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 دراسة حركة المرور والطرق في مدينة نابلس القديمة
 خالد الساحلي

 ، نابلس، فلسطينقسم الهندسة المدنية، جامعة النجاح الوطنية
alsahili@najah.edu 

يهدف البحث إلى دراسة حالة الطرق والمواصالت في بلدة نابلس القديمة ووضع . المستخلص
د المركبات على مداخل البلدة، وتركز حركة المشاة مقترحات لتحسينها، وتبين النتائج تدني عد

على مداخل محددة وفي وسط النهار. يتوفر عدد كبير من مواقف المركبات في محيط البلدة 
( في حالة سيئة، ٪75القديمة وداخلها، ولكن حجم الطلب عليها كبير أيضا. وغالبية الشوارع )

دني مستوى ملكية المركبات للتجار والسكان أو متوسطة، وبحاجة إلى صيانة. وتبين النتائج ت
جماعهم ) وقد تركزت خطة  ( على تحديد دخول المركبات إلى البلدة إلى ساعات محددة.٪80وا 

تحسين المواصالت على صيانة الشوارع، وتبليطها، وتحسين محاور االتصال مع المحيط، 
 .وتحديد دخول المركبات للبلدة القديمة، وتحسين مواقف المركبات

 .البلدات القديمة، خطة المواصالت، تطوير الطرق، مواقف المركبات، نابلس: الكلمات المفتاحية
 

 خلفية ومقدمة -1

تحتللللل قضللللية الحفللللات علللللى البلللللدات القديمللللة وترا هللللا 
فللي سلللياق  امتقللدم   االمعمللارو وقيمتهللا التاريخيللة مكان للل

لملللا لهلللضي القضلللية ملللن أ ميلللة تنبلللع  يلللة القضللايا العالم
مللللة التللللراث ضاتللللو، فللللالتراث  للللو المعللللين الللللضو مللللن قي

، وبمعنلللى أعلللم تقي منلللو ااجيلللال الالحقلللة  قافتهلللاتسللل
وأشلللمل، فلللفن الحفلللات عللللى الوسلللط التلللاريخي للمدينلللة 
 ،يعنللللي اءبقللللا  علللللى مللللا تتضللللمنو مللللن قلللليم تاريخيللللة

وسياسلية،  ،واقتصلادية ،واجتماعيلة ،ومعماريلة ،وأ رية

ن ملن مجملوع حيث أن الوسط التاريخي او بلد يتكو 
عناصللر التللراث الحضللارو، فالمنللاطق التاريخيللة او 

ملللللن ال لللللروة الوطنيلللللة لهلللللضا البللللللد،  اجلللللز    د  مدينلللللة تعللللل
سلللتهاللها اخاصلللة ملللن الناحيلللة االقتصلللادية، إضا تلللم بو 

 اغراض السياحة. 

البلدات القديمة في فلسطين لها أ مية خاصلة و 
لمللا تتعللرض لللو مللن حملللة تضللليل تللاريخي  ،وقصللوى
الصللللراع السياسللللي مللللع إسللللرائيل التللللي تحللللاول نتيجللللة 

طمس كلل المعلالم التاريخيلة التلي ت بلت صللة الشلعب 
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للللللل ا اا ميلللللللة ااخلللللللرى لهلللللللضي الفلسلللللللطيني بمرضلللللللو. أم 
المنللللللللاطق فهللللللللي أن فلسللللللللطين ضات مللللللللوارد طبيعيللللللللة 

ل الحركلللللة السلللللياحية متواضلللللعة، للللللضا يمكلللللن أن تشلللللك  
للللم امللللورد   مللللن المللللوارد االقتصللللادية التللللي  اورئيسللللي   اهم 

عتمللاد عليهللا فللي التطللوير والتنميللة، لللضل  ال مكللن االي
مللللن تضللللافر الجهللللود للحفللللات علللللى  للللضي البلللللدات  بللللد  

تهللار أ ميتهلللا ،القديمللة وتطوير لللا وتسللويقها عللللى  ،وا 
 ينفلللادة ملللن الملللوردملللن أجلللل اء هلللا المسلللتويات جميع

 ها.فياالقتصادو وال قافي 

مدينلللللة نللللللابلس القديملللللة  للللللي مدينلللللة تاريخيللللللة ف
سللكان ااصللليين، وتشللهد حيللاة نشللطة مللن معمللورة بال

 ،ومرافللللللق  قافيللللللة وترا يللللللة ،وحركللللللة تجاريللللللة ،سللللللكان
تتكللون شللبكة الطللرق فللي و وصللناعات تقليديللة خفيفللة. 

 ،البلللدة القديمللة فللي نللابلس مللن مجموعللة مللن الشللوارع
واادراج، ويستخدمها حاليا المشاة  ،واازقة ،والممرات

وتعاني ختلفة. والمركبات بتصنيفاتها الم ،بدرجة كبيرة
البلللدة بعامللة مللن سللو  حللال أجللزا  مللن شللبكة الطللرق 
وضللللليق شلللللوارعها، وازدحلللللام طرقاتهلللللا  بفعلللللل حركلللللة 
المشلللاة النشلللطة، والحركلللة التجاريلللة، وتعلللارض حركلللة 
المركبلللللات ملللللع حركلللللة المشلللللاة ضلللللمن شلللللبكة الطلللللرق 
الضللي قة. وتللولي بلديللة نللابلس ا تمامللا خاصللا ببلللدتها 

يللللاة والنشللللاط التجللللارو القديمللللة وضللللمان اسللللتمرار الح
بمسلللللللتوى الئلللللللق، ملللللللن أجلللللللل الحفلللللللات عللللللللى الهوي لللللللة 

دارة إالتاريخيللة، والقيمللة الترا يللة للبلللدة، و للضا يتضللمن 
أمور للللللا الحياتيللللللة بمللللللا تحتويللللللو مللللللن التعللللللارض بللللللين 
متطلبلللللات التطلللللور، والمدنيلللللة والحفلللللات عللللللى القيملللللة 
التاريخيللة فيهللا، ومللن أ للم عناصللر الحيللاة فيهللا شللبكة 

ة المركبلللللللللات، والمشلللللللللاة، ومواقلللللللللف الطلللللللللرق، وحركللللللللل
المركبللات، وتفاعللل البلللدة القديمللة مللع محيطهللا، ومللع 

 مركز مدينة نابلس التجارو المجاور لها. 

بتقيللليم نتلللام المواصلللالت  تعنلللى  لللضي الدراسلللةو 
لمللللا لهللللضا النتللللام مللللن دور   فللللي بلللللدة نللللابلس القديمللللة

أساسللي فللي تطللوير الحيللاة داخللل البلللدة، ولكللن بحكللم 
اصللة للبلللدة القديمللة يجللب أن يمخللض نتللام الطبيعللة الخ

المواصلللللللللالت المعلللللللللايير الخاصلللللللللة بالبللللللللللدة القديملللللللللة 
عتبللارات المختلفللة التللي تحللافت علللى  للضي الطبيعللة واال

 ،الخاصلللة، بملللا يكفلللل الحفلللات عللللى القيملللة التاريخيلللة
 واالقتصادية. ،والسياحية ،واالجتماعية

 وأهدافهاالدراسة  ةأهمي -2

ديمللللللللة فللللللللي المللللللللدن عنللللللللد دراسللللللللة البلللللللللدات الق
 والتجمعلللات الفلسلللطينية وتقيللليم واقعهلللا الحلللالي، ال بلللد  

 إجللللرا اتوضللللع فللللي سللللتراتيجي امللللن النتللللر وبشللللكل 
، والحفللات علللى  للاوتطوير  كفيلللة لتنميللة البلللدة القديمللة

من عملية التوسلع  ،ااماكن اا رية والمواقع التاريخية
والتطللللور الحضللللرو، بمللللا يضللللمن الحفللللات  ،العمرانللللي
يعلللة الخاصلللة بالبللللدات القديملللة والمحافتلللة عللللى الطب

لتللللللزام بالقواعللللللد والمعللللللايير عليهللللللا، و للللللضا يتضللللللمن اال
المتشللددة التللي تضللمن الحفللات علللى القيمللة التاريخيللة 
والمعماريللللة للبلللللدة القديمللللة، لللللضل  يجللللب العمللللل علللللى 

ااخلللللض و صللللليانتها وحمايتهلللللا ملللللن التبديلللللد والضلللللياع، 
طلاع السلياحة عتبار سياسات عامة  لدفها تنميلة قباال

فللي البلللدات القديمللة، وضللل  عبللر سياسللة إعللادة البنللا  
الحاضلللللللللر بوالتم يلللللللللل والتلللللللللرميم، ودملللللللللج الماضلللللللللي 

 ومتطلباتو. 
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ر يوتللوف ،مللن  للضي السياسللات تطللوير اانشللطةو 
 ،الخلللدمات والمرافلللق العاملللة، وتم يلللل الشلللوارع القائملللة

 ،، ورفلللع المسلللتوى العلللامهلللاحركلللة الملللرور فيوتسلللهيل 
 انيات والخدمات الالزمة للمستخدمين. وتوفير اءمك

الهلللللدف ااساسلللللي لهلللللضي الدراسلللللة  لللللو وضلللللع و 
لتطللوير شلبكة الطللرق والمواصلالت فللي بلللدة  إجلرا ات

 : ينابلس القديمة، واا داف التفصيلية للدراسة 

دراسللللة وضللللع المواصللللالت الحللللالي للبلللللدة  -1
عللللللادة القديمللللللة ومحيطهللللللا مللللللن جوانبللللللو المختلفللللللة ، وا 

 .هاتقييم

عالقة المتبادللة بلين البللدة القديملة دراسة ال -2
 وباقي أجزا  المدينة وطرق الربط فيما بينها. 

لتطللللللللللللللوير قطللللللللللللللاع  مقترحللللللللللللللاتوضلللللللللللللع  -3
الحاليلة  تالمواصالت في البلدة القديمة لحل المشلكال

 والمستقبلية.

حللللدود البللللللدة القديمللللة منطقلللللة  1يبللللين الشلللللكل 
 الدراسة وتقسيم حاراتها.

زيج من المنهج منهجية الدراسة على م تعتمدوا
الوصفي والمنهج التحليلي لواقع نتام الطرق 
 والمواصالت في بلدة نابلس القديمة، وضل  من خالل:

   .مراجعة الدراسات والمخططات السابقة ضات العالقة 

  وحركلة المواصلالت ،تقييم واقع شلبكة الطلرق، 
 ها القائمة ومستوى الخدمة فيها. تومشكال

  العالقة في  استطالع وجهات نتر أصحاب
 وطرق تطوير ا.  ،المدينة بخصوص البلدة القديمة

  لتحسلللللللين وضلللللللع نتلللللللام  اتوضلللللللع مقترحللللللل
 المواصالت في البلدة القديمة.

 منظور تاريخي –وصف شبكة الطرق والمواصالت  -3

البلدة القديمة في نابلس واحدة من البلدات  دتع
القديمة التي ما زالت تحتفت بهيكلها الحضرو 

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

سم ا، وأطلقوا عليها ق.م 4000الكنعانيون قرابة 
 .[1]( بمعنى اارض المرتفعة أو النجدشكيم)

تعاقبللت و  ،مللرت المدينللة بعللدة مراحللل تاريخيللةو 
مبراطوريللللات والممالللل  الكبيللللرة. ففللللي عللللى حكمهللللا اال

 ،ليللللللةم أسللللللس الرومللللللان مدينللللللة نللللللابلس الحا72سللللللنة 
سلللم ففالفيللا نيلللابوليسف بمعنللى المدينلللة اعليهللا  واوأطلقلل

الجديللللدة. ومللللع دخللللول جيللللو  المسلللللمين إليهللللا سللللنة 
سللللتولى اإلللللى نللللابلس. بعللللد أن  اسللللمهال م، تحللللو  636

( م1187-1099عليهلللللللا الصلللللللليبيون ملللللللرة أخلللللللرى )
لكلة ما للممهم ل اأعادوا تسميتها بلفبوليسف وكانت مركز  و 

عللللللللى  1202ينلللللللة سلللللللنة أعيلللللللد بنلللللللا  المد ،الالتينيللللللة
 .[2،1]مدينة عربية مرة أخرىبوصفها أنقاضها 

يعلللللود نتلللللام الشلللللوارع ااصللللللي فلللللي تخطللللليط و 
نتلللر االمدينلللة إللللى النتلللام الشلللبكي الروملللاني القلللديم )

فلللي  ايتهلللر  لللضا النتلللام الشلللبكي واضلللح  و (. 2شلللكل 
الجلللز  الشلللمالي ملللن البللللدة القديملللة فلللي حلللارة الحبللللة، 

القللرنين الحللادو عشللر  التللي بنيللت فللي وقللت مللا خللالل
والسللابع عشللر للملليالد، وحللارة القيسللارية، حيللث كانللت 

 .[3]منشم مدينة نيابولس الرومانية القديمة
 

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=4000_%D9%82.%D9%85&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/72


 

 خالد الساحلي                                                                      56

 

 

 
 .بلدة نابلس القديمة وحاراتها .1شكل 

 

 
 .[3]النظام الروماني للبلدة القديمة .2شكل 

 

ويمكللللن أن يعللللزى تهييللللر النتللللام الشللللبكي فللللي 
 مهلللا االنحلللدار الكبيلللر فلللي المدينلللة إللللى علللدة أملللور  أ

الجلللز  الجنلللوبي لمدينلللة نلللابلس، اللللضو أد ى إللللى علللدم 

اتبلللاع النتلللام الشلللبكي لتسلللهيل التنقلللل والتهللللب عللللى 
ءعادة البنا   ااالنحدار. وكانت الحروب والزالزل سبب  

والتعميلللر، حيللللث تللللم فللللتب شللللوارع جديللللدة وبنللللا  أبنيللللة 
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ملللل لبنلللا  حللارة كامللللة، وقلللد ع اجديللدة، وصللللت أحيان للل
ضل  على تهيير النتام الشبكي ااصللي. وملع دخلول 
المسلللمين المدينللة طللرأ نمللو عضللوو لشللبكة الشللوارع، 
نشللا  شللوارع جديللدة، وتطلللب تهييللر بعللض المبللاني،  وا 
علللادة توتيفهلللا حتلللى تتكي لللف المدينلللة ملللع متطلبلللات  وا 

 .[3]الدين الجديد

لللا فللللي الوقللللت الللللرا ن، فيقطللللع مدينللللة نللللابلس  أم 
رع رئيسللللي( بطللللول البلللللدة وعلللللى القديمللللة قصللللبة )شللللا

محورين،  ما: شلارع النصلر، وشلارع السلوق )الشلارع 
الرئيسي(. ويقع على طلول قصلبة المدينلة )المحلورين 
الرئيسلليين( مركللز مدينللة نللابلس الحضللرو مللن أسللواق 
تجاريلللة وبلللازارات  م لللل سلللوق السللللطان اللللضو يشلللمل 
سوق القما ، وسلوق الجديلدة، وجواملع م لل: الجلامع 

، وجلللللللامع النصلللللللر، وجلللللللامع البيللللللل ، وجلللللللامع الكبيلللللللر
الخضللللر، وسللللاحات م للللل: سللللاحة النصللللر )المنللللارة(، 
ومللدارس، و للضان المحللوران مرصللوفان، وقللادران علللى 

، مقارنللة احمللل حركللة المشللاة، وعرضللهما واسللع نسللبي  
 ببقية أجزا  شبكة الشوارع في المدينة.

ويتفللرع عللن القصللبة الرئيسللية للمدينللة مجموعللة 
انويلللللة شلللللبو المتعاملللللدة ملللللع محلللللاور ملللللن الشلللللوارع ال 
ملللا يقلللع عللللى  لللضي الشلللوارع ال انويلللة  االقصلللبة، وغالب للل

محللاور خللدمات تضللم منشللفت، ومرافللق خدماتيللة لكللل 
حلللارة، و لللي محلللدودة ملللن حيلللث النلللوع والكلللم، ملللوازاة 
 بالمركز الحضرو على طول قصبة نابلس الرئيسية. 

ويالحلللت أن علللرض الشلللوارع ال انويلللة أقلللل  ملللن 
القصللللبة الرئيسللللية، فضللللال عللللن ضللللل   عللللرض محللللاور

فك افلللة المشلللاة عليهلللا أقلللل، ويتفلللرع علللن  لللضي الشلللوارع 

ال انوية أزقة أو طرق غير نافضة، توصلل إللى أحلوا  
الحلللارات، و للللي بللللضل  تم للللل محللللاور دخللللول للبيللللوت، 
وتعملللل عللللى اللللربط بلللين ااحلللوا  )فراغلللات خاصلللة( 
وقصبة كل حي )و ي شبة عامة(، وك افة المشاة في 

 .[4]الشوارع  ي ااقل  ضي

في  اواقتصرت الطرق الواسعة والمستقيمة نسبي  
مدينللللة نللللابلس القديمللللة علللللى منطقللللة ااسللللواق )سللللوق 

الخ( حيث ازدحام الحركة … سوق البصل،و القما ، 
في مركز المدينة، أم ا فلي ااحيلا  السلكنية فقلد كانلت 
الشوارع ضي قة، ومخصصة في ااساس للمشاة وليس 

وقللد كللان المقيللاس اءنسللاني  للو المعيللار. للمركبللات، 
كلللضل  فلللفن ضللليق الشلللوارع يلللوف ر التلللل للملللارة معتلللم 
أوقلللات النهللللار، باءضلللافة إلللللى مللللا سلللبق فللللفن لتعللللرج 
الطرق في ااحيا  السلكنية، وعلدم نفلاض بعضلها، علد ة 
تفسليرات، إحللدا ا أن الطريلق كانللت عبلارة عللن الفللرا  

غلللب اال تمللام المتبقللي بللين اابنيللة، فقللد كللان علللى اا
، ولللليس العكلللس. ا،  لللم الطريلللق  اني لللبفقاملللة البنلللا  أوال  

وتعر ج الطريق وعدم نفلاض بعضلها يسله ل كلضل  عمليلة 
مقاومللللة الهللللزاة فللللي حالللللة التعللللرض العتللللدا ، وكللللضل  
تفادو إمكانية كشلف جميلع الملارة فلي الطريلق، وعلدم 
تشلللللجيع الهربللللللا  عللللللى الللللللدخول إللللللى  للللللضي المنطقللللللة 

 . [5]السكنية

قللد تللم توسلليع شللارع النصللر وتسللويتو فللي فتللرة و 
عادة رصف وتبلليط بعلض الشلوارع والمملرات  سابقة وا 

غربللا علللى تشللجيع -فيهللا. ويعمللل الشللارع الممتللد شللرقا
امتللداد ااعمللال التجاريللة فللي البلللدة القديمللة فللي  للضين 
االتجلللا ين، ويشلللكل شلللارعا السلللوق )الخلللان والنصلللر( 
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لمدينلللة، وكلللضل  الهيكلللل ااساسلللي للمركلللز التلللاريخي ل
الشلللوارع الفرعيلللة الممتلللدة بينهملللا نقلللاط جلللضب رئيسلللية 
 الهضا المركز التاريخي. وتلددو شلبكة الطلرق  لضي دور  

فللللي الحللللد مللللن حركللللة مللللرور المركبللللات داخللللل البلللللدة 
 القديمة.

 مراجعة الدراسات السابقة -4

، يوجللللد عللللدد محللللدود مللللن الدراسللللات افلسللللطيني  
صلالت فلي البللدات التي عالجت قضايا المرور والموا

، أجريلللللت دراسلللللة إدارة م1999القديملللللة. ففلللللي العلللللام 
تناوللللت اسلللتراتيجيات  [6]أنتملللة الملللرور لمدينلللة نلللابلس

مختلفة ءدارة المرور فلي المدينلة، بملا فلي ضلل  البللدة 
القديملللللة، حيلللللث ركلللللزت الدراسلللللة عللللللى محللللليط البللللللدة 
القديمللة وعالقتهللا مللع الوسللط التجللارو المالصللق لهللا، 

ض االستراتيجيات الخاصة بفدارة مواقلف وعرضت بع
المركبات والحد  من دخلول المركبلات ال قيللة إللى قللب 
 البللللدة القديملللة، لكلللن للللم تتنلللاول  لللضي الدراسلللة تحلللليال  

 للبلدة القديمة. اتفصيلي  

ويم ل المشروع النمساوو للحفلات عللى المركلز 
 م1999التلللاريخي لمدينلللة نلللابلس اللللضو بلللدأ فلللي علللام 

ولللللى ءعللللداد خط للللة إحيللللا  شللللاملة للبلللللدة المحاولللللة اا
القديمة في نابلس، وضل  بمبادرة من جمعية العالقات 

 Society for Austrian-Arab“ النمسلاوية العربيلة 
Relations”  (SAAR في فينا، في إطار دعم جهود )

بلديلللة نلللابلس للحفلللات عللللى المركلللز التلللاريخي للمدينلللة 
خط للللة حمايللللة  . وقللللد ركللللز ت الدراسللللة علللللى[7]وتطللللويري

للبلدة القديمة، فقد استعرضت الدراسلة جوانلب مختلفلة 
ملللن قطاعلللات تطلللوير البللللدة القديملللة، وبشلللكل محلللدود 

قطللللاع المواصللللالت، واستعرضللللت  للللضي الدراسللللة أ للللم 
مشلللكالت المواصلللالت فلللي البللللدة القديملللة  ملللن حيلللث 
ضلللللليق الشللللللوارع والتعللللللارض بللللللين حركللللللة المركبللللللات 

لصلللت الدراسلللة إللللى والمشلللاة، ومواقلللف المركبلللات، وخ
توصيات عام ة في مجال تحسين التواصل بلين البللدة 

 القديمة ومحيطها ومواقف المركبات.

وفي مجال إدارة المرور، استندت دراسة إحيا  
إلى تحليل واقع المواصالت  [8]البلدة القديمة في القدس

وشبكة الطرق في البلدة القديمة من حيث ملكية 
قديمة، وحركة المواصالت، المركبات لسكان البلدة ال

مكانية الوصول من كل  بوابة من البوابات الست ة  وا 
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، 

  البلدة القديمة على شكل واختتمت بعرض خطة أحيا
برامج تطويري ة 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 

البلدة  على البيئة، وتطوير معايير تنتيم المرور في
 القديمة.  
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وفي أوروبا، وبهدف تقليل حركة المركبات في 
وسط البلد، أنشمت مدينة فونشال في البرتهال منطقة 
مرور مقيدة في وسط المدينة القديم  بحيث يمكن 
الوصول إليها بواسطة مركبات مرخصة في أوقات 

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

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 
عدد من  Regidor[10] و  Amistadالفيليبين، قد م 

ير لتحسين زيادة تدفق حركة المرور، وتخفيف التداب
مشكالت النقل والمرور في المدينة، بحيث تقام مزيد 
، مع  من التحسينات للسماح للمدينة لمواصلة النمو 
الحفات على التراث ال قافي، ويمكن إجمال  ضي 
التدابير بفدارة وضبط مواقف المركبات، وتحسين 

عي بقوانين خدمة المواصالت العامة، وتعزيز الو 
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 

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

 حركة المركبات والمشاة -5

تم تحديد أماكن تعلداد المركبلات عللى الملداخل 
الرئيسلية الخمسلة فيهلا، ويشلتر  المشلاة ملع المركبللات 

ملللاكن  للللي موقللللع فللللي فلللي المللللداخل نفسللللها، و للللضي اا
 ع، و ي:شارع يبعد مسافة كافية عن أو تقاط

 ( 8.0شلللارع حطلللين: شلللارع علللريض نسلللبيا 
، والعللللللرض الفع لللللال للشللللللارع )خاليلللللا مللللللن  م(، ومسلللللتول

 م.  5.0العوائق الجانبية( حوالي 

  م،  7.5المللللللدخل الشللللللرقي: شللللللارع بعللللللرض
(، والعللرض الفع للال ٪3وبميللل طللولي خفيللف )حللوالي 

 م. 4.5للشارع حوالي 

  م،  5.0شللللللارع الياسللللللمينة: شللللللارع بعللللللرض
( وخلالل ملن العوائلق ٪3فيلف )حلوالي وبميل طلولي خ

 الجانبية.

  شللارع الروضللة القديمللة: و للو شللارع بعللرض
، وخلالل ملن العوائلق ٪5م، وبميل طولي حلوالي  6.0

 الجانبية.

  شارع النصر )الفاطمية(: و لو شلارع ضليق
م، بحيلللث إضا التقلللت مركبتلللان باتجلللا ين  3.5بعلللرض 

ور متقابلين، فيجب عللى إحلدا ما إعطلا  أولويلة الملر 
 لألخرى، و و مستول وخالل من العوائق الجانبية.

أما بخصوص أماكن تعداد المشاة، فتم اختيلار 
مواقلع رئيسلية علللى مقلاطع ملن الشللوارع مم ل لة لحركللة 
المشلللاة للقيلللام بالتعلللداد عليهلللا، وضلللل  لك لللرة علللدد  لللضي 

(، وتبعللد  للضي المواقللع مسللافة 3المللداخل )انتللر شللكل 
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لمواقللع  للي، باءضللافة كافيللة عللن أو تقللاطع. و للضي ا
 إلى المواقع سابقة الضكر:

  م،  6.0سوق الحدادين: و و شارع بعلرض
. 4.0وبعرض فع ال   م، ومستول

  دخلة جروان: شلارع ضليق بعلرض فعلال ال
 (.٪3م، وبميل طولي خفيف ) 2.5يتجاوز 

  مللدخل كللراج طللولكرم القللديم: شللارع بعللرض
. 4.5م، وبعرض فع ال  8  م، ومستول

 ( شلللارع ضللليق شللارع بلللدران :)سلللوق البصللل
. 2.5م، وبعرض فع ال  3.5بعرض   م، ومستول

بعلللد اسلللتطالع فتلللرات اللللضروة لحركلللة المركبلللات 
والمشللللللاة مللللللن خللللللالل سللللللدال سللللللكان البلللللللدة القديمللللللة 
وتجار لللا، تبلللين وجلللود  لللالث فتلللرات زمنيلللة و لللي فتلللرة 

(، 10 – 7الللضروة الصللباحية للمركبللات )مللن السللاعة 
(، 7-3ركبللات )مللن السللاعة وفتللرة الللضروة المسللائية للم

 2 – اصللللباح   10وفتللللة الللللضروة للمشللللاة )مللللن السللللاعة 
(. ومن المالحلت أن فتلرة دخلول المركبلات للبللدة اتهر  

القديمللة عللادة مللا تكللون فللي بدايللة النهللار وفللي نهايتللو، 
وضل  بما ال يتعارض مع فتلرة نشلاط الحركلة التجاريلة 

 واالزدحام بالمشاة. 

المركبللات والمشلللاة وُأعللد نمللوضج خلللاص بتعللداد 
مللن أجللل تسللهيل عمليللة التعللداد اليللدوو، وتللم التعللداد 
ل الث ساعات متتالية في كل  فترة، وتلم تحديلد سلاعة 

وتللم تعللداد المركبللات فلللي  الللضروة خللالل  للضي الفتللرة،
خمسللللللة مواقللللللع، وقللللللد غطللللللت جميللللللع أمللللللاكن دخللللللول 
المركبللات إلللى البلللدة القديمللة، أمللا بخصللوص ممللرات 

أك لللر علللددا ملللن ضلللل ، حيلللث تلللم  المشلللاة فهلللي بلللالطبع
و  1تعداد المشاة على تسعة مواقع، ويبين الجدوالن )

( نتلللائج  لللضا التعلللداد. ويمكلللن مالحتلللة تلللدني علللدد 2
المركبلات عللى  لضي الملداخل بشلكل علام، وأكبلر عللدد 

 44من المركبات يتركز على مدخلي شارع الروضة )
مركبة/سللللاعة(،  35مركبة/سللللاعة(، وشللللارع النصللللر )

 شارة أن تعداد المركبات والمشاة باالتجا ين.مع اء

ويتهلر أكبللر علدد مللن المركبلات فللي السللاعات 
المبك رة من الصباح قبلل بلد  الحركلة التجاريلة ونشلاط 
المشللاة فللي البلللدة القديمللة، وبينمللا تكللاد تتوقللف حركللة 
المركبللللات خللللالل سللللاعات نشللللاط المشللللاة فللللي شللللوارع 

تكي لف أصلحاب  البلدة القديمة، و لضا مدش لر جيلد يبلي ن
المركبلللات ملللع طبيعلللة شلللوارع البللللدة القديملللة الضللليقة 

 والمزدحمة أ نا  ساعات النهار. 

أملللللا علللللن حركلللللة المشلللللاة، فتتركلللللز ضروة حركلللللة 
المشلللللاة حللللللول سللللللاعات وسللللللط النهللللللار حيللللللث يصللللللل 

ما /السلللللاعة( عنلللللد ملللللدخل  1444أقصلللللا ا  إللللللى )
جللللروان القريللللب مللللن دوار الشللللهدا ، يلللللي ضللللل  شللللارع 

م الملللدخل الشلللرقي. و لللضي أعلللداد كبيلللرة بلللدران وملللن  للل
 level of، حيلللث يصلللل مسلللتوى الخدملللة )انسلللبي  

service( فيهلا إللى )E-F و لضا مدش لر واضلب عللى ،)
مستوى االزدحام، لكن ما يسهل اامر  و عدم وجود 
تداخل مع حركة المركبات في تل  ااماكن، أملا عنلد 
 المللللداخل الفرعيللللة ااخللللرى، فللللفن أعللللداد المشللللاة فيهللللا
متواضعة، مقارنة بالملداخل ااساسلية )مسلتوى خدملة 

 (.A, Cمريب 
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وتجلللدر اءشلللارة أن تحليلللل مسلللتوى الخدملللة تلللم 
، Highway Capacity Manual[17] باستخدام منهجيلة 

ف، walkway -وتلللللم تحليلللللل مواقلللللع المشلللللاة فكممشلللللى 
والمنهجية تعتمد عللى تحليلل مبسلط قلائم عللى أسلاس 

دل حركلللة المشلللاة فلللي متوسلللط المسلللاحة المتاحلللة لمعللل
السللللاعة، أو معللللدل حركللللة المشللللاة لكللللل متللللر، بحيللللث 
يكللون معللدل حركللة المشللاة لكللل متللر عللرض أقللل مللا 

(، وأعللللالي لمسللللتوى خدمللللة Aيكللللون لمسللللتوى خدمللللة )
(F.) 

 مواقف المركبات -6

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

طة في البلدة القديمة على جانبي الشارع. ويبين المحي
مواقلللللللللللع مواقلللللللللللف المركبلللللللللللات وطاقتهلللللللللللا  4الشلللللللللللكل 

االسللتيعابية. ويتبلللي ن ملللن المسللب الميلللداني تلللوفر علللدد 
كبيلر مللن المواقللف فللي محليط البلللدة القديمللة وداخلهللا، 
للل  اولكلللن يضلللاف إللللى ضلللل  حجلللم الطللللب الكبيلللر أيض 

ام إللى على  ضي المواقف، حيث تصل معلدل االسلتخد
، وضل  بسلبب تلداخل وتفاعلل البللدة ٪90ما يزيد عن 

القديمللللة مللللع محيطها/وسللللط المدينللللة. ومللللن المالحللللت 
أيضلللللا سلللللو  اسلللللتخدام أصلللللحاب المحلللللالت التجاريلللللة 
لمساحات الشارع أمام محالتهم وضل  إما بفخراج جز  
مللن بضللائعهم إلللى حللدود الشللارع نفسللو أو حجللز جللز  

معدنيللة أو غير لا، ممللا الشلارع أملام محلهللم بلالعوائق ال
يددو إلى نقص في عدد المواقف المتاحة، ويقلل من 

 فاعلية مواقف المركبات المتوف رة.

وتجللدر اءشللارة  نللا إلللى تللوف ر مسللاحات/أماكن 
لمواقللللللف المركبللللللات علللللللى ااطللللللراف الشللللللرقية للبلللللللدة 
القديملللللللة )بلللللللالقرب ملللللللن السلللللللوق الشلللللللرقي(، ويمكلللللللن 

ل بلللللين البللللللدة اسلللللتهاللها بشلللللكل جيلللللد لتعزيلللللز التفاعللللل
القديمللة ومحيطهللا. يضلللاف إلللى ضلللل  افتتللاح المجملللع 
التجارو في وسط المدينة بالقرب من الحدود الشمالية 

مللللن مواقللللف  اكبيللللر   اللبلللللدة القديمللللة، و للللو يللللدمن عللللدد  
(، ممللللا يللللوف ر فرصللللة اموقف لللل 180 المركبللللات )حللللوالي

جيدة للتواصلل بلين البللدة القديملة ووسلط المدينلة. أملا 
قلللللع التحميلللللل والتنزيلللللل، فلللللليس  نلللللا  بخصلللللوص موا

العديللللد مللللن المواقللللع المحللللددة لهللللضا الهللللرض، حسللللبما 
 .4يتبين من الشكل 

 تقييم سطح الطرقات وحالتها -7

تبلللللللل  مسلللللللاحة بللللللللدة نلللللللابلس القديملللللللة حلللللللوالي 
، وتشللللللللللللكل الطللللللللللللرق منهللللللللللللا حللللللللللللوالي 2م 354،000
(، وبمجملللللللللللوع أطلللللللللللوال حلللللللللللوالي ٪18) 2م 63،800
ق والممللللرات مللللن م. تتللللراوح عللللروض الطللللر  10،850

م( الى علريض نسلبيا، بحيلث يصلل  3ضيق )حوالي 
م تقريبلللا، ويصللللل معلللدل عللللرض الطلللرق إلللللى  8إللللى 
 م تقريبا.5.9

ويتكون نوع سطب الطرق في البلدة القديمة من 
( أو حجلللر )تبلللليط( فلللي بعلللض اسلللطب إسلللفلتي )غالب للل

ااماكن، أو سطب إسمنتي في أماكن محلدودة )انتلر 
ب الطريللللق الحجللللرو، فهللللو (. أمللللا عللللن سللللط5الشلللكل 

عبللللارة عللللن حجللللارة محليللللة اءنتللللاج، ومفللللروزة بشللللكل 
 طولي حتى تعطي خشونة للسطب لتمنع االنزالق.



 

 خالد الساحلي                                                                      62

 

 

تم تقييم حالة سطب الطرق من خالل عملية 
( Road Condition Surveyالمسب الميداني بالمشا دة )

ا م الشوارع والممرات، فقد تم استخدام التصنيف 
. [18]في  ضا المجال اليو عالمي  الوصفي المتعارف ع

قسمت الشوارع والممرات في البلدة القديمة إلى مقاطع، 
، تم اختيار اوحيث أن أطوال الطرق فيها قصيرة نسبي  

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

قييم استخدام نموضج ورقي خاص لكل مقطع. وتم ت
حالة سطب مقطع الطريق من حيث العيوب الموجودة 
فيو من شقوق )طولية، وعرضية، وشبكية، وتمساحية، 
وغير ا(، والتشوي والهبوط، والحفر، وغير ا من عيوب 
سطب الطريق. وتم كضل  تقييم مساحة اتشار العيوب، 
وحدتها )خفيفة، متوسطة، حادة(. وفي الملخص تم 

 (:6نتر الشكل الطريق إلى )تقسيم حالة مقطع سطب ا

حالة جيدة: سطب طريق دون ا ترا  أو  .1
سوا  كان  ا،وب واضحة ويكون السير عليو مريح  عي

ضل  للمركبات أو المشاة، و ضي الطرق ليست بحاجة 
إلى أعمال صيانة، وقد شكلت  ضي الطرق ما نسبتو 

 من مجموع الطرق الممسوحة. ا% تقريب  25

وجد فيو حالة متوسطة: سطب طريق ي .2
 ترا ات، أو  بوط، أو اعيوب، أو تشققات، 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 

طرق ما متوسطة )غير طارئة(، وقد شكلت  ضي ال
 تقريبا من مجموع الطرق الممسوحة. ٪35نسبتو 

حالة سيئة: سطب طريق ينتشر فيو أنواع  .3
 ترا  والهبوط بحيث يكون مختلفة من العيوب واال

السير عليو غير مريب ويد ر على الدور الوتيفي 
للطرق، و ضا النوع من الطرق بحاجة إلى صيانة أو 

قد شكلت إعادة بنا  ولو في مقاطع جزئية منو، و 
 تقريبا. ٪40 ضي الطرق ما نسبتو 
عينة لصور حاالت أسطب  7ويبين الشكل 

 الطرق المختلفة في البلدة القديمة. 

 تفاعل البلدة القديمة مع المحيط -8

تتميز البلدة القديمة في نابلس بوجود ا بالقرب 
ملللللن مركلللللز المدينلللللة التجلللللارو ملللللن الجهلللللة الشلللللمالية 

كبات الشرقي من الجهة والشرقية، ومجمع مواقف المر 
الشللللرقية، ومنطقللللة رأس العلللللين مللللن الجهللللة الجنوبيلللللة 

 (.8والهربية )انتر الشكل 

ومن الواضب تفاعل البلدة القديمة مع وسط 
المدينة بشكل نشط  وضل  لقربها منو ولتكامل 

تصال اانشطة التجارية بينهما، ولتوف ر محاور اال
ومواقف المركبات بشكل مناسب بينهما. وكضل  
اامر للجز  الشرقي من البلدة القديمة مع محيطو  
بسبب تكامل اانشطة التجارية وقربها من مجمع 
مواقف المركبات الشرقي، وتوف ر مواقف للمركبات، 
ومحاور اتصال مناسبة. وبالرغم من وجود  ضا 

تطوير  ضا التفاعل الجيد، إال أنو يوجد فرص ل
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التفاعل وتحسينو إلى مستويات أفضل، وخلق بيئة 
 أك ر جضبا.

أما عن الجز  الجنوبي ومحاور االتصال مع 
منطقة رأس العين، ففن  التفاعل بين المكانين ضعيف 

مقارنة بااماكن ااخرى، وضل  لهياب العوامل  انسبي  
 اءيجابية سابقة الضكر.

 القتصادية والسكاناستطالع آراء أصحاب المنشآت ا -9

تم استطالع آرا  سكان البلدة القديمة وتجار ا 
بخصوص قضايا المواصالت المختلفة من خالل 
استبانة وزعت على أصحاب المحال والسكان، 

مبنى، تم  2500ويوجد في البلدة القديمة حوالي 
من عدد المباني(، منها  ٪14استبانة ) 350توزيع 
على  177رية وللمحالت والمدسسات التجا 173

البيوت السكنية في البلدة القديمة، وز عت بشكل 
يتناسب مع أعداد المباني في كل منطقة جهرافية من 
البلدة القديمة، و ضي العي نة تحقق مستوى  قة 

(confidence level )95٪ ( و ام  خطمmargin of 
error 5( مقداري٪ . 

من  ٪76.4ويتبين من نتائج االستبيان أن 
يسكنون خارج البلدة القديمة نفسها، ويتهر  التجار

معدل ملكية المركبات وأماكن وقوف  ضي  3الجدول 
 المركبات لمن يمتل  مركبة أو أك ر. 

وتبلللين النتلللائج تلللدني مسلللتوى ملكيلللة المركبلللات، 
من  ٪78.3من التجار و  ٪57.0حيث أن الهالبية )

ملللن  ٪45.5السللكان( ال يمتلكلللون أي للة مركبلللة. ويقللوم 
ار ممن يملكلون مركبلة بفيقافهلا بلالقرب ملن محلل التج

( ملللن ٪50.0العملللل، بينملللا يقلللوم نسلللبة أك لللر بقليلللل )
 لللللدال  بفيقافهلللللا خلللللارج البللللللدة القديملللللة، أملللللا السلللللكان 
فيعمللللللدون إلللللللى إيقللللللاف مركبللللللاتهم إمللللللا قللللللرب البيللللللت 

(، و لللللللضا ٪25( أو خلللللللارج البللللللللدة القديملللللللة )56.3٪)
سلاحات بسبب ضيق الشلوارع والطرقلات وعلدم تلوفر م

كافيلللة للوقلللوف، وصلللعوبة خلللروج المركبلللة ملللن شلللوارع 
 البلدة القديمة الضيقة والمزدحمة بالمارة.

وعند السدال عن مستوى رضا م عن شبكة 
الطرق والممرات من حيث حالة سطب الطريق ومدى 
سهولة التوصيل، تبي ن أن مستوى رضى التجار 
أعلى من السكان، حيث يعتقد نسبة بسيطة من 

أنها سيئة، بينما النسبة ااغلب من السكان التجار 
( يعتقدون أن ها سيئة، ويعتقد نسبة جيدة من 42.0٪)

( أن مستوى سهولة التوصيل جيدة، ٪62.4الت جار )
( من السكان أنها جي دة، بل ٪38.2بينما يعتقد فقط )

 (.4نتر جدول امنهم أنها سيئة ) ٪32يعتقد حوالي 

ر عمليللللة نقللللل ومللللن االعتبللللارات المهمللللة للتجللللا
البضلللللللائع إللللللللى محالتهلللللللم التجاريلللللللة، فبي نلللللللت نتلللللللائج 

( يعتملدون عللى ٪67.5االستبيان أن معتلم التجلار )
عربات تجر باليد، يلي ضل  اسلتخدام مركبلات تجاريلة 

(، ٪14.7( ومركبللللللللاتهم الخاصللللللللة )٪22.7خفيفللللللللة )
ونسللبة قليلللة تعتمللد علللى الشللاحنات والنقللل باليللد، كمللا 

 .9 و موضب في شكل 

عللللى تكيلللف  اجي لللد   اشلللكل  لللضي النتيجلللة مدش لللر  وت
أصلحاب المحللال التجاريلة لصللعوبة دخلول المركبللات، 
وخاصللللة الشللللاحنات إلللللى البلللللدة القديمللللة، حيللللث يلللللتم 
االعتمللللاد علللللى عربللللات اليللللد بشللللكل أساسللللي لسللللهولة 
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حركتهللللللا ضللللللمن شللللللبكة الطللللللرق الضللللللي قة فللللللي البلللللللدة 
بعلللض التجلللار الشلللاحنات لنقلللل  القديملللة. ويسلللتخدم

ئع بسللللبب طبيعللللة عملهلللم ومنتجللللات بضللللائعهم البضلللا
التلللللي تتطللللللب مركبللللللات كبيلللللرة، م للللللل تجلللللار اا للللللاث 

 وغير م.

وقلللللللد أعلللللللرب الهالبيلللللللة العتملللللللى ملللللللن التجلللللللار 
( عللللن رضللللا م عللللن طريقللللة نقللللل البضللللائع، 81.3٪)

( كمللللا  للللو ٪90.3ان هللللا تفللللي بمغراضللللهم التجاريللللة )
، وضللللللللل  ءدراكهللللللللم 6و  5موضللللللللب فللللللللي الجللللللللدولين 

كبللللللللات وحركتهللللللللا، وبخاصللللللللة صللللللللعوبة وصللللللللول المر 
 الشاحنات في شوارع البلدة القديمة الضيقة.

والنتائج السابقة اللضكر ت يلر التسلادل علن ملدى 
االستعداد لمنع أو تحديد دخلول المركبلات والشلاحنات 
إلللى البلللدة القديمللة، ومللدى تللم ير ضللل  علللى ااعمللال 
التجارية. وأشارت نتائج االسلتبيان تمييلد نسلبة بسليطة 

جللللار لمنللللع دخللللول  للللضي المركبللللات إلللللى البلللللدة مللللن الت
(، والهالبية كانلت ملع تحديلد دخولهلا ٪12.7القديمة )

إلللى سللاعات معينللة خللارج أوقللات ضروة حركللة المشللاة، 
(، بلللالرغم مللللن 7باسلللت نا  مركبلللات الطللللوارئ )جلللدول 

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

البلللللدة القديمللللة تللللد ر سلللللبا علللللى حركللللة البيللللع ونقللللل 
 البضائع.
 خطة تطوير الطرق والمرور في البلدة القديمة -10

بنلللللللا  عللللللللى تقيللللللليم الوضلللللللع الحلللللللالي لقطلللللللاع 
المواصللللالت فللللي البلللللدة القديمللللة مللللن خللللالل الكشللللف 

والقيللاس الميللداني وآرا  النللاس، يمكللن إجمللال الوضللع 
 الحالي بما يمتي:

  ق بشللكل عللام ضلليقة، و للضا مللن شللبكة الطللر
محلللددات طبيعلللة البللللدات التاريخيلللة والقديملللة، وحاللللة 
سطب الطرق متفاوتة، وينتشر فيها طرق وممرات في 

 حالة سيئة وبحاجة إلى صيانة.

  مسللتوى حركلللة سللير المركبلللات داخللل البللللدة
القديملللللة خفيلللللف، وضروة حركلللللة المركبلللللات تكلللللون فلللللي 

نهللللار، فللللي سللللاعات الصللللباح البللللاكر، أو فللللي آخللللر ال
الوقلللللت اللللللضو تكلللللون فيلللللو الحركلللللة التجاريلللللة والمشلللللاة 

 خفيفة.

  ترتكللللز حركللللة المشللللاة علللللى محللللاور دخللللول
المشلللللاة ااساسلللللية، وضروة حركلللللة المشلللللاة فلللللي وسلللللط 

 (.13:30 – 11:00النهار )

  معلللدل ملكي لللة المركبلللات اصلللحاب المحلللال
والسكان في البلدة القديمة متدِن، وضل  لعدم االعتملاد 

كبيللر، ولوجللود البلللدة القديمللة فللي وسللط  عليهللا بشللكل
المدينللة حيللث تتللوفر اانشللطة المختلفللة ووسللائل النقللل 
العلللام المختلفلللة، وبالتلللالي فلللفن إمكانيلللة الوصلللول إللللى 

 وسائل المواصالت المختلفة جيدة. 

  ينتشللر فللي البلللدة القديمللة ومحيطهللا مواقللف
مركبللللات موز عللللة، وبطاقللللة اسللللتيعابية متوسللللطة، لكللللن 

من المواقف، لكن ها بحاجلة  اف ر عددا جي د  مجموعها يو 
إللى إدارة جي للدة لرفلع فاعليتهللا، ويعمللد نسلبة كبيللرة مللن 
السكان وأصلحاب المحلال إللى إيقلاف مركبلاتهم خلارج 
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حللدود البلللدة القديمللة، وضللل  تكي فللا مللع ضلليق المكللان، 
 وصعوبة الحركة الداخلية للمركبات.

   يعتملللد نسلللبة عاليلللة ملللن التجلللار عللللى نقلللل
للر ال بضللائع إلللى محللالهم التجاريللة بواسللطة عربللات تج 

باليللد، ومركبلللات نقلللل خفيفللة، وال ملللانع للللدى غلللالبيتهم 
ملللن تحديلللد دخلللول المركبلللات إللللى فتلللرات محلللد دة ملللن 

 اليوم.

بنلللللللا  عللللللللى تقيللللللليم الوضلللللللع الحلللللللالي لقطلللللللاع 
المواصللالت فللي البلللدة القديملللة، يمكللن وضللع تصلللور 

 ما يمتي:لخطة التطوير في  ضا القطاع ترتكز على 

  عادة تأهيلهاا بنلا   عللى  صيانة الشوارع وا 
نتللائج المسللب الميللداني، مللن الضللرورو إجللرا  أعمللال 
علادة التم يلل، وبخاصلة للشلوارع  الصيانة المناسلبة، وا 
التلي  للي فلي حالللة سلليئة، وبالتحديلد الشللوارع المبل طللة 

سلللفلتي فملللن منهلللا، أملللا علللن الشلللوارع ضات السلللطب اا
، و ضا يتناسلب ملع خطلة بلديلة االمقترح تبليطها جميع  

نللللابلس فللللي  للللضا المجللللال، وتتضللللم ن اقللللتالع ااجللللزا  
المكسللللرة مللللن حجللللر التبللللليط أو الشللللارع كلللللو إضا كللللان 

عادة تبليطها، وتنتيلف الشلوارع حجم اال  ترا  كبير وا 
من ااوساخ ويقد ر طول الشوارع السيئة ضات السلطب 

 م. 800الحجرو بحوالي 

  طللط التللي وضللعتها مللن الخ تبلاايط الشااوارع
بلديلللللة نلللللابلس تبلللللليط شلللللوارع البللللللدة القديملللللة جمعيهلللللا 
لد، وقللد  بلالحجر  لتصللبب متجانسلة، وضات متهللر موح 

موقللع )شللارع أو جللز  مللن شللارع( علللى  25تللم تحديللد 
كلللم ملللن  3أنهلللا بحاجلللة إللللى تبلللليط بطلللول يزيلللد علللن 

 الشوارع. 

  تحسااين بي ااة محاااور االتصااال بااين البلاادة
لرغم مللن تللوفر فللرص التفاعللل فبللا القديمااة ومحيطهااا 

بللين البلللدة القديمللة ومحيطهللا بشللكل عللام، إال أنللو مللن 
الضرورو تحسين بيئة  ضا التفاعل من حيلث تحسلين 
الطلللرق والمملللرات، وتم يلهلللا فلللي  لللضي المحلللاور بشلللكل 
عطاد للا مالمللب معماريللة جاضبللة، و للضا مللن  أفضللل، وا 
شمنو أن يعمل على زيادة التجاضب بلين البللدة القديملة 
ومحيطهللللا، ويزيلللللد ملللللن فللللرص إحيلللللا  البللللللدة القديملللللة 
وتكاملها مع المحيط ، باءضافة إللى صليانة الشلوارع 

 .  اوتبليطها كما ضكر سابق  

  لتشلللللجيع بيئلللللة  تحدياااااد دخاااااول المركباااااات
المشلللاة فلللي البللللدة القديملللة، ملللن الضلللرورو الحلللد  ملللن 
دخول المركبات إليها، وضلل  بتحديلد دخلول المركبلات 

سللاعات محللددي )فللي الصللباح البللاكر  والشللاحنات فللي
عللللن سللللاعات ضروة المشللللاة،  اأو عنللللد المسللللا (، بعيللللد  

 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، 

زالتهلللا عنلللد الحاجلللة، وبفشلللراف  بحيلللث يمكلللن تحريكهلللا وا 
دارتهللللا. و للللضا يتطلللللب وضللللع م للللل  للللضي  بلديللللة نللللابلس وا 

أماكن،  لضا باءضلافة إللى منلع دائلم  خمسةااعمدة في 
للللدخول المركبلللات عللللن طريلللق بنللللا  حلللاجز إسللللمنتي أو 
أحجلللار أرصلللفة فلللي بعلللض الطلللرق الفرعيلللة، م لللل سلللوق 
الللللض ب، ويمكللللن اسللللتخدام أعمللللدة ترتفللللع وتللللنخفض آليللللا 

واسطة اللتحك م علن بعلد، ويلتم اللتحكم بهلا ملن المحلال وب
 (.10 نتر الشكلاالمجاورة والبلدية )
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  تساااامية شااااوارع البلاااادة القديمااااة وتاااارقيم
معتللللم شللللوارع البلللللدة القديمللللة دون أسللللما   مبانيهااااا 

)يوجللد مجموعللة مللن الشللوارع بمسللما  متعللارف عليهللا، 
لكنهللا أسلللما  غيلللر رسلللمية(، كملللا أن مبانيهلللا جميعهلللا 

للا قللد يشللكل عائق لل دون أمللام زوار للا والسللياح  اتلرقيم، مم 
للتعلللرف عللللى معالمهلللا. وفلللي فتلللرة ملللا قبلللل االحلللتالل 

، م1967اءسرائيلي للضفة الهربية فلي فلسلطين علام 
كللان  نللا  أسللما  للشللوارع والسللاحات وأرقللام للمبللاني، 
لكللن  للضي اارقللام وااسللما  لللم تسللتمر وأصللبحت غيللر 

ا، واللوحللات التللي كانللت معتمللدة وال يوجللد سللجالت لهلل
 مستخدمة تلفت مع الزمن. 

و للضا المقتللرح ينسللجم مللع إطللار خطللة التطللوير 
السللللياحي للبلللللدة القديمللللة، ومللللن أجللللل إنتللللاج خارطللللة 
سياحية بمسميات رسمية لشوارع البلدة القديمة، ويمتي 

مع دراسة حدي ة لتسمية وترقيم مجموعلة   ضا متكامال  
. [19]منهلا مدينلة نلابلس من البلدات والمدن الفلسطينية

في بلديلة نلابلس تلم تقلدير  GISوبالتعاون مع قسم آل 
لوحلللللة تسلللللمية  200علللللدد اللوحلللللات الالزملللللة وتشلللللمل 

لوحللة تسللمية وتللرقيم ااحللوا ،  150وتلرقيم الشللوارع، 
لوحللللللة  500لوحللللللات تسللللللمية وتللللللرقيم الحللللللارات و 5و

تسلللللمية وتلللللرقيم السلللللاحات العاملللللة والبوابلللللات والموقلللللع 
 2500معللالم الهامللة واللوحللات اءرشللادية واا ريللة وال

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

خط للة التطللوير فللي  للضا المجللال تشللمل تم يللل موقللف 
مركبلللات سلللاحة الصلللب انة، ملللع العللللم أن  لللضي السلللاحة 
 ي ملكية خاصة، ولكن يمكلن التنسليق ملع أصلحاب 

لتم يلها واستخدامها كمواقف للمركبات، لحين اارض 
تطوير اارض اغراض أخرى من أصحابها، وكلضل  
تم يللل مواقللف المركبللات بللالقرب مللن السللوق الشللرقي، 
وتتطللللللب أعملللللال التم يلللللل تهيئلللللة اارض، وتهطيتهلللللا 
بطبقللللللة إسللللللفلت، وتحديللللللد أمللللللاكن وقللللللوف المركبللللللات 

رى بواسطة الد انات اارضية، أما عن المواقف ااخل
علللللى جلللللانبي الطريلللللق، فلللللليس  نلللللا  ضلللللرورة لعملللللل 
شلللي ، فهلللي مناسلللبة كملللا  لللي، ومعتمهلللا جلللز  ملللن 
مركلللللز مدينلللللة نلللللابلس التجلللللارو، حيلللللث تقلللللوم البلديلللللة 
بفدارتها، لكن ها بحاجة إللى ضلبط العوائلق الموضلوعة 

الشلكل يلخ ص و  فيها من أصحاب المحالت التجارية.
 ديمة.خطة التطوير المقترحة لبلدة نابلس الق 11

 النتائج -11

عرضللللللت الدراسللللللة الوضللللللع المواصللللللالتي لبلللللللدة 
أتهلرت النتلائج تلدني علدد و  ،نابلس القديمة فلي فلسلطين

المركبللات الداخلللة إلللى البلللدة القديمللة بشللكل عللام، حيللث 
ز فللللي محللللاور محللللدودة، بينمللللا يوجللللد حركللللة مشللللاة تترك لللل

فللللت للنتللللر أن ضروة مللللن الال ،نشللللطة فللللي عللللدة محللللاور
 تتللللللزامن مللللللع ضروة حركللللللة المشللللللاة حركللللللة المركبللللللات ال

عتملاد علدد كبيلر ملن اوالحركة التجارية النشطة، وكضل  
التجللار علللى نقللل البضللائع بواسللطة عربللات تجللر باليللد، 

ف أصللحاب المحللالت التجاريللة مللع ممللا يشللير إلللى تكي لل
وضللع الطللرق الضلليقة وصللعوبة حركللة المركبللات فيهللا، 

 خاصة في تل وجود حركة مشاة نشطة.

ارع البلدة من سو  الحال فلي العديلد تعاني شو و 
منهلللا، ويوجلللد علللدد كبيلللر ملللن مواقلللف المركبلللات فلللي 

ويشلللير  ،محللليط البللللدة القديملللة، وعلللدد محلللدود داخلهلللا
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إللى تمييلد   لاستطالع رأو سكان البللدة القديملة وتجار ا
غللللالبيتهم لفكللللرة تحديللللد دخللللول المركبللللات إلللللى البلللللدة 

المشاة  ساعات محددة خارج ساعات ضروة فيالقديمة 
 والحركة التجارية.

 تعللدأبنلا  عللى مخرجلات الدراسلة والتحليلل، و 
 خطلللللة تطلللللوير قطلللللاع المواصلللللالت فلللللي بللللللدة نلللللابلس

، صلليانة الشللوارعالقديمللة، تعتمللد بشللكل رئيسللي علللى 
تحسلللللين بيئلللللة محلللللاور ، و تبلللللليط الشلللللوارع والطرقلللللاتو 

تحديلد دخلول بين البلدة القديملة ومحيطهلا، و  االتصال
 فيهلللللللا تسلللللللمية الشلللللللوارعالقديملللللللة، و  للبللللللللدة المركبلللللللات

البلللللدة القديمللللة  تم يللللل مواقللللف المركبللللاتهللللا، و وترقيم
 ومحيطها المالصق لها.

 

  

 
 .نابلس –مداخل المركبات والمشاة الر يسية للبلدة القديمة  .3  شكل

 .نابلس –نتا ج تعداد المركبات والمشاة )باالتجاهين( على مداخل المركبات في البلدة القديمة  .1جدول 

 شارع الياسمينة المدخل الشرقي شارع حطين 
شارع الروضة 

 القديمة
شارع النصر 
 )الفاطمية(

 8:45- 7:45 8:15 – 7:15 8:30 – 7:30 8:15 – 7:15 8:45- 7:45 ساعة الذروة الصباحية )مركبات(
 35 44 18 21 23 عدد المركبات )مركبة/ساعة(

 3 5 2 27 17 عدد عربات اليد )عربة/ساعة(
 170 192 143 663 260 عدد المشاة )شخص/ساعة(
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 .نابلس –نتا ج تعداد المشاة )باالتجاهين( في البلدة القديمة  .2جدول 

عدد المركبات  ساعة الذروة الموقع
 )مركبة/ساعة(

عدد عربات اليد 
 )عربة/ساعة(

عدد المشاة 
 )شخص/ساعة(

مستوى الخدمة 
 للمشاة

 C 795 39 0 12:15 – 11:15 شارع حطين
 E 1355 52 0 12:00 – 11:00 المدخل الشرقي

 A 84 3 2 12:00 – 11:00 شارع الياسمينة

 A 238 4 1 1:00 – 12:00 شارع الروضة القديمة
 A 250 6 0 12:30 – 11:30 شارع النصر

 A 211 16 0 11:30 – 10:30 سوق الحدادين
 F 1444 3 0 1:30 – 12:30 دخلة جروان

 D 932 21 0 12:00 – 11:00 طولكرم القديم مدخل كراج
 F 1370 7 0 12:00 – 11:00 شارع بدران )سوق البصل(

 
 
 
 
 

 
 

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

 
 .يق في البلدة القديمةحالة سطح الطر  .6شكل 
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 ق بحالة جيدةيعينة لطر  ق بحالة متوسطةيعينة لطر  ق بحالة متوسطةيعينة لطر 

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

 

 
 .محاور التفاعل بين البلدة القديمة ومحيطها .8شكل 

 
 



  

 71                                                 الطرق في مدينة نابلس القديمةدراسة حركة المرور و 

 

 

 .معدل ملكية المركبات وأماكن وقوفها .3جدول 

 السكان ارالتج

 ملكية المركبات

 (٪) النسبة الم وية عدد المركبات لكل بيت (٪) النسبة الم وية عدد المركبات الممتلكة

 78.3 ال شي  57.0 ال شي 

 8.3 مركبة واحدة 36.4 مركبة واحدة

 0.0 أك ر من مركبة 1.2 أك ر من مركبة

 13.4 إجابةبدون  5.4 إجابةبدون 

 100.0  100.0 المجموع

 أماكن وقوف المركبات المعتادة

 18.8 العمل قرب محل 45.5 العمل قرب محل

 56.2 قرب البيت 4.5 قرب البيت

 25.0 خارج البلدة القديمة 50.0 خارج البلدة القديمة

 100.0  100.0 المجموع

 
 .مستوى الرضى عن حالة الطرق ومدى سهولة توصيلها .4جدول 

 (٪السكان ) (٪التجار ) 

 توصيلالسهولة  الطريق ةحال توصيلالسهولة  الطريق ةالح 

 38.2 21.0 62.4 57.0 جيدة

 26.1 34.4 24.2 27.9 متوسطة

 31.8 42.0 9.1 13.9 سي ة

 3.9 2.6 4.3 1.2 إجابةبدون 

 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع
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تنقل باليدعربة تجر باليدمركبات خفيفةمركبات خاصةشاحنات النقل

ية
و
مئ

ال
ة 

سب
لن

ا

 

 .طرق نقل البضا ع إلى المحال التجارية .9شكل 
 

 .مستوى رضى أصحاب المحال عن طريقة توصيل ونقل البضا ع إلى متاجرهم .5دول ج

 النسبة الم وية مستوى الرضى

 ٪81.3 جيد
 ٪9.7 متوسط
 ٪9.0 سيئ

 ٪100.0 المجموع

 

 .ت التجاريةإيفاء طريقة النقل الحالية باحتياجات العمل وصعوبة وصول المركبات للمحال .6جدول 

ات جإيفاء طريقة النقل باحتيا  
 العمل

 صعوبة وصول المركبات
 شاحنات سيارات

 ٪69.7 ٪65.5 ٪90.3 نعم
 ٪29.1 ٪33.3 ٪6.7 ال

 ٪1.2 ٪1.2 ٪3.0 بدون جواب
 ٪100.0 ٪100.0 ٪100.0 المجموع
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 .بساعات محددة هاتحديد دخولإلى البلدة القديمة أو  دخول المركبات الكبيرة مدى تأييد منع .7جدول 

  
 (٪السكان ) (٪التجار )

 تحديد الدخول منع الدخول تحديد الدخول منع الدخول
 80.3 6.4 84.8 12.7 نعم
 16.5 90.4 13.3 85.5 ال

 3.2 3.2 1.9 1.8 بدون جواب
 ٪100.0 ٪100.0 ٪100.0 ٪100.0 المجموع

 

 
 .نموذج لحواجز معدنية آلية الحركة .10شكل 

 
 .اصالت في البلدة القديمة في نابلسخطة إدارة وتطوير الطرق والمو  .11شكل 
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  شكر وتقدير
مت الدعم ة التعاون قد  يقر الباحث أن مدسس  

عداد الجز  ااساسي من الدراسة ضمن المالي ء
، حيا  مدينة نابلس القديمةفإدراسة شاملة فخطة 

ويتقدم الباحث بالشكر للمهندس سامب دويكات 
 لجهودي في إعداد المخط طات في الدراسة.
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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. 

Keywords: Old cities, Transportation plan, Roads improvement, Parking facilities, Nablus. 
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