات ف للي
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استطالع رأو سكان البللدة القديملة وتجار لا إللى تمييلد

القديمللة ،تعتمللد بشللكل رئيسللي علللى صلليانة الش لوارع،

القديمة في ساعات محددة خارج ساعات ضروة المشاة

االتصال بين البلدة القديملة ومحيطهلا ،وتحديلد دخلول

وبنلا عللى مخرجلات الد ارسلة والتحليلل ،أعللدت

وترقيمهل للا ،وتم يل للل مواقل للف المركبل للات البلل للدة القديمل للة

وتبلل لليط الش ل لوارع والطرق ل للات ،وتحسل للين بيئل للة مح ل للاور

غل للالبيتهم لفك ل لرة تحديل للد دخل للول المركبل للات إلل للى البلل للدة

المركبل ل للات للبلل ل للدة القديمل ل للة ،وتسل ل للمية الش ل ل لوارع فيهل ل للا

والحركة التجارية.

ومحيطها المالصق لها.

خطل للة تطل للوير قطل للاع المواصل للالت فل للي بلل للدة نل للابلس

شكل  .3مداخل المركبات والمشاة الر يسية للبلدة القديمة – نابلس.
جدول  .1نتا ج تعداد المركبات والمشاة (باالتجاهين) على مداخل المركبات في البلدة القديمة – نابلس.
شارع الروضة

شارع النصر

القديمة

(الفاطمية)
8:45- 7:45

شارع حطين

المدخل الشرقي

شارع الياسمينة

8:45- 7:45

8:15 – 7:15

8:30 – 7:30

8:15 – 7:15

23

21

18

44

35

عدد عربات اليد (عربة/ساعة)

17

27

2

5

3

عدد المشاة (شخص/ساعة)

260

663

143

192

170

ساعة الذروة الصباحية (مركبات)
عدد المركبات (مركبة/ساعة)
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جدول  .2نتا ج تعداد المشاة (باالتجاهين) في البلدة القديمة – نابلس.
عدد المركبات

عدد عربات اليد

عدد المشاة

مستوى الخدمة

(مركبة/ساعة)

(عربة/ساعة)

(شخص/ساعة)

للمشاة

شارع حطين

12:15 – 11:15

0

39

795

C

المدخل الشرقي

12:00 – 11:00

0

52

1355

E

12:00 – 11:00

2

3

84

A

شارع الروضة القديمة

1:00 – 12:00

1

4

238

A

شارع النصر

12:30 – 11:30

0

6

250

A

سوق الحدادين

11:30 – 10:30

0

16

211

A

دخلة جروان

1:30 – 12:30

0

3

1444

F

12:00 – 11:00

0

21

932

D

12:00 – 11:00

0

7

1370

F

الموقع

شارع الياسمينة

مدخل كراج طولكرم القديم

شارع بدران (سوق البصل)

ساعة الذروة

شكل  .4مواقف المركبات في البلدة القديمة ومحيطها وطاقتها االستيعابية ومواقع التحميل والتنزيل.
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شكل  .5نوع سطح الطرق في البلدة القديمة.

شكل  .6حالة سطح الطريق في البلدة القديمة.
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عينة لطريق بحالة جيدة

عينة لطريق بحالة متوسطة

عينة لطريق بحالة متوسطة

شكل  .7عينة ألحوال أسطح الطرق في البلدة القديمة – نابلس.

شكل  .8محاور التفاعل بين البلدة القديمة ومحيطها.
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جدول  .3معدل ملكية المركبات وأماكن وقوفها.
السكان

التجار
ملكية المركبات
عدد المركبات الممتلكة

النسبة الم وية ()٪

عدد المركبات لكل بيت

النسبة الم وية ()٪

ال شي

57.0

ال شي

78.3

مركبة واحدة

36.4

مركبة واحدة

8.3

أك ر من مركبة

1.2

أك ر من مركبة

0.0

بدون إجابة

5.4

بدون إجابة

13.4

المجموع

100.0

100.0

أماكن وقوف المركبات المعتادة
قرب محل العمل

45.5

قرب محل العمل

18.8

قرب البيت

4.5

قرب البيت

56.2

خارج البلدة القديمة

50.0

خارج البلدة القديمة

25.0

المجموع

100.0

100.0

جدول  .4مستوى الرضى عن حالة الطرق ومدى سهولة توصيلها.
السكان ()٪

التجار ()٪
حالة الطريق

سهولة التوصيل

حالة الطريق

سهولة التوصيل

جيدة

57.0

62.4

21.0

38.2

متوسطة

27.9

24.2

34.4

26.1

سي ة

13.9

9.1

42.0

31.8

بدون إجابة

1.2

4.3

2.6

3.9

المجموع

100.0

100.0

100.0

100.0
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طريقة نقل البضائع

80%
67.5%

70%
60%
النسبة المئوية

50%
40%
30%

22.7%

20%
10%

14.7%
1.8%

1.2%

0%
شاحنات النقل

مركبات خاصة

مركبات خفيفة

تنقل باليد

عربة تجر باليد

شكل  .9طرق نقل البضا ع إلى المحال التجارية.

جدول  .5مستوى رضى أصحاب المحال عن طريقة توصيل ونقل البضا ع إلى متاجرهم.
مستوى الرضى

النسبة الم وية

جيد

٪81.3

متوسط

٪9.7

سيئ

٪9.0

المجموع

٪100.0

جدول  .6إيفاء طريقة النقل الحالية باحتياجات العمل وصعوبة وصول المركبات للمحالت التجارية.
إيفاء طريقة النقل باحتياجات

صعوبة وصول المركبات

العمل

سيارات

شاحنات

نعم

٪90.3

٪65.5

٪69.7

ال

٪6.7

٪33.3

٪29.1

بدون جواب

٪3.0

٪1.2

٪1.2

المجموع

٪100.0

٪100.0

٪100.0
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جدول  .7مدى تأييد منع دخول المركبات الكبيرة إلى البلدة القديمة أو تحديد دخولها بساعات محددة.
السكان ()٪

التجار ()٪
منع الدخول

تحديد الدخول

منع الدخول

تحديد الدخول

نعم

12.7

84.8

6.4

80.3

ال

85.5

13.3

90.4

16.5

بدون جواب

1.8

1.9

3.2

3.2

المجموع

٪100.0

٪100.0

٪100.0

٪100.0

شكل  .10نموذج لحواجز معدنية آلية الحركة.

شكل  .11خطة إدارة وتطوير الطرق والمواصالت في البلدة القديمة في نابلس.
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Study of Traffic and Roads in Nablus Old City
Khald Al-Sahili
Civil Engineering Department, An-Najah National University, Nablus, Palestine
alsahili@najah.edu
Abstract. Old and historic towns form a national and economic wealth for the country, and the
transport system of vehicles and pedestrians are essentials in this system because of their vital role
in developing the living conditions inside the town. This study aims to set actions for developing
the transport system in Nablus Old City, Palestine. Field survey showed the low vehicular traffic
volume at the Old City entrances. The peak vehicular volumes occurred before the active
commercial and pedestrian activities begin. The pedestrian activities concentrated at certain
entrances in the middle of the day. Good number of parking spaces is available within the
periphery of the old city and inside; however, the demand for parking is high and the available
parking inside the old city is limited. The vast majority of roads (75%) is in fair to poor conditions
and need maintenance. The survey of residents and merchants showed their low level of vehicle
ownership, and their consensus (80% - 85%) on restricting vehicular entry to the old city to
certain hours outside the peak periods of commercial and pedestrian activities. A plan for
improving and developing the transport sector is prepared. This plan focuses on rehabilitating the
roads, tiling all non-tiled streets and roads, improving the axes of interaction between the old city
and its surroundings, adoption of time-limit restriction on vehicles’ entry to the town, naming and
coding of streets and buildings, and improving the parking facilities.
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