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  .وأن تجد فيه أمتي ما ينفعها ويصلح من أحوالها
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  .مة والتي كانت عونا لي على إتمام هذه الرسالة بالشكل الالئقخبراتهما وتوجيهاتهما القّي

زوجي المهندس فواز يعيش الـذي كـان إلـى     يسعني إال أن أتقدم بشكري وامتناني إلى كما ال

  .نيةفشقيقي حافظ لما ساعدني فيه من األمور الوإلى ، جانبي دوما في العمل الميداني
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  استراتيجيات وسياسات التخطيط المستدام والمتكامل الستخداماتاستراتيجيات وسياسات التخطيط المستدام والمتكامل الستخدامات

  األراضي والمواصالت في مدينة نابلساألراضي والمواصالت في مدينة نابلس  

  إعدادإعداد

  ادريخادريخ  حافظحافظ  مجد عمرمجد عمر

  إشرافإشراف

  علي عبد الحميدعلي عبد الحميد. . دد

  سمير أبو عيشةسمير أبو عيشة. . دد..أأ

  الملخصالملخص

ـ   ي تعتبر االستدامة والحفاظ على الموارد من أكثر المفاهيم حداثة وشيوعا في الوقت الحـالي ف

وليسـت  ، واالستدامة ليست نتيجة واحدة واضحة ومحددة المفهوم. وقت تقل فيه المصادر وتشح

فبالتالي ال يمكن أن نتوقع منها ، معادلة رياضية نتعامل معها بالفرضيات والمعطيات والمعادالت

 بل هي في األساس طريقة ونهج سياسي ومنهج حياة، تحقق بعد فترة زمنية معينةتنتائج محددة 

مستمر ديناميكي ومتطور أكثر منها مشكلة تصميمية بحاجة إلى بعض الحلول السحرية لتطبيقها 

  .على أرض الواقع

 ، بشكل عـام ، نابلس كحالة دراسة مدينةإبراز المشاكل التي تعاني منها تهدف هذه الدراسة إلى 

ط المسـتدام  في محاولة لوضع سياسة وإطار عام للتخطي، ومنطقة الدراسة على وجه الخصوص

، المتوازن والعادل الستعماالت األراضي والمواصالت وتطبيق مفاهيمه فـي منطقـة الدراسـة   

كما ترمي الدراسة إلى المحافظة على البيئة والموارد والحد مـن  . كونها الزالت في طور النمو

، تإلى جانب دراسة التطور العمراني للمدينة وتطور استخدامات األراضي والمواصال، التلوث

إلى جانب محاولة وضع معايير خاصة بتصميم الفراغات الخارجية ، من مشاكل يهماوما يتعلق 

إضافة لرسم إطار عام لكـل مـن اسـتراتيجيات    ، وحركة السكان وتحقيق استدامة البيئة المبنية

وسياسات التخطيط المستدام لتوزيع استخدامات األراضي والمواصالت وإيجاد منظومة خاصـة  

  .نظام المواصالت بشكل جيد وعادل وآمنبإدارة 



 ض 

التوصيات التي تلخصت في أن عملية و وقد خلصت الدراسة في النهاية إلى مجموعة من النتائج

التخطيط المستدام لكل من المواصالت واستعماالت األرض هي عملية متكاملة ترفـد جوانبهـا   

ا بمنأى عـن األخـرى ودون أن   المختلفة بعضها البعض فال يمكن التفكير في استدامة أي منهم

لذا البد من وجود نظرة شـمولية  . يوازيهما استدامة للتكاليف والتخطيط ومناحي الحياة األخرى

  .ووضع سياسات متناغمة من التخطيط المستدام في مختلف مناحي الحياة

  :ومن أهم التوصيات المتعلقة بالدراسة ما يلي

اهيم االستدامة علـى كامـل أجـزاء    ضرورة وضع مخطط عام وفعال يشمل تطبيق مف )1

  .يتم فيه إتباع سياسة فعالة مرنة موجهة واضحة معلنة مشروحة ومفهومة للجميع، المدينة

توحيد جهود السلطات المسئولة المختلفة بحيث تتناغم جميعها وتصب في أهداف محددة  )2

  .يتفق الجميع عليها

  .اركة الجميع بذلكوجود التزامات سياسية إلحداث التغيير في التنمية ومش )3

فغالبية أراضـي المدينـة هـي    -ضرورة إيجاد حل جذري لموضوع ملكيات األراضي )4

  .بحيث ال تعود قيدا يوجه عمليات التخطيط بعيدا عن األولويات -ملكيات خاصة

ضرورة توفير شبكات من المسارب الخاصة بالمشاة والدراجات والمنـاطق الخضـراء    )5

  .وأماكن الجلوس واالستراحة

نقل الموظفين ، قليل من حركة الموظفين بإتباع سياسات خاصة بساعات العمل المرنةالت )6

  .والطالب وغيرهم بصورة جماعية تقلل من أعداد المركبات وتحد من التلوث وهدر الطاقة

 .إنشاء هيئة خاصة لمتابعة شؤون نظام المواصالت المفترض لتحقيق االستدامة )7



 1

  الفصل األولالفصل األول

  الدراسةالدراسةمنهجية منهجية وو  مقدمة عامةمقدمة عامة

  

  مقدمةمقدمة  11. . 11

  أهميتهاأهميتهاوو  مشكلة الدراسةمشكلة الدراسة  22. . 11

  أهداف الدراسةأهداف الدراسة  33. . 11

  منهجية الدراسةمنهجية الدراسةوو  خطةخطة  44. . 11

  منطقة الدراسةمنطقة الدراسة  55. . 11

  استمارة وعينة الدراسةاستمارة وعينة الدراسة  66. . 11

  مصادر المعلوماتمصادر المعلومات  77. . 11

  محتويات الدراسةمحتويات الدراسة  88. . 11



 2

  الفصل األولالفصل األول

  منهجية الدراسةمنهجية الدراسةوو  مقدمة عامةمقدمة عامة

  مقدمةمقدمة  11. . 11

تعلو األصوات التي و أهميتهاو شحها ت عن الموارد المختلفةلحديث في هذه األوقايكثر ا

المصطلحات الجديـدة  و تظهر العديد من األفكارو تقنين استخدامهاو تنادي بالحفاظ على الموارد

  .غيرهاو كاالستدامة

من هنا ظهرت أهمية مثـل  و .متجددةالغير عن الموارد  بشكل كبيرو يختص الحديثو 

فاألرض هي . أم الموارد جميعاو في الحياة ال بل األرض كمورد رئيساسة التي تعنى بهذه الدر

لـوال  و تضم في جنباتها جميع الموارد األخـرى و المورد األهم كونها تقوم الحياة على سطحها

غير هي عنصر و األرض هي أهم الموارد المحدودةبما أن و .األرض لما استقامت الحياة أساسا

اسـتنفاذ  و استخدامها بالشكل األنسب دون اسـتهالكها و ظة عليهامتجدد لذلك تظهر أهمية المحاف

أو إهمال أي من أجزائها أو ترك بعض األراضي مهملة أو إساءة مواردها فال مجال هنا لضياع 

  .استعمالها

قـوى  و البلدات الفلسطينية التي تتصارعو تبدو هذه المفاهيم في غاية األهمية في واقع المدنو 

اتجاهـات  و وجهت محاورو الحدودو حيث وضعت العراقيلو المصادرو ضاالحتالل على األر

  .المصادر بشكل عامو قننت األراضيو النمو تبعا ألهواء سلطات االحتالل

إقامـة  و بدأ الجميع في بحثهاو واالستدامة من أبرز المفاهيم الحديثة التي ظهرت مؤخرا

مـنهج حيـاة   و عبارة عن طريقـة عام بشكل االستدامة و .ورش العمل فيما يتعلق بهاو الندوات

يمكن تحقيقها بعـد مـدة زمنيـة     مفهومةو هي ليست نتيجة محددةو متطورو ديناميكيو مستمر

نهج سياسي أكثر منها مشكلة تصميمية بحاجة إلى حلـول سـحرية   و أساسا عملية بل هيمعينة 

تطبيـق  تجهيز و ادإعدو لتعريف عدةفي غياب التصاميم الم بشكل رئيسيالمشكلة تنبع و .محددة

   .االستدامة محليا مفاهيم
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ـ فو  عنى به الدراسـة ـ فـإن    تهو ما و يما يتعلق باالستدامة على مستوى التجمعات السكانية 

 البيئيـة و السياسـية و الثقافية هدافاألو حتياجاتاالأن تلبي و ال بدالتجمعات و المناطقو المدن

بشـكل  المسـكن  و الملبسو المأكل فيريتم تو حيث، للجميع الفيزيائيةو االقتصاديةو االجتماعيةو

هـذه   علـى كمـا   . متوازن على الجميعو الصحة بشكل متساويو توفر خدمات التعليمو عادل

لمساحات الخضراء مع البيئة تتوازن ابحيث  الحدائقو العمارةو الفنو بالبيئة تجمعات االهتمامال

لة التواصل متجاوبة للمتغيـرات بشـكل   بحيث تكون هذه المدن متقاربة متمركزة سهو، المبنية

  .مرنو سريع

  أهميتهاأهميتهاوو  مشكلة الدراسةمشكلة الدراسة  22. . 11

لقد كان لالحتالل اإلسرائيلي الذي جثم على األرض الفلسطينية ولغيـاب السـلطة التشـريعية    

والتخطيط السليم الستخدامات األراضي لعقود خلت اكبر األثر على تدهور األوضاع االقتصادية 

ولقد انعكس ذلك بشكل واضح على العشـوائية فـي   ، طية في مدننا الفلسطينيةوالسياسة والتخطي

التوسع العمراني وسوء استخدام األرض بسبب غياب التشريعات التي تعمل على الحد من هـذه  

  . القانون لتطبيق ذلك على أرض الواقعو غياب السلطة التنفيذيةو العشوائية وسوء االستخدام

الدراسة كونها تبحث في هذا الموضوع وتحاول تقييم الواقـع الحـالي   ومن هنا تبرز أهمية هذه 

كمـا تقتـرح الدراسـة بعـض     ، الستخدامات األراضي والمشاكل والصعوبات التي تواجههـا 

مما يساعد علـى  ، المقترحات للتغلب على ذلك والعمل على تخطيط األراضي تخطيطا مستداما

  .  بالشكل األنسباستخدام األرض 

كونها من أكبـر   -وهي منطقة الدراسةـ مدينة نابلس بشكل خاص  لدراسة بتعنى هذه ا

إلى جانب األنشطة والخدمات المتنوعة التي تقدمها المدينة ، المدن الفلسطينية حجما وعدد سكانا

 وما يرافق كل ذلك من خدمات، وكمركز تعليمي وثقافي، كمركز تجاري رئيسي لمنطقة الشمال

االزدحام فـي  و ظهور مشاكل المرورو لتطور العمراني في المدينةإلى جانب سرعة ا، حركةو

كثير من المناطق إلى جانب النمو المتسارع للعديد من مناطق المدينة دون أن يوازيـه تـوفير   

وفي ضوء غياب التشريعات والسلطة التي تعمـل علـى   . الحدائقو المرافقو مناسب للخدمات
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ومن هنا ، االتداخل فيهو في توزيع استخدامات األراضي ةتظهر العشوائيتطبيقها بالشكل السليم 

  .تخطيط سليم ومتوازن ومستدام الستخدامات األراضي في المدينةإيجاد تظهر الحاجة إلى 

  أهداف الدراسةأهداف الدراسة  33. . 11

تحديد منطقة محددة من المدينـة  و المشاكل التي تعاني منها المدينة إبراز إلىتهدف هذه الدراسة 

وضع استراتيجيات خاصة بتوجيـه تطورهـا المسـتقبلي بالشـكل     و تحليلهاكحالة دراسية يتم 

  . تجنب بعض المشاكل المتوقعةو المناسب

العـادل  و المتوازنالهدف العام لهذه الدراسة هو وضع سياسة وإطار عام للتخطيط المستدام  إن

نطقـة  فـي م تطبيق مفاهيمه و المواصالت في مدينة نابلس بشكل عامو الستخدامات األراضي

المقترحات التي تساعد على التطـور  و وضع بعض التصوراتو الدراسة على وجه الخصوص

  . بهذا االتجاه مستقبال

  :وأهمها، إضافة إلى ذلك تسعى هذه الدراسة لتحقيق عدد من األهداف األخرىو

 .الحد من التلوثو المواردو أهمية المحافظة على البيئةالتركيز على  •

   .العمرانيالمدينة ر تطومراحل  التعرف إلى •

إيجـاد  و المشاكل المتعلقة بهاتعريف و ر استخدام األراضي في المدينةيتطو العمل على •

 .ول المناسبةحلال

 التلـوث و تحليلها كمشاكل االزدحـام و المتعلقة بشبكة المواصالتمشاكل ال إلىالتعرف  •

 . العمل على تطوير تلك الشبكةو مشاكل المشاةو مواقف السياراتو

  .ولة وضع معايير خاصة بتصميم الفراغات الخارجية وحركة السكان والزوارمحا •

 .استدامة البيئة المبنية تحقيق •
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توزيـع اسـتخدامات   للتخطـيط المسـتدام   استراتيجيات وسياسات ال رسم اإلطار العام •

وإيجاد منظومة خاصة بإدارة نظام المواصالت بشكل جيد وعـادل   والمواصالت األراضي

 .وآمن

  منهجية الدراسةمنهجية الدراسةوو  خطةخطة  44. . 11

تتلخص في كل ، على ثالث محاور رئيسة لتحقيق األهداف المرجوة فان منهجية الدراسة ترتكز

  :مما يلي

  :والذي يتناول بشكل أساسي، المحتوى العام والنظري )1

مراجعة المفاهيم والنظريات والنماذج المتعلقة بتخطيط وتنظيم اسـتعماالت األراضـي    •

  .خطيط المستدام لكل منهماوشبكات المواصالت والت

  .دراسة بعض الحاالت والتجارب المشابهة •

  :ويتناول، اإلطار المعلوماتي )2

  .جغرافية واقتصادية وتخطيطية عن مدينة نابلسو خلفية تاريخية •

 دراسة واقع تقسيم األراضي في المدينة من حيـث تطورهـا وتوزيـع االسـتخدامات     •

  .وتصنيفها

 :ويتناول، الجانب التحليلي )3

يمكـن اقتـراح   و تحليلهـا وميدانيا  في المدينة في طور النمو تتم دراستها يد منطقةتحد •

  .استراتيجيات التخطيط المستدام للمدينة من خاللها

من خالل تطـور  والمواصالت دراسة نقدية وتقييم لواقع تقسيم واستخدامات األراضي  •

  .عمرانيا وتخطيطيا منطقة الدراسة

مـن خـالل    والمواصـالت  ها واقع استعماالت األراضيتحديد المشاكل التي يعاني من •

  .تاالستبياناوسائل مختلفة مثل 
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 نطقـة وضع المقترحات والتصورات الستعماالت األراضي المستدام في ضوء تطور الم •

 .العمراني

  منطقة الدراسةمنطقة الدراسة  55. . 11

نة تقوم هذه الدراسة بتحليل ودراسة الوضع الحالي الستخدامات األراضي والمواصالت في مدي

  . ولقد تم تحديد جزء من المدينة لتحليل وتطبيق مفاهيم الدراسة عليه، نابلس

تقع هذه المنطقة في أقصى الجزء الغربي لحدود بلدية نابلس حيث يقبع الحرم الجامعي الجديـد  

  ).1. 1خارطةأنظر ( لجامعة النجاح

  :ويمكن تلخيص أهم أسباب اختيار هذا الموقع في التالية 

لم تستكمل مراحل نموها كاملة بعد مما يترك المجال ، يثة في طور النموهي منطقة حد )1

 .ها بالشكل المطلوبتوسعواسعا لسن العديد من التشريعات والتعديالت لضمان 

ضرورة أن يتم اإلسراع في تنظيم هذه المنطقة نظرا للتوقعات الخاصة بتضخمها بشكل  )2

وجود الحرم الجديد واالمتـداد الطبيعـي    سريع نتيجة للعديد من المحفزات التي من أبرزها

 .للمدينة باتجاه الغرب وعلى هذا المحور بالذات

ية فـي شـبكة   شـريان الشـوارع ال إحاطة المنطقة بشارع رفيديا الرئيسي وهو أحد أهم  )3

وعصب حركة المرور المتبادلة يوميا بين كل من مركز المدينة وقراها ، مواصالت المدينة

  .ة وما حولهاالغربية ومدينة قلقيلي

وجود عدد من المحفزات لتطور المنطقة بما فيها جامعتي النجاح والقدس المفتوحة وما  )4

وجود بعض المؤسسات الفاعلة كشـركتي االتصـاالت   ، تتطلباه من حركة وخدمات مرافقة

 .وجوال

خيـالي  اإلقبال الكبير للسكان على تملك الشقق واألراضي هناك مما ساهم في ارتفـاع   )5

ومحاولة استغالل كل متر منها في البناء دون  وبالتالي استهالك األرض بشكل كبير ألسعارل

  .أن يوازي ذلك أي اهتمام بالموارد والهواء والمساحات الخضراء
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  موقع منطقة الدراسة بالنسبة للمدينة    1.1خارطة رقم 

  

  )بتصرف الباحث، 2005، قسم التخطيط، بلدية نابلس: المصدر(
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  رة وعينة الدراسةرة وعينة الدراسةاستمااستما  66. . 11

كان ال ، لما كانت توقعات الناس واحتياجاتهم وردود أفعالهم شيئا ال يمكن توقعه أو التنبؤ بنتائجه

 مـا يتوقعونـه مـن سـيناريوهات    و بد من التعرف مباشرة إلى آرائهم وما يعانونه من مشاكل

  .حلولو

ع آراء الناس والتعـرف  الستطال-وكما ذكرتوذلك -وقد تم ذلك عن طريق توزيع االستبيانات 

إلى أمزجتهم وتوجهاتهم ورغباتهم تجاه األمور المتعلقة بموضوع الدراسة وذلك بأسلوب ونهـج  

ولما كانت مشكلة الدراسة موضوعا يصعب على بساطة رجل الشارع العادي اسـتيعابها  . علمي

ومـن  . مكان البد من محاولة تقريب مفاهيم ونظريات االستدامة بشكل واضح ومبسط ومفهـو 

إثبـات  وجد لوضع الفرضيات والمعـادالت وبالتـالي   يان لم ياالستب االجدير بالذكر هنا أن هذ

ذكر فـإن المشـكلة   و فكما سبق-يجاد نتائج ذات دالالت إحصائية محددةصحتها من عدمه أو إل

إنما هي السـتمزاج   -وليست مشكلة بحاجة إلى بعض الحلول السريعة مشكلة نظام ومنهج حياة

  . الناس وتوجهاتهم آراء

الطلبة في منطقة الدراسـة حـول   و العاملينو لمعرفة آراء السكانوقد تم تصميم هذه االستمارة 

بعض األمور التي يمكنها أن تخدم الدراسة ولتعطينا فكرة عن بعض ما يجـول فـي أذهـانهم    

ـ و كل من البيئة الطبيعيةو والتعرف إلى العالقات المتبادلة ما بين الناس نظـام  و ة المبنيـة البيئ

  .المواصالت

  :ولقد تم تقسيم االستمارة إلى ثالثة أجزاء ضمت كل من

ويختص بالمعلومات العامة المتعلقة بأفراد العينة كالعمر والجنس والحالة  :الجزء األول )1

 .االجتماعية والدرجة العلمية والمهنة ومكاني السكن والعمل وامتالك السيارة

كة المواصالت نفسها فيما يتعلق بأدائها وفعاليتهـا وعـرض   ويتعلق بشب :الجزء الثاني )2

  .الشوارع وحركة المرور والشوارع الخاصة بالمشاة
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ويحتوي معلومات خاصة بمشاكل التنقل ووسـائل المواصـالت وهـي     :الجزء الثالث )3

المشـاكل التـي   ، معلومات خاصة باألفراد وآرائهم كوسائل المواصالت التـي يحبـذونها  

تشجيع المواصالت العامة وتقييم أدائها والتحسـينات المقترحـة   ، القيادة عادةيواجهونها في 

اقتراحات خاصة بتوفير األمان للمشاة ، طبيعة الرحالت التي يقومون بها، لتشجيع استخدامها

تحديد المشاكل البيئية التـي تعـاني منهـا    ، والتسهيل على السكان وتقليل رحالتهم اليومية

  .المنطقة

  .لى تفاصيل االستبيان يمكن الرجوع للمالحقولإلطالع ع

  :ولضمان شمولية وصحة اختيار العينة الممثلة للدراسة تم إتباع الخطوات التالية

 .تحديد التوقعات واألهداف المرجوة من االستبيان )1

 .للمنطقة المستخدمالتعرف إلى شرائح وفئات المجتمع  )2

معلمـات  ، المنطقة وزوارهـا سكان : توزيع العينة إلى شرائح طبقية ضمت كل من )3

مـوظفي شـركتي   ، فـدوى طوقـان  و وطالبات كل من مدارس كمال جنبالط ورفيـديا 

 .جامعة القدس المفتوحة، جامعة النجاح الوطنية، االتصاالت الفلسطينية وجوال

 .تم تصميم االستبيان بشكل واضح ومبسط ومفهوم لشرائح المجتمع المختلفة )4

لمجتمع من حيث العمر والجنس والمسـتوى العلمـي   شملت العينة شرائح عديدة من ا )5

 . وسكان المنطقة وزوارها

وهي أقل نسبة يمكن اعتبارها عينة _من كل شريحة% 5 تم استطالع آراء ما يوازي )6

 : كما يليتوزعت  استمارة 370على ذلك تم توزيع حوالي و_ ممثلة إحصائيا

عدد السكان بناء على أعداد  استمارة خاصة بشريحة سكان المنطقة بحيث تم تقدير 150

استمارة وزعت على  70، استمارة150شخص وبناء عليه وزعت  3000المساكن بحوالي

 30، شخص في هذه الشريحة1400ت العينة غطلمدارس وطالبات المرحلة الثانوية معلمات ا
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استمارة خاصة  80، شخص 600 استمارة موجهة إلى موظفي االتصاالت الذين قّدروا بحوالي

  .استمارة لجامعة القدس 40جامعة النجاح وب

، 2005تم توزيع االستبيان وتحليل نتائجه في الفترة الواقعة بين شهري آذار ونيسان لعـام  لقد و

وذلك لضمان مستوى جيد  (SPSS) أما تحليل النتائج فقد تم بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي

  .من دقة تحليل النتائج

  مصادر المعلوماتمصادر المعلومات  77. . 11

  :أهمهاو ن المصادرتقي الدراسة معلوماتها من عدد متس

 االنترنـت و الكتب والمراجع والدراسات والدورياتعن طريق البحث في  :المصادر المكتبية •

والتخطـيط  شبكات المواصـالت  و في مواضيع تخطيط المدن وتخطيط استعماالت األراضي

  .وغيرها من المواضيع ذات العالقة...المستدام

تضم الدراسات والتقارير والنشرات واإلحصاءات الصـادرة عـن   التي و: رىاألخالمصادر  •

وزارات  والجهاز المركـزي  الو الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات العالقة مثل بلدية نابلس

  .لإلحصاء

تحليل و تشمل المسح والدراسة الميدانية واالستبيان والمقابالت والمالحظات: مصادر شخصية •

ـ  ةإضافة لخبرة الباحث، افة جوانبهامن ك منطقة الدراسة ـ  ةكمهندس وكأحـد سـكان    ةمعماري

  .المدينة

  محتويات الدراسةمحتويات الدراسة  88. . 11

  :تشتمل على كل مما يلي، تضم الدراسة سبعة فصول

 .أهميتها وأهدافها ومنهجيتها تناولاإلطار العام للدراسة ويهو عبارة عن الفصل األول و )1
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بموضـوع  تتعلق مفاهيم ونظريات  ذلك منبما في اإلطار النظري يضم و الفصل الثاني )2

التخطيط المسـتدام  ، أهدافهامفهوم التنمية المستدامة و، هاتخطيطو ماهية المدنك الدراسة

، أنواعهـا أنظمـة المواصـالت وشـبكاتها و   ، الحضرية األراضي الستعماالتو للمدن

ناميـة  الـدول ال  االستدامة في، المواصالتو التخطيط المتكامل الستخدامات األراضي

 .بعض الحاالت الدراسيةل باإلضافة

 .نابلس لمدينةر التاريخي والعمراني والتخطيطي التطويتناول و الفصل الثالث )3

 .المواصالت في المدينةو تخطيط استعماالت األراضييتحدث عن و الفصل الرابع )4

المواصالت في منطقة الدراسـة  و األراضيتحليل استعماالت يتناول و الخامس فصلال )5

، ارتفاعاتهـا و تحليل االستعماالت الحالية لألبنيـة ، يد المعالم الرئيسية في المنطقةتحدو

 المشـاكل أخيـرا تحديـد   و، تحليل شـبكة المواصـالت  ، ر المبنيةغيو المناطق المبنية

 .التحديات التي تواجه تطور المنطقةو

 .ةالدراس استراتيجيات التخطيط المستدام لمنطقةو سياساتيشمل و السادس فصلال )6

  .التوصياتو النتائج  )7
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  الفصل الثانيالفصل الثاني

  اإلطار النظري للدراسةاإلطار النظري للدراسة

  مقدمةمقدمة  11. . 22

هي عنصر فريد ومتميز بحد ، ال بل أم الموارد جميعا، إن األرض وهي المورد الرئيس

وكان اإلنسان جزءا مـن  ، ولقد مرت الحياة على سطح األرض بالعديد من مراحل التطور. ذاته

  .عنصرا أساسيا في تشكيلها والحقا في استنفاذ مواردها وتلوث بيئتهاو هذه المراحل

تطورهـا كعامـل جـذب    و و لقد واكب ظهور الثورة الصناعية في نهايات القرن التاسع عشر

ا مـن  عموديا نتيجة للهجرة التي صـاحبته و اتساعها أفقياو لألفراد نموا متزايدا في حجم المدن

مما سـاعد   ، ما صاحب ذلك من زيادة غير متوقعة أو مخططة في أعداد السكانو الريف للمدن

 .تداخل استعماالت األراضي المختلفةو األوبئةو انتشار األمراضو على انتشار األحياء المتخلفة

 منذ ذلك الوقت بدأت مشاكل استعماالت األرض في التزايد وظهرت العديد من الدراسات التيو

العوامل المؤثرة فيها سـواء منهـا الطبيعيـة أو االقتصـادية أو     و استعماالتهاو تهتم باألرض

تغيير الو حجم هذا النموو اتجاهات نموهاو ما يرافق كل ذلك من تأثير على األرضو االجتماعية

  . عوائق للتطورو مصاحب في تشكيلها أو عملها كمحدداتال

يقصد به التنمية التي ال و مت باألرض كان مفهوم االستدامةومن أبرز المفاهيم الحديثة التي اهت

  .اجتماعياو تقوم بعملية تدمير للبيئة والتي تزيد من قدرة المدينة على االستدامة اقتصاديا

ظهرت فكرة التنمية المستدامة في التسعينات كرد فعل على االنحدار البيئي فـي النصـف   و قد 

  .ارتفاع الحرارةو استنفاد المصادرو ط بالتلوثاألول من القرن العشرين الذي ارتب

و االستدامة فكرة يصعب تعريفها أو تحديدها بكلمات بسيطة فهي تختلف تبعا لما يراد من هـذا  

   .المحافظة على البيئةو لكنها تهتم بشكل عام بالعالقة بين التنمية االقتصاديةو، التعريف

 1987فـي عـام    Brundtland منذ نشر تقريـر   وقد بدأت أفكار التنمية المستدامة باالنتشار

(Blowers,1997). ومع مرور الوقت أصبح واضحا أن التنمية المستدامة ليست موجة عابرة 
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أساسي و لقد خرج هذا التقرير بتعريف مهمو .لكنها تتجه لتكون هدفا أساسيا يسعى الجميع إليهو

االحتياجات الحالية مع مراعاة قـدرة  االحتياجات الحالية مع مراعاة قـدرة    التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبيالتنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي  ::يتلخص في أن

  .األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصةاألجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة

يعمـل علـى   و يعرف االحتياجات الحاليـة و التنمية المستقبليةو التخطيط هو الذي يحدد شكل 

  .على إعادة إحياء نفسهاو يحدد قدرة المجتمعات على اإلنتاجو، تحقيقها

 ية اقتصادية بيئية اجتماعية بما فيها تنمية االسـتعماالت السـكنية  أما التنمية المستدامة فهي تنم

المحافظة على و أفضل بشكل المواصالت العامةو الشوارع اآلمنةو تصميم المماشيو التجاريةو

  .المتنزهاتو الفراغات المفتوحة

 البلدات دورا هاما في المساعدة على تغييـر أنمـاط اسـتعمال األرض   و و يلعب تخطيط المدن

التنمية الحضـرية  و تحقيق استدامة استعماالت األراضيو تقليل أو زيادة االعتماد على السيارةو

إال أن تقليـل اسـتعمال   ، نظـم المواصـالت العامـة   و لتضم مزيجا من االستعماالت المتكاملة

السياسات الماليـة مـع وضـع    و السيارات الخاصة بحاجة إلى مجموعة من سياسات التخطيط

المواصالت يجـب أن تكـون متقاربـة    و فالعالقة بين التخطيط، لة للمواصالتإستراتيجية شام

  .متكاملة مع بعضها

  تخطيطهاتخطيطهاوو  ماهية المدينةماهية المدينة  22. . 22

فكلمة المدينـة  ، يمكننا القول أن تعريف المدينة يختلف ويتنوع تبعا للزاوية التي ننظر إليه منها

هي مراكز لإلشعاع الحضـاري حيـث   بالتالي يمكن القول أن المدن و مثال ترتبط بفكرة التمدن

أما إذا قارنا النشاطات القائمة بالمدن بما يقابلها بالريف فان المدينـة  . تزدهرو تنمو الحضارات

  . تصبح كل تجمع سكاني ال تكون الزراعة هي النشاط األساسي فيه

دينة علـى  كما قد يعتمد البعض حجم التجمع السكني مقياسا لتسمية المدن فيتم إطالق تسمية الم

ويمكن اإلشارة هنا إلى أن مثل هذا المقياس قد ال يكـون  ، التجمع إذا كان عدد السكان فيه كبيرا

دقيقا فقد نجد تجمعا سكنيا بعدد كبير من السكان تكاد تقتصر نشاطاته علـى الزراعـة وتسـير    
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، التمـدن و ركةالحياة فيه بشكل روتيني فيما يكون آخر بعدد قليل نسبيا من البشر لكنه يعج بالح

 بالتالي فان النشاط أو الوظيفة التي يقوم بها التجمع هي التي تعطيه صفة القرويـة أو المدنيـة  و

  ).1980، فواز(

يمكن تعريف المدينة بناء على االمتداد العمراني كسمة مميزة لها حيث يصعب وضـع حـدود   و

لخدمات الـذي تقدمـه والـذي    أو قد نعرفها بناء على مستوى ا، للمدن نتيجة المتدادها المستمر

أضف إلى ذلك أن المدينة يمكنها أن تؤدي عـددا  . نوعا عما سواهاو يرتفع في المدينة غالبا كما

قـد يكـون   و .من الوظائف مجتمعة فيما تؤدي القرية وظيفة محدودة تكاد تقتصر على الزراعة

ين السكان الذين يختلفون التجانس في السكان عامال في تحديد التعريف ففي المدن يقل التجانس ب

  . طبقاتهمو أصولهمو في عقائدهم

 تتنوع أنشطة سكانه االقتصـادية ، عمرانية عالية غالباو المدينة مجتمع مستقر ذا كثافة سكانيةو

 هي متغيـرة فـي الحجـم   و، التنظيمو الخدماتية كما أنها على مستوى من التحضرو اإلداريةو

  ).2002، الدليمي( الوظيفةو الشكلو

 هي نظام معيشـة و، ما يمكن تعريف المدينة على أنها البيئة الفيزيائية التي يعيش فيها السكانك

أي أن المدينة في هذه الحالة عبارة .  أسلوب حياة لم تصل إليه المدينة إال بعد فترة من التطورو

اآلخر غير محسـوس يتمثـل   و، عن عنصرين أساسيين أولهما مادي محسوس مبني أو مشاهد

بناء على ذلك للمدينة ثالثـة أبعـاد  أولهـا    و .مور التي تنظم العالقات بين األشياء الماديةباأل

الثاني اجتمـاعي إنسـاني   و .الفراغاتو فيزيائي أو مكاني يشمل الجزء المبني إضافة للساحات

أما الثالث فهو اقتصـادي خـاص   . مشاكلهمو خصائصهمو أنماطهمو تراكيبهمو متعلق بالسكان

  .     دينة االقتصادي الذي تقوم عليهبطابع الم

ثانويـة  و، أولية وهي سبب وجود المدينة: يمكن تقسيم الوظائف التي تؤديها المدن إلى نوعينو

رأسـه هـي   و فالمدينة وهي نواة اإلقليم.أو قاعدية أو تكميلية، تزيد بزيادتهاو تعتمد على األولية

  . التي تقوم بالخدمات
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تطور بشكل متسارع في محاولة جاهـدة لمواكبـة   و ديد من المراحلولقد مر تخطيط المدن بالع

  .التكنولوجيو تسارع نمط الحياة وتطورها العلمي

، األنشطة كـذلك و الوظائفو ففي السابق لم تكن الحاجة ملحة لتخطيط المدن فالعناصر محدودة

لك كان الحـاكم  الساحة العامة ومكان العبادة لذو القصر والسوقو فهي تكاد تقتصر على البيوت

  .الطرقات التي تربطهاو أو من يقوم مقامه قادرا في الغالب على القيام بتوزيع هذه النشاطات

 التكنولوجي والذي واكبه التطور في أغلب نواحي الحياة تعددت األنشـطة و مع التطور العلميو

دروس للمـدن  مو الوظائف التي تؤديها المدينة وبالتالي ظهرت الحاجة إلى عملية تخطيط جيدو

يسبقه تالفيا للعشوائية التي قد تنـتج عـن النمـو غيـر     و بشكل يواكب التطور التكنولوجي بل

من ثم و ظهور الصناعة في مدن أوروباو فقد تسببت الثورة الصناعية. المدروس أو المخطط له

 تسارعها إال أن هذا التطور لم يكـن مخططـا لـه   و أميركا إلى تطور كبير في مجال الصناعة

تخطيط المدن مما أدى إلى و منها العمارةو بالتالي لم يصاحبه تطور في مناحي الحياة األخرىو

  .التخطيط في هذه المدنو هبوط ملحوظ في مستوى العمارة

عملي مدروس وموجه نحو المستقبل و ومن هنا ظهرت الحاجة إلى تخطيط المدن بأسلوب علمي

م وضع خطة واقعية واضحة للعمل يـتم تنفيـذها   لحل المشاكل ولتالفي نشوء مشاكل جديدة فيت

  .التكامل والشموليةو بشكل مرحلي بحيث تحقق االستدامة

 وتبدو الحاجة إلى التخطيط ملحة لتحقيق عدد من األهداف التي يمكـن تلخيصـها فيمـا يلـي    

  ):1999، خميس(

 األفـراد  تحقيق العدالة االجتماعية عن طريق التوزيع العادل للدخول وعوائد النمو بين )1

  .الطبقات المختلفةو

 .االستغالل األمثل للموارد الطبيعية والبشرية )2

 .تحقيق معدالت نمو اقتصادي عالية وتحسين مستوى معيشة السكان )3
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  .المساهمة في وضع الحلول المناسبة للمشاكل االقتصادية واالجتماعية والبيئية المختلفة )4

الذي يجـب أن  و الثقافي والتعليميو قتصاديالتطور االو في عدد السكان ذلك الزيادةأضف إلى 

 مناسب إضافة إلى االهتمام بالمناطق األثرية والعمل على إعـادة إحيائهـا  و يواكبه تخطيط جيد

  .تخطيط المناطق الجديدةو

طبوغرافيته وطبيعة األراضي التي تحيط بـه مـن غابـات أو    و قد تعمل طبيعة موقع المدينةو

ة أو غيرها على الحد من نمو المدينـة باتجـاه معـين بـل     أراضي زراعية أو مسطحات مائي

تواجه بعض المدن مشكالت خاصة بالتوسع منها ما هو خاص بشـبكات  و .وتوجيهه باتجاه آخر

منها ما ينتج عن وجود مناطق مبنية أصال أو وجود استعماالت صـناعية أو  و الخدمات العامة

  ). 2002، الدليمي( ت األراضيأثرية أو خدماتية أو محددات أخرى متعلقة بملكيا

فـإن الطبوغرافيـة   ، بما أن موقع المدينة يؤثر في تشكيلها وتوزيع استعماالت األرض فيهـا و

أنماط المواصالت واليابسة والماء تعمل جميعا على التأثير على األشـكال التـي   و والتضاريس

ـ ، تتخذها المدن في فترة نموها بحيث تضم كل من األشكال المربعة ، تطيلة أو الشـريطية المس

وتنضم نـابلس  . الشبكية والمتعددة األنوية، المتناثرة، ةاإلشعاعي، اإلصبعية، المروحية، الدائرية

إلى مجموعة المدن التي تتخذ الشكل الشريطي المستطيل وذلك يعود بشكل أساسي إلى طبيعتهـا  

ـ  ذان تتسـلق أجـزاء   الطبوغرافية حيث تقع في الوادي المحصور بين جبلي عيبال وجرزيم الل

  .المدينة األخرى ببطء عليهما مقارنة بسرعة امتدادها الشريطي

وعلى ذلك فإن شكل المدينة وتضاريسها وتخطيطها تؤثر بشكل كبير في شوارع المـدن التـي   

كما أن هذه الشوارع تـؤثر فـي    .فيها تتخذ أشكاال متعددة تختلف تبعا ألنماط النقل المستخدمة

قدرته علـى خدمـة االسـتعماالت    و طبيعتهو ائها لوظائفها تبعا لعمر الشارعأدو المدينة تشكيل

التنقـل كلمـا   و تحقق سهولة الحركةو كلما كانت شبكات الشوارع جيدةو .المستخدمة لألراضي

  .الفعالياتو زادت كفاءة األنشطة
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ذلك طبيعة  ويتبع، الفعاليات المختلفة لألرضو تتعدد أصناف الشوارع تبعا لتنوع االستعماالتو

  .السعة أو المورفولوجية أو الوظيفة التي تخدمها هذه الشوارعو التصنيف الذي قد يتبع المرتبة

  ): 2000، علي( إلى كل من سعتهاو تصنف الشوارع حسب مرتبتهاو 

 مسافات طويلة تخدم الـرحالت الدوليـة  و سرعة عاليةو ذات مقاييس كبيرة. شوارع حرة )1

 .الحضريةو اإلقليميةو

مسـافات  و سرعة عاليـة و الحضرية بحجم كبيرو تخدم الرحالت اإلقليمية. رع سريعةشوا )2

 .طويلة

ضـواحيها  و تخدم المدينـة و أكبر من الرحالت الحضرية احجمتستوعب . شوارع شريانية )3

 .المجاورة

تخدم الرحالت الحضرية القصيرة تعمل على تجميع المرور من الشـوارع  . شوارع مجمعة )4

 .ى نظام النقل في المدينة بسرعة عمليةتوزعها علو المحلية

طاقـة اسـتيعابية غيـر كبيـرة     و تخدم الرحالت القصيرة ذات سرعة قليلة. شوارع محلية )5

 . للوصول إلى الوحدات السكنية

  ): 2000، علي( فيصنف الشوارع إلى التصنيف المورفولوجيأما 

لمدينـة بـالطرق   ربط او هدفها األساسي تسهيل حركة المرور الكبيرة. شوارع سريعة )1

 ..اإلشارات الضوئيةو الخارجية فهي تخلو من التقاطعات

هي تعمل على خدمة المرور باإلضافة إلى خدمة األرض المحيطـة  و .شوارع رئيسية )2

 .أما سرعتها فهي أقل من السريعة، بها

هي تكاد تكون مخصصة و تنقله إلى الشوارع الرئيسةو تجمع المرور. الشوارع المجمعة )3

 .أحيائها السكنيةو اعات المدينةلخدمة قط
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 .هي تمتد إلى الوحدات السكنية مباشرةو .الشوارع المحلية )4

  ): 2000، علي( تصنف الشوارع إلى وظيفياو

 .هي أكثرها ازدحاما فهي مراكز جذب قوية للسكانو .شوارع تجارية )1

 .توزيع استعماالت األرض السكنيةو تتماشى. شوارع سكنية )2

ارع المحاذية لألنهار أو المناطق الخضـراء أو تلـك التـي تخـدم     كالشو. شوارع ترفيهية )3

 .أغراض ترفيهية

هي إما شـوارع تحـيط بالمنـاطق    و البضائعو المواد الخامو لنقل العمال. شوارع صناعية )4

 .الصناعية أو تقسم المناطق إلى تجمعات صناعية أو فرعية داخلية

  التنمية المستدامةالتنمية المستدامة  33. . 22

  مستدامة مستدامة تعريف التنمية التعريف التنمية ال  11. . 33. . 22

فهو الكوكب ، إن األرض وهي المورد الرئيسي هي عنصر فريد ومتميز في المجموعة الشمسية

  .الذي استقامت عليه الحياة واستدامت

وكان اإلنسان جزءا مـن  ، ولقد مرت الحياة على سطح هذا الكوكب بالعديد من مراحل التطور

  .فاذ مواردها وتلوث بيئتهاعنصرا أساسيا في تشكيلها والحقا في استنو هذه المراحل

تعد ضعيفة وغير ذات ، مشاكلها بعين االعتبارو وإن أي عملية مناقشة للتخطيط دون أخذ البيئة

التلـوث والخـوف مـن    و معنى في وقت تشح فيه مصادر البيئة وتزيد حدة مشـاكل األوزون 

  .االرتفاع المتزايد لحرارة األرض

التي من أهمها و شارة إلى بعض مشاكل البيئة الحاليةفي معرض حديثنا عن البيئة ال بد من اإلو

   :(Ratcliffe & Stubbs, 1999) ما يلي
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فسياسات استخدامات األراضي  يمكن أن تزيد . السياسات الحالية الستعمال األرض الحضرية )1

من حدة مشاكل البيئة فاألبخرة والغازات المتصاعدة وارتفاع درجات الحـرارة علـى سـطح    

ناهيـك عـن   . على ارتفاع منسوب البحر وبالتالي التسبب بدمار العديد من الدول األرض تعمل

إلى جانب أن ارتفاع نسـبة حيـازة    الخطر الناجم عن التغيرات المناخية وتأثيرات تلوث الهواء

 السيارات شجع عملية التنمية خارج البلدات حتى في األماكن التي ال تصلها المواصالت العامـة 

وبالمقابـل فـإن    .األعمال بعيدا عن األماكن الحضرية األصـلية و د توزيع الناسبالنتيجة أعيو

إلى جانب تطـوير األراضـي   السليم النمو الحضري  تحققأن و سياسات التخطيط المستدام البد

  .إعادة استعمال األرض الحالية عن طريق إعادة التنميةو الحضرية المهملة

 أكاسـيد النيتـروجين  و الكلوروفلوروكربـون و لكربونبزيادة أكاسيد ا. ارتفاع حرارة األرض )2

زيـادة  و زيادة حرارة األرض والتأثير على الطقـس  ىجميعها علالميثان وغيرها والتي تعمل و

 .مستويات البحر

 التي تحمي األرض من األشعة فوق البنفسجية القادمـة مـن الشـمس    استنفاد طبقة األوزون )3

فـي تشـغيل   و الكيماويات المستعملة فـي التصـنيع  كربون الموجود في روفلوبسبب الكلورو(

 .وما تسببه هذه األشعة من آثار سلبية على البشر والنباتات والحيوانات )الثالجاتو المكيفات

 األخشـاب و فاألشجار، بالتالي اختفاء دورهاو التغيرات المناخية والبيئية بسبب اختفاء الغابات )4

  .يةتقلل من تأثير الحرارة العالمبالتالي و الغابات تمتص أكاسيد الكربونو

شبكات الطـرق  و نمو المناطق الحضريةو فحرق الغابات. التنوع البيولوجيو اختالل التوازن )5

 بالتالي خسارة مصـادر الغـذاء  و الحيواناتو ندرة العديد من النباتاتو جميعها أدت إلى خسارة

تمد فيـه الحلقـات علـى بعضـها     اإلخالل بالتوازن البيئي الذي تعو المواد الصناعيةو الدواءو

 .البعض

تـؤثر   األرض فالفضالت الصناعية التي ترمى في البحارو البحرو في الجو التلوث الصناعي )6

 .على المياه النقيةو على األحياء البحرية
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لذلك تظهر الحاجة ، من وقود ومعادن وصخور ورمال وغيرها استنفاد المصادر غير المتجددة )7

 .طاقة هذه بالشمسية وبتلك المتولدة من الريحإلى استبدال مصادر ال

كجماعات حماية البيئة المختلفـة  ، لذا ظهرت التوجهات العديدة لمحاولة تالفي مثل هذه المشاكل

ومـن  . في محاولة للتقليل من اآلثار السلبية والحفاظ على الموارد وعدم استنفاذها قدر اإلمكان

تنمية التي ال تقوم بعملية تدمير للبيئة والتي تزيد مـن  أبرز هذه األفكار كانت االستدامة وهي ال

ظهرت فكـرة التنميـة المسـتدامة فـي      قدو .اجتماعياو قدرة المدينة على االستدامة اقتصاديا

التسعينات كرد فعل على االنحدار البيئي في النصف األول من القرن العشـرين الـذي ارتـبط    

  .ارتفاع الحرارةبالتلوث واستنفاد المصادر و

فيصعب بشكل عام إيجاد نص محدد له فهو يختلف تبعا لما يراد من هذا  تعريف االستدامةأما  

التعريف ولكن وعلى ضوء ما سبق فهي تهتم بشكل أساسي بالعالقة بـين التنميـة االقتصـادية    

 (Ratcliffe & Stubbs, 1999) . والمحافظة على البيئة

 حيـث ، 1987عام  Brundtland شار منذ نشر تقرير قد بدأت فكرة التنمية المستدامة باالنتو 

التنمية المستدامة بأنها التنمية التي تلبي االحتياجات الحالية دون أن تساوم على قدرة التنمية المستدامة بأنها التنمية التي تلبي االحتياجات الحالية دون أن تساوم على قدرة  عرفت

يشير هذا التعريف إلى ثالث نقاط و .األجيال القادمة أو تزاحمها على تلبية احتياجاتها الخاصةاألجيال القادمة أو تزاحمها على تلبية احتياجاتها الخاصة

فالتنمية وهي مرتبطة بالنمو ذات . واألجيال القادمة، جاتاالحتيا، هي التنمية أو التطورو رئيسة

أما بالنسبة لتلبية االحتياجات . بعد فيزيائي وكمي إضافة لألبعاد االقتصادية والثقافية واالجتماعية

التي ذكرها التقرير فهي ذات جانب أخالقي متعلق بإعادة توزيع المصادر والـذي يأخـذ عـدة    

ة والتقنية والحفاظ على البيئة وعلى أم الموارد األرض بما فيها من أشكال تتضمن الموارد المالي

مصادر غير متجددة وغابات ومزروعات وغيرها بحيث يتم المحافظة عليها وعـدم اسـتنفاذها   

كما أنه على األجيال الحالية أال تعقد ديونا تقوم ). Blowers,1997( لألجيال الحالية والمستقبلية

فاألرض والموارد يجب أن تعود إلى كل جيل لوحده وبالكامل بعيـدا  ، دمةبتحميلها لألجيال القا

  . عن األعباء والديون واآلثار المتراكمة
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تسعى التنمية المستدامة لتحسين البيئة الطبيعية والمبنية عن طريق الحفاظ على الطبيعة وترشيد و

حقيق أكبر قدر ممكن مـن  محاولة تو المحافظة على النظام البيئي وتوازنهو، استهالك مصادرها

  .التقليل من الكلفة والمخاطر التي تنتظر األجيال القادمةو العدالة االجتماعية

فإعادة اإلنتاج هي ليست . كما أن التنمية المستدامة هي القدرة طويلة المدى للنظام إلعادة اإلنتاج

احتياجـات األجيـال    هي عملية ديناميكية تغيرو، عملية مضاعفة فقط ولكنها إعادة إحياء كذلك

البيئيـة  و االجتماعيـة المحليـة  و توازن النظم االقتصاديةو المستقبلية بطرق تعيد إنتاجو الحالية

بحيـث  ذلك كلـه  و .)(Berke & Manta, 1999 النشاطات المحلية بالمصالح العالمية وتصل

ن أن ينهار فـي  دوو النظام البيئي أو أي نظام مستمر آخر أن يعمل بال نهايةو يستطيع المجتمع

  .(Robert Gilman, President of Context Institute) النهاية من شدة اإلعياء

فـالنمو لـه   . في حديثنا عن التنمية ال بد من التنويه إلى أن التنمية يجب أال تتعارض مع النموو

في ذلك من التقدم بما و فيما تأخذ التنمية بعدا نوعيا يتعلق بالتحسين، بعد فيزيائي كمي اقتصادي

  .(Blowers, 1997) ثقافيةو أبعاد اقتصادية اجتماعية

  أهداف التنمية المستدامة أهداف التنمية المستدامة   22. . 33. . 22

ل علـى  تسعى فكرة التنمية المستدامة إلى توجيه السياسات التنموية المستقبلية الفاعلة بحيث تعم

  (Blowers, 1997) :أهمهاو، تحقيق مجموعة من األهداف

رار تزويدها لألجيال القادمة عن طريق االستخدام الفعال استمو المحافظة على المصادر )1

تطـوير  و إعادة التشـغيل و للمصادر المعدنية من خالل اإلنتاجية العاليةو للطاقة غير المتجددة

 .تقنيات بديلة غير مؤذية للبيئة مع المحافظة على التنوع البيولوجي

المصنعة تحتاج إلـى  و طبيعيةفالمحافظة على المصادر ال. تطوير البيئة المبنيةو تحسين )2

تختلـف  و .تشجيع إعادة استخدام المبانيو المحافظة على إنتاجية األرضو تقليل استهالك الطاقة

 في الطاقـة  تطوير تقنياتهنا ال بد من و موقع التجمعات البشريةو كثافةو حجمل االستدامة تبعا
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أن و استعمال البيئة المبنية ال بدو ةالتنميو .لتحقيق هذه االستدامة المواصالتو التصنيعو البناءو

 .تصمم العالقة بين االثنتين لتكون واحدة متوازنة محسنةو تنسجما معهاو تحترما البيئة الطبيعية

حمي النظام تو تقلل من التلوث البيئة بحيثفالتنمية يجب أن تحترم . تحسين نوعية البيئة )3

 .  صحة اإلنسانو البيئي

 الحد من سياسات التنمية التي تزيد حجم الفجوة بين الغنـي و ،تحقيق العدالة االجتماعية )4

 .الفقيرو

كلما زاد حجم المساواة زاد حجم التغيرات األساسية فـي  . تفعيل مبدأ المشاركة السياسية )5

كما أن االستدامة البيئيـة ال يمكـن تحقيقهـا دون    . أنماط الحياةو مواقع المصادرو االستهالك

 . المشاركة من األسفلو تغيير من األعلىالتزامات سياسية إلحداث ال

  التخطيط المستدام للمدنالتخطيط المستدام للمدن  44. . 22

فهي تستهلك ثالثـة أربـاع   ، استهالك أكثر البضائع الصناعيةو إن المدن اليوم هي مكان إنتاج

من هنـا علـت   و(Rogers, 1997). األرضطاقة العالم وتسبب على األقل ثالثة أرباع تلوث 

  .بأهمية تحقيق استدامة المدنالعديد من األصوات التي نادت 

فكرة أنه ال بد أن نبدأ التفكيـر فـي      Kenneth Bouldingناقش االقتصادي  1996في عام 

نظام مغلق بمصادر منتهية ال يدخلها شيء سوى الطاقة الشمسية التـي  _ كوكبنا كمركبة فضاء 

ـ ف تعطي األوكسجينو تعطي الحياة للنباتات  ذي ينـتج الريـاح  الشمس مصدر الطاقة اليومي ال

   Rogers, 1997) .( الطاقة المتجددة التي يمكن استهالكها دون تلويث البيئةو األمطارو

هو اقتصادي حضري فقد أشار إلـى أن المفتـاح يكمـن فـي أن     و Herbert Girardetأما 

فيجب إعـادة  . Rogers, 1997)( االستهالك في المدن يقلل من فعالية إعادة استخدام المصادر

التقليـل  و التحول إلى المتجددةو المحافظة على الطاقات المستنفذةو تقليل النفاياتو ل الموادتشغي

على ذلك يجب أن نحقق إدارة جيدة الستعمال المصادر فـي  و .من التأثيرات السيئة على البيئة

. المراقـب و بالتالي نحتاج إلى تطوير شكل جديد من التخطيط الحضري الشاملو تخطيط مدننا
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حتـى نخطـط لمدينـة    و، التأثيرات البيئيـة و معقد من األنشطة اإلنسانيةو دينة قالب متغيرفالم

منتجـات  و سياسـات المواصـالت  و الخدماتو مستدامة نحتاج إلى فهم كبير للعالقة بين الناس

 اجتمـاعي و كما أنه لن يوجد مدن بيئية مستدامة حتى يوجد تخطـيط حضـري بيئـي   . الطاقة

  ). (Rogers, 1997يق ذلك يعتمد على تحفيز السكانتحقو .اقتصادي للمدنو

إدارة و من هنا فإن المدن هي نظم بيئية اقتصادية يجب أن تؤخذ باالعتبار عند تصميم المـدن و

بما في ذلك من تنميـة  ، التنمية المستدامة تنمية اقتصادية بيئية اجتماعيةو .مصادرها المستعملة

 بشـكل  المواصالت العامةو الشوارع اآلمنةو م المماشيوتصمي، التجاريةو االستعماالت السكنية

كما أن سياسات تحسين البيئة يمكـن أن  . المتنزهاتو المحافظة على الفراغات المفتوحةو أفضل

البيئية تشجع بناء مدن صحية متفتحة وأكثر و تحسن الحياة االجتماعية للناس فالحلول االجتماعية

عددة االستخدامات حيث تقع البيوت واالستوديوهات والمكاتب كما أن المباني التقليدية مت. حيوية

فوق المحالت تجلب الحياة للشارع وتقلل من احتياجات السكان الستعمال السيارة وتحافظ علـى  

وتجدها العديد مـن السـلطات    ملكيةمع أن البعض يرى أنها تخلق تعقيدا في ال، حيوية المنطقة

أما المخططـون فيفضـلون المواقـع المفتوحـة     . والبيعصعبة في اإلدارة وصعبة في التمويل 

ومن هنا بدأت السيارة تلعب دورا رئيسـا فـي   . والكبيرة والتي تكون سهلة في التخطيط والبناء

إنشاء وبناء المدن كما ساهمت في تشكيل الفراغات العامة وفي تشجيع بناء الضواحي وبالتـالي  

  .(Rogers, 1997) انتشار المدن وتوسعها

 السياسـية و فكرة المدن المستدامة تتلخص في أن المدن تحتاج إلى تلبية األهداف الثقافيةإن 

 فهـي تنظـيم دينـاميكي معقـد    . الفيزيائيةو االجتماعية إلى جانب تلك االقتصاديةو البيئيةو

  . (Rogers, 1997) متجاوب مع المتغيراتو

 أن تحقق المدينة كـل ممـا يلـي   فهي تتضمن كما أن المدن المستدامة هي مدن متعددة األوجه 

Rogers, 1997)(:  

األمل بشكل و الصحةو التعليمو المأوىو الطعامو تتوزع فيها العدالة. أن تكون المدينة عادلة )1

  .عادل على الجميع كما يشترك الجميع فيها بالحكومة
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 .الروحو الحدائق فيها الخيالو العمارةو يحرك الفن. مدينة جميلة )2

 .التجاربو ب للتغيرات بسرعة موسعة اآلفاقتتجاو.مدينة مبتكرة )3

 المبني وفيهـا المبـاني   جزءتقلل من اآلثار البيئية وتتوازن فيها الحدائق مع ال. مدينة بيئية )4

 .تستخدم المصادر بشكل فعالو البنية التحتية آمنةو

 المرونة ويتم تبادل المعلومات وجها لوجـه و حيث يتم تشجيع التجمع. مدينة سهلة التواصل )5

 .الكترونياو

تكامل المجتمعات ضمن المجاورات و تحمي أطراف المدينة. كثيرة التمركزو مدينة مندمجة )6

 .التجاورو وتزيد التقارب

تغـذي الحيـاة   و اإللهـام و فيها الحركة، تخلق النشاطات المتقاطعة المتنوعة. مدينة متنوعة )7

 .العامة الحيوية

  :)Yesney,1990( البرامج التالية برامج خلق مدن مستدامة إلى كل من ويمكن تصنيف

القياسات للسيطرة علـى  و بما فيها المحافظة على الطاقة المحافظة على البيئة الطبيعية )1

  ...الهواءو على الملوثات التي تؤثر على الماءو المواد السامة

 إطالة عمرها بتحسين متانتها وصيانتها كصيانة الطـرق و المحافظة على البيئة المبنية )2

 .ات إضافة إلى إعادة االستخدام كبناء الحطام أو األنقاضالمركبو

لتحسين الضغط الذي يقع على البيئة الطبيعية بما فيها كـل   إعادة تشكيل البيئة المبنية )3

 .(Roselsnd, 1994) المواصالت الحضريةو من قرارات استعماالت األراضي

  :(Crerar, 1989) في حين تتلخص سياسات تحقيق استدامة المدن في كل من

الذين يكونـون  ف تتناسب وموقع الخدمةللخدمات البلدية بمدفوعات  مدفوعاتالاستبدال معدل  )1

  .في مواقع خدمات عالية يدفعوا أكثر من الذين يسكنون في أماكن ذات خدمات أقل كلفة
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فرض ضرائب فردية على األرض تعتمد على قيمتها الشرائية واإلعفاء من قيمة التحسينات  )2

 .يادة الكثافةلتشجيع ز

  النظر إلـى الفضـالت كمصـدر وتحويـل مشـكلة القمامـة إلـى صـناعة تحويليـة          )3

 )Roselsnd, 1994(. 

ستراتيجيات المتعلقة بتحقيق استدامة مدن القرن الواحد والعشرين كما يمكن اقتراح عدد من اال 

 :  (Walz ,1999) ومنها

  .السكان المستقبليينأن تلبي منتجات المدينة طلبات السكان الخاصة وطلبات  )1

 .انتهاج المشاركة والتعاون لحل المشاكل )2

 .إعادة تشكيل أجزاء المجتمع الموجودة لتواكب التغير في األعمال واالحتياجات السكنية )3

 .توفير البدائل ليجد السكان خيارات أوسع في طرق السفر واالتصال وتوجيه الخدمات )4

نوع مصدر قوة وليس مصدر تنـاقض أو  تلبية مصالح السكان المتنوعة بحيث يكون الت )5

، مناطق األعمال حتى تتوافق ومتطلبات السـوق و تعارض عن طريق إعادة تشكيل المجاورات

بهذه الطريقة يمكن التقليـل مـن   . وإقناعهم أن المدن يمكنها أن تحافظ على صحتهم ورغباتهم

لفراغـات المفتوحـة   الضغط في المناطق والتوسع للخارج كما أنه من الممكن اإلبقـاء علـى ا  

  .والزراعة وتقليل التكاليف اإلقليمية للبنية التحتية والخدمات العامة

وهي تتناسب مع قـوة   االستدامة هي طريقة وليست نتيجة محددةبناء على ذلك يمكن القول أن 

االسـتدامة بشـكل    أن اكم .ومرونة حل المشكلة في المكان أكثر من التوجيه نحو نتائج محددة

الحاجز األعظم لالستدامة يقع في و ملية سياسية أكثر منها مشكلة تصميمية أو تقنيةأساسي ع

ــا    ــتدامة محلي ــة االس ــز ممارس ــداد وتجهي ــف وإع ــة لتعري ــاميم المقام ــاب التص   غي

 Center for Urban Policy Research, 2000).(  
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علـى تحقيقهـا   التنمية المستقبلية ويعرف االحتياجات ويعمـل  هو الذي يحدد شكل  إن التخطيط

وعلـى  ، ويحدد مدى قدرة المجتمعات على استمرارية اإلنتاج وعلـى إعـادة إحيـاء نفسـها    

التوازن في البيئة واالقتصاد والقيم االجتماعية حتـى   المستدامة أن تعمل على إيجاد المخططات

هـذه   وعلـى ، تلبي هذه األماكن الجديدة احتياجات العمل والحياة للسكان المحليين واهتمامـاتهم 

المخططات كذلك أن تصل االهتمامات المحلية بالعالمية فتنظر إلى اهتمامات المجتمع وأهدافـه  

إضافة إلى أن التنمية المستدامة عمليـة  .  ضمن النظام البيئي واالقتصادي واالجتماعي العالمي

 وعمليـة تجديـد المخططـات    نقاشالو تشجيع مشاركة األفرادو ديناميكية مستمرة من التحليل

(Berke & Manta, 1999).   المخططـات  ومن أهم المبادئ التي يجب أن توفرها مثل هـذه

  :(Berke & Manta, 1999) المحلية الشاملة كل مما يلي

اسـتعماالت األراضـي   و بحيث تدعم نشاطات التنمية. أن تعمل بشكل متوازن مع الطبيعة .1

  .تحترم وتحمي التنوع الحيوي البيئيوالنظم البيئية 

نوعية التنمية يجـب  و النسبو الخلطو الكثافةو الشكلو إن الموقع. بيئة مبنية حيوية توفير .2

تشجع تالصق المجتمـع عـن   و السكان ةنشطتلبي أخلق فراغات فيزيائية لتناسب تو أن تحسن

زيـادة اإلحسـاس بالمكـان لحمايـة     و المختلفةالوصول الستعماالت األراضي  تسهيلطريق 

 .ة باألشكال الحضريةالخصائص الفيزيائية الخاص

فال يتسبب باستهالك المصادر الطبيعية أو بزيادة إنتـاج  . تحقيق اقتصاد معتمد على المكان .3

 . الفضالت بسرعة أكبر مما تستطيع الطبيعة استيعابه

تحد من حرمانهم من و تحسن ظروف السكان ذوي الدخل المنخفض بحيث. تحقيق المساواة .4

كرامة اإلنسان وتساوي فـي الوصـول إلـى المصـادر     و ئيةالمستويات األساسية للصحة البي

 .االجتماعية ضروري الستئصال الفقرو االقتصادية

الملوثات التي تؤثر بشكل كبير على المجتمعات يجب أن يتم الحد منها مـع  . دفع الملوثات .5

  .األخذ بالحسبان أن الملوث يجب أن يتحمل تكلفة التلوث
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  ت األراضي الحضريةت األراضي الحضريةالتخطيط المستدام الستعماالالتخطيط المستدام الستعماال  55. . 22

منذ أن ظهرت طرق و بدأ االهتمام بمفهوم استخدامات األرض حديثا في بدايات القرن العشرين

اإلدارة و مسح استخدامات األرض من خالل العديد من المشاريع التنموية بهدف تخطيط الموارد

  .األمثل لألرض

  أهدافأهدافوو  مفهوممفهوم  --تخطيط استخدام األرضتخطيط استخدام األرض  11. . 55. . 22

يط استخدام األرض بأنه مجموعة من النشاطات المنطقية المتتابعة التي تهدف تخط يمكن تعريف

فهم العالقات القائمة بـين أنمـاط التجمعـات    و إلى تنظيم المجتمعات البشرية من خالل دراسة

لذا البد للمخطط من التعرف على الفواصـل بـين   . زمان محددينو وظائفها في مكانو البشرية

  .الثقافيةو بين المعطيات الطبيعيةو يةالريفو المناطق الحضرية

 متوازن لألرض بين االستخدامات المتنافسةو كما أن تخطيط استخدام األرض هو توزيع صحيح

يمكـن  و . تقـل مسـاحة األرض  و خاصة في الدول التي يزيد فيها السكان بسرعةو المختلفةو

ة لالستخدامات اإلنسـانية  تعريفها بأنها عبارة عن وضع توصيات تتعلق برصد األماكن المناسب

 المختلفة لتقديم إطار من القرارات العقالنية التي تقرر تخصيص األراضي لألغـراض العامـة  

استخداماتها و كما يعرف تخطيط استعماالت األرض بأنه تقييم منهجي منظم لألرض. الخاصةو

مسـتخدمي األرض  تشـجع  و االجتماعية واالقتصادية بطريقة تساعدو للعوامل الطبيعيةو القائمة

  .تحافظ على البيئةو تلبي حاجات السكانو على اختيار أنماط استخدام مستدامة تزيد من اإلنتاج

 على ضوء ما سبق فإن تخطيط استخدام األرض هو مجموعـة مـن اإلجـراءات المتسلسـلة    و

مـل  تقييم العواو تنفذ بهدف إيجاد استخدام أمثل لألرض من خالل دراسةو المترابطة التي تعدو

  ).2001، غنيم( الطبيعيةو االجتماعيةو االقتصادية

إن عملية تخطيط استخدام األرض الحضرية هي جزء من عملية تخطيط شاملة تقوم بوضـع  و

 الخدميـة و االقتصـادية و الثقافيةو االجتماعيةو اإلداريةو التصورات المستقبلية للتنمية العمرانية

  .ليةأنماط استخدامات األرض المستقبو البيئيةو
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  ):2001، غنيم( من أبرزهاو، أما أهداف تخطيط استخدامات األرض فهي متعددة

إيجاد الحلـول  و تقييم قدرة األرض على تلبيتهاو المستقبلية للسكانو تقدير الحاجات الحالية .1

 .المتوقعةو للمشاكل الحالية

بـين األجيـال   و العامةو وضع الحلول المناسبة لالستخدامات المتنافسة بين المصالح الفردية .2

 .المستقبليةو الحالية

 .توجيه التنميةو البحث عن الحلول المستدامة إلشباع الحاجات القائمة .3

 .منع حدوث السلبيةو إحداث التغيرات المناسبة .4

 .مشاكلهمو المالئم لحاجات السكانو الناجحو تحقيق التخطيط المتقدم .5

  .االستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال .6

اد االهتمام بهذا النوع من التخطيط نتيجة للتضخم السكاني في العالم مع محدودية مساحة قد ازدو

 الخـدمات و الموارد فظهر هذا التوجه لتحقيق العدالة االجتماعية في توزيع األعمـال و األرض

توجيه النمو الحضري بتغيير و المحافظة عليهاو لتحسين أوضاع األراضي الزراعيةو المساكنو

  ).2001، غنيم( التغلب على المشاكل الموجودةو قائم لالستخداماتالوضع ال

  :هيو نشير هنا إلى أهم مبادئ تخطيط استخدام األرض األساسيةو

فكل قطعة أرض البد أن تؤدي وظيفة معينة في االقتصاد الـوطني  : مبدأ االستخدام األمثل  -  أ

 علـى التخطـيط الحـديث    تحقيق أقصى منفعة ممكنة مع التأكيـد و بما يخدم المصلحة العامة

  . هذا المفهوم نسبي فما هو أمثل في منطقة قد ال يكون كذلك في أخرىو، المستدامو

بأن تتعدد استخدامات القطعة الواحدة خاصة حيـث تنـدر األراضـي    : مبدأ تعدد االستخدام  -  ب

  . الخدماتو الجيدة
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رافية الموقع حيـث  طبوغ: أهمهاو عادة ما يتحكم في استخدامات األرض مجموعة من العواملو

مـدى  و تركيب التربة، القريبة من طرق المواصالتو تميل األنشطة لتكون في المناطق السهلية

طرق ، المنافسة بين االستخدامات المختلفة على نفس الحيز المكاني، تحملها للمباني المقامة عليها

تحـرك  و توجه امتدادو التي عادة ما تفرض أنماطا معينة من االستخداماتو النقلو المواصالت

القرب و الطلبو الذي يتفاوت تبعا للعرضو عامل قيمة األرض، استخدامات األرض الحضرية

تـأثير التغيـر فـي نمـط     ، الخ..الكثافة السكانيةو الوظيفةو الطبوغرافيةو أو البعد عن المركز

توزيـع  و لسـكان التقدم التكنولوجي الذي يؤثر في حياة ا، المجاور لالستخدامو االستثمار السائد

التجمع أو الفصـل حيـث   ، الغزو حيث يقوم استخدام بغزو استخدامات أخرى، المرافق العامة

  ). 2001، غنيم( تنفصل تلك المختلفةو تتجمع أنماط االستخدامات المتشابهة

  ستعماالت األرض ستعماالت األرض المستدام الالمستدام التخطيط تخطيط الال  22. . 55. . 22

 نموا متزايدا فـي حجـم المـدن    تطورها كعامل جذب لألفرادو واكب ظهور الثورة الصناعية

ما صاحبها مـن زيـادة   و عموديا نتيجة الهجرة التي صاحبتها من الريف للمدنو اتساعها أفقياو

انتشـار  و غير متوقعة أو مخططة في أعداد السكان مما ساعد على انتشار األحيـاء المتخلفـة  

قـت بـدأت مشـاكل    منذ ذلـك الو و .تداخل استعماالت األراضي المختلفةو األوبئةو األمراض

 اسـتعماالتها و استعماالت األرض في التزايد وظهرت العديد من الدراسات التي تهتم بـاألرض 

ما يرافق كل ذلك مـن  و العوامل المؤثرة فيها سواء منها الطبيعية أو االقتصادية أو االجتماعيةو

ها أو عملهـا  مصاحب في تشكيلالتغيير الو حجم هذا النموو اتجاهات نموهاو تأثير على األرض

  . عوائق للتطورو كمحددات

ذلك فـي أواخـر القـرن    و( لحاجة لفصل استخدامات األراضيلقد أوجدت الثورة الصناعية او

ذلـك  و فالمناطق السكنية البد أن تفصل عـن الصـناعة  ). أوائل القرن العشرينو التاسع عشر

لك الحين أصـبحت عمليـة   منذ ذو .لحمايتها من التلوث الكبير الناتج عن هذه المصانع األولى

فالعديد من هكتارات األراضي السكنية مفصولة عـن  ، الفصل باالستخدامات في التخطيط قاعدة

  .مثلها من األراضي المخصصة للتجارة أو الخاصة بالمؤسسات وهكذا
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عندئذ تبرز الحاجة لالعتمـاد  و .وعادة ما يتم وصل هذه المناطق المنفصلة بطريق رئيسي واحد

في عدد مـن  و فعلى الفرد مثال. رة النجاز أبسط األعمال كالذهاب إلى مخازن البقالةعلى السيا

البلدان أن يقطع العديد من األميال يوميا حتى يقوم باألعمال الروتينية اليومية فقط ممـا يجعـل   

كبـار السـن إضـافة ألي    و المراهقينو كما أن كل من األطفال، الحياة مستحيلة بدون السيارة

ومما يزيد من تعقيـد  . ملك السيارة يغدو مستثنى من المشاركة المستقلة في المجتمعشخص ال ي

 ذلك بما أن الجميع البدو المشكلة أن الطرق التي تصل هذه األجزاء المنفصلة تعج بحركة السير

وأكثر الحلول شيوعا في هذه الحـاالت هـو إنفـاق ماليـين     . أن يستخدم السيارة في الحركةو

هذه الطرق الجديدة التي ال تلبث حتـى تعـود إلـى    ، توسيع طرق أكثرو إنشاء الدوالرات على

فعملية فصل استعماالت ، ذلك ألن الحل لم يخاطب جذور المشكلةو حالتها السابقة من االكتظاظ

  ).(Kunstler,1996 ليس قلة الشوارعو األرض هي المسبب لالزدحام

تقليل و اعدة على تغيير أنماط استعمال األرضالبلدات دورا هاما في المسو يلعب تخطيط المدنو

التنمية الحضرية لتضم مزيجا و في تحقيق استدامة استعماالت األراضيو االعتماد على السيارة

إال أن تقليل استعمال السيارات . من االستعماالت المتكاملة مع مدى من نظم المواصالت العامة

طـيط مـع السياسـات الماليـة إضـافة      الخاصة سوف يحتاج إلى مجموعة من سياسات التخ

  .إلستراتيجية شاملة للمواصالت

للعمل على التقليل من  ومن أهم السياسات الممكن إتباعها في إطار استعماالت األراضي

  : (Ratcliffe & Stubbs, 1999) المشاكل المذكورة يمكن التنويه إلى كل مما يلي

  .حزام أخضر يحتضن المناطق الحضرية عمل .1

 .ياسات الكثافة الحضرية للتأكد من فعالية استعمال األرض الحضريةس إتباع .2

التجمعات الجديدة لتقليل استعمال السـيارة  و كالقرى الحضرية األخرى بعض االستراتيجيات .3

 .المحالت في مكان محددو المساكنو بتوفير الوظائف
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ـ باستعماالت األرض المختلطة بشكل فعال بتشجيع التنمية التي تعنى  .4  دمج األنشـطة حيث ت

المؤسساتية مع بعضها لتقليـل اسـتخدام   و الخدماتيةو الترفيهيةو الصناعيةو التجاريةو السكنية

  . السيارة

تشجيع المشي كوسيلة للتنقل بين األنشطة عـن طريـق تقليـل    و تشجيع بدائل المواصالت .5

مسافة ال تزيـد  استخدام قاعدة الخمس دقائق التي يمشي فيها الفرد و المسافات بين االستعماالت

عن خمس دقائق مشيا على األقدام من أي مكان في المدينة باتجـاه المركـز الـذي تقـع فيـه      

  .الخدمات

عدم و ات إعادة استعمال األرض في محاولة الستغالل األرض بالشكل األنسبإضافة لسياس .6

 . إهمالها

  المواصالت الحضريةالمواصالت الحضريةوو  التخطيط المستدام الستعماالت األراضيالتخطيط المستدام الستعماالت األراضي  66. . 22

  المواصالتالمواصالتوو  المستدام الستعماالت األراضيالمستدام الستعماالت األراضيوو  التخطيط المتكاملالتخطيط المتكامل  11. . 66. . 22

فكل مـن المواصـالت   ، استعماالت األرضو إن من المهم تحقيق تخطيط متكامل للمواصالت

مـن   استعماالالمسارات تعد و كما أن الشوارع، واستعماالت األرض مكمالن لبعضهما البعض

  . استعماالت األراضي المتعددة

مقياس الرحالت التـي  و يقوم بتحديد أنماط، هو التوزيع الفراغي لألنشطةو، رضفاستعمال األ

جعل مناطق أسـهل فـي   و تستخدم نظام المواصالت الذي يتحكم بمستوى القدرة على الوصول

 تبعااستعمال األرض يتغير كما أن . الذي تزيد فعاليته حيث تحدث التنميةو الوصول من أخرى

النـاتج  على الطلب على الرحالت باإلضافة للتأثير المباشر ؤثر مما ي لبنية التحتية للمواصالتل

الذي ينتج عنه استخدام طرق جديدة بدرجـة أكبـر مـن    و الطرقو لتحول في المساراتعن ا

ـ ألن استجابة استعمال األرض يمكن أن تسبب حركة مرور كبإضافة . المخطط له أن دون ة ري

أخرى للسكن متباعدة عـن بعضـها   و أماكن للعملس النا قد يختارو .حدوث أي تنميةيوازيها 

بسبب تغيـر نمـط   المركبات عدد و مما يزيد من عدد الرحالت تصالاومالتوفر سهولة  بسبب
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 التسـوق و أمـاكن الوظـائف  و تغير مواقع السـكن و فتغير المسارات. المساراتو المواصالت

  (Mackett, 1994) .توزيع الرحالت جميعها تزيد من حدة مشاكل المواصالتو

لقد تسببت سياسات المواصالت الحالية بظهور عدد من المشاكل الناجمة عن إتباع مثـل هـذه   و

  : (Mackett, 1994) من أبرز هذه المشاكلو، السياسات

فيعمل االزدحام على زيـادة  ، تملكهاو ذلك بسبب زيادة االعتماد على السياراتو .االزدحام )1

سبب زيادة المتغيرات فتبرز سياسات خاصـة بتقليـل   صعوبة التخطيط للرحالت بو مدة السفر

 .االزدحام

 يزيد استخدام السـيارة و بخروج السكان إلى خارج المدن يزداد طول الرحالت. هدر الطاقة )2

 .فادهانبالتالي استو استهالك الطاقةو

استخدام و فال بد من تطبيق سياسات خاصة بتقليل الحوادث. السالمة المروريةو انعدام األمن )3

 .لمواصالت العامةا

إزعاج صوتي فال بد من محاولة التقليـل  و تأثير السيارات من ملوثات متعددة. تلويث البيئة )4

 .من هذه اآلثار باستخدام وسائل تقنية جديدة

 فالمواصالت وسيلة للوصول إلى الخيارات المتعددة الموزعة في الفراغ. رداءة نوعية الحياة )5

 .تحسين نوعية الحياة سهولتها يتمو بتحسين المواصالتو

الفقراء مما يسهل وصول األغنيـاء  و عدم وجود عدالة اجتماعية وزيادة الفجوة بين األغنياء )6

للخدمات على حساب الفقراء الذين يجب توفير مواصالت عامة مناسبة لهم لتزويدهم بـالفرص  

 .الفقيرو غنيمن ثم مالحظة تأثير هذه السياسات على تقليل الفجوة بين الو التي يحتاجونها

من هذه المنصرفات لذا يلزم  ارئيسو اهام اعنصرالمواصالت و .ارتفاع المصروفات العامة )7

 .إيجاد سياسات عاملة على التقليل منها



 34

 منهـا و للحد من حدة المشاكل المتعلقة بالمواصـالت السياسات المساعدة نشير هنا إلى بعض و

(Mackett, 1994):  

 .ن األنسب لحدوثهاالمكاو تحديد تكاليف التنمية )1

 .تملكهاو مما يقلل من استخدام السيارة. وضع ضرائب على الوقود )2

 .محاولة تحقيق العدالة االجتماعيةو لتقليل استخدام السيارة، دعم المواصالت العامة ماديا )3

فالتنمية التي تؤثر على استعماالت األراضي تـؤثر بالتـالي   . االستثمار في الطرق السريعة )4

 .ى الطرق السريعةعلى الطلب عل

 .االستثمار في البنية التحتية للمواصالت العامة )5

عن طريق التغيير في الخصائص العملية للنظام لزيادة فعاليته مثل . إدارة نظام المواصالت )6

 الخ...عمل مسارات خاصة بالباصاتو وصل إشارات المرور

فير مـنح خاصـة   تـو و، مثل تشجيع ساعات العمل المرنة. إدارة الطلب على المواصالت )7

 .للموظفين أو إعانات مالية لشراء تذاكر للمواصالت العامة لتغيير سلوك ركاب السيارات

وضع ضرائب على استعمال الطريق لتحقيق عدد من األهداف بمـا فيهـا   . تسعير الطريق )8

 .بالتالي تقليل استخدام السياراتو تقليل المصاريف العامةو تقليل االزدحام

 .التأكد من التزويد حسب الطلبو مواصالت لتحسين فعاليتهاخصخصة ال. الخصخصة )9

التأكد من التزويد و تقلل الكلفةو تنظيم خدمات المواصالت المحلية بحيث تشجع المنافسة )10

 .حسب الطلب

شكل استعماالت األراضـي  و الطلب عليهاو لذلك البد من وجود تكامل بين تخطيط المواصالت

مناطق خاصة بالمشاة في المناطق و تعمل على إيجاد شوارعو بحيث تقلل من الحاجة إلى السفر
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 الممـرات و تصمم الشـوارع و حركة الناس مشيا أو بالدراجات أو الترانزيت المركزية وتشجع

  . األعمال بشكل جذاب ليستمتع الجميع بالرحالتو

ت وبالتخطيط الجيد الستعماالت األراضي يمكن أن تقلل المجتمعات اعتمادهـا علـى المركبـا   

  .بذلك يمكن تحسين نوعية البيئةو بالتالي يقل عدد األميال التي تقطعها المركبةو الفردية

  التخطيط المستدام لمناطق المدينة المختلفةالتخطيط المستدام لمناطق المدينة المختلفة  22. . 66. . 22

على استغالل مواردها من أجل و منذ أن دخل اإلنسان عصر الصناعة ازداد ضغطه على البيئة

طـرح الفضـالت   و خلفات الناتجة عن التطـور توفير السكن إضافة للمو الحصول على الطاقة

 بالتالي زيادة الضغط على البيئة بأشكال متفاوتـة تبعـا لـدرجات النمـو    و الصناعيةو المنزلية

التجمعات البشرية على الدوام مسرحا لهـذه  و لقد كانت المدنو .التطور الذي وصلت إليه األممو

الحفاظ على المصادر و بأهمية االستدامة من هنا بدأت األصوات التي تناديو الممارسات البيئية

أما بالنسبة لموضوعنا المتعلق باالستعماالت المستدامة لألرض فنشـير إلـى بعـض    ، المختلفة

  :منهاو، األساليب الممكن انتهاجها لتحقيق استدامة مثل هذه التجمعات

لمـدن  فقد بقيت الكثير من مراكز المدن مركزا مهما لألعمـال فـي قلـب ا   . مراكز المدن .1

حركة المرور الكثيفة أصبحت هذه المراكز مصدرا رئيسـا  و بسبب األنشطة المتعددةو، الكبرى

بالنسبة الستعماالت األرض هناك فتتركز األنشـطة المختلفـة فـي    و .استهالك الطاقةو للتلوث

 المشـي و مراكز المدن مما يخلق ظروف مناسبة لزيادة االعتماد علـى المواصـالت العامـة   

  .لدراجاتاستعمال او

من أهم التغيرات الالزمة لالستدامة المستقبلية أن تصبح مراكز المدن جذابة للسكن كمـا هـي   و

يقلل االعتماد على الرحالت الطويلة للوصول للعمل إلى جانب زيادة عـدد مسـاكن     أنو للعمل

إعادة تصميم و تحسين نوعية االسكانات بتقليل الكثافة، المنتقى للعمالو التوزيع المناسبو العمال

تحسـين  ، الفراغات المحلية المفتوحـة و التخضيرو إضافة لزيادة العناصر الطبيعية، الفراغات

التقليـل المتتـابع   ، تقليل مواقف السيارات، المداخل عن طريق المواصالت العامة عالية الجودة
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بالحصـول   رفع مستوى االكتفاء الذاتي للمناطق المحلية، إبطاء حركة المرورو الزدحام الطرق

زيادة المناطق الخاصة ، زيادة جاذبيتهاو الدراجاتو زيادة ممرات المشاة، على الخدمات اليومية

 زيادة استعمال الطاقـة الشمسـية  و زيادة فعالية الطاقة في المباني، بالمشاة بشكل كلي أو جزئي

  ).(Blowers, 1997  زيادة نسبة تكريرهاو تقليل الفضالت، تقليل استهالك الوقودو

إن المناطق السـكنية   :األماكن مختلطة االستخدامو التغيرات الالزمة لالستدامة داخل المدن .2

 الهـدوء و رفع مستوى النظافةو زيادة التخضيرو تصبح أكثر جاذبية عن طريق تقليل االزدحام

كذلك ال بد أن يتم العمل على تحسين تصميم المناطق مختلطة . إبطاء حركة السير فيهاو األمنو

زيادة التنوع فـي  ، التسهيالت لألعمال الصغيرةو الستخدام لتقليل القلق إضافة لتحسين المداخلا

تزويد أفضـل  ، الملكيات لجذب عدد أكبر من ذوي الدخول المرتفعةو األسعارو أنماط االسكانات

ل إتباع سياسات متطورة لتسـهي ، الموظفينو المجتمع المتوفرة للسكان المحليينو لوسائل الترفيه

معيشـة جذابـة   و العمل بشكل أفضل إلى جانب إيجاد ظروف عملو الوصول لخدمات الترفيه

 توسيع شـبكة المسـارات الجذابـة للمشـي    ، مصداقية المواصالت العامةو تحسين تردد، أكثر

تحسـين العناصـر   و حمايةو النباتاتو إتباع برنامج نشط لتوسع كبير في األشجار، الدراجاتو

فقدان الحـرارة واسـتخدام أكبـر    و بة المباني المطبقة لتقليل استهالك الطاقةزيادة نس، الطبيعية

  .) (Blowers, 1997 للطاقة الشمسية

، ر مسارات المواصالت العامةيفي هذا المجال يمكن العمل على تطوو: suburbsالضواحي .3

أكثف في  تطوير  االستعماالت المختلطة بشكلو العملو زيادة مناطق االستعمال المختلط للسكن

التنمية المستمرة لتحقيق تنوع أكبر فـي  ، مراكز المواصالت العامةو مراكز المجاورات السكنية

الكثافات السكنية مع زيادة كثافة األماكن التي يسـهل وصـول المواصـالت    و أنماط االسكانات

  .الدراجاتو نمو شبكات من المسارات اآلمنة للمشي، الخدمات إليهاو العامة

ل الجاد على تقليل تأثير المركبات على المجاورات المحلية من خالل عـدة طـرق   إضافة للعم

 التـوازن البيئـي  و السياسات الخاصة بتحسين الفراغات المفتوحةو، لمقاييس تهدئة حركة السير
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تطوير ممرات خضـراء  و، تلة البيولوجية للحد من التلوثالغابات لزيادة الكو المخلوقات البريةو

  ).(Blowers, 1997 لمفتوحة بمساحات من النباتات الطبيعيةتصل الفراغات ا

هنا يمكن القول أن تقليل المسـافات التـي تقطعهـا     :التجمعات الجديدةو البلدات الصغيرة .4

كما يمكـن  . السيارات على الطرق يساعد بشكل أو بآخر على تحقيق األفكار الخاصة باالستدامة

زيـادة  ، المشـي و ة الحركة عن طريق الـدراجات زيادو العمل على تشجيع المواصالت العامة

تقاطعـات  و زيادة كثافة األنشـطة القريبـة مـن مراكـز    ، الجذابة للدراجاتو الممرات اآلمنة

تقليل استهالك الوقـود وزيـادة نسـبة    و تقليل استهالك الطاقة في المباني، المواصالت العامة

تحسـين  و زيادة زراعة األشجار ، عليه للماء للمحافظةو إدارة ذكية للموارد، المصادر المتجددة

  زيادة مشاركة المجموعـات فـي العمـل علـى تحقيـق أهـداف االسـتدامة       ، الكتلة الحيوية

Blowers, 1997)(.  

 بالعمل على زيادة عدد خـدمات المراكـز الفرعيـة   : المناطق الريفية الحضرية المختلطة .5

تحقيق استعمال و أماكن العملو توازن أفضل في المساكن، وصلها بخدمات المواصالت العامةو

 تحسين قدرة المنتجين المحليين لخدمة السوق المحلية للبضائع اليوميـة ، أكبر للمواصالت العامة

رفـع نسـبة  الـرحالت    ، االختيـارات االجتماعيـة  و زيادة فرص العمل المحلية، الخدماتو

لطاقة مـن خـالل تحسـين    تنوع أكبر في التنمية الجديدة كتحسين فعالية ا، بالمواصالت العامة

المباني و زيادة استعمال الطاقة الشمسية، الكتلة الحيويةو الغاباتو زيادة زرع األشجار، التصميم

تنشـيط بـرامج الحـدائق لزيـادة التنـوع      ، التي تستخدم مقاييس استخدام الطاقة بفعالية كاملة

  .(Blowers, 1997) تخضير المساحات الحضريةو حماية العناصر الطبيعية و البيولوجي

  المواصالت الحضرية المستدامةالمواصالت الحضرية المستدامة  33. . 66. . 22

تتراكم الديون لتبقى و أال تزيد التكاليف المتعلقة بأنظمة المواصالت يقصد باستدامة المواصالتو

  . لألجيال المتالحقة
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أما االستدامة على المستوى اإلقليمي فهي عبارة عن مقياس لتأثير المواصالت على كل مظاهر 

غير الشرائية وحتى التي تشـير إلـى   و بما في ذلك التكاليف الشرائية، البشريةو عيةالبيئة الطبي

هي الوقت الذي يسـتهلك  و إضافة للتكلفة البشرية الرئيسية، نوعية الرحلة التي يقوم بها المسافر

ناهيك عـن  . تكاليف التشغيلو هو اكبر التكاليف الفردية بعد أنظمة رأس المالو في المواصالت

تلك الناتجة عـن  و العالميةو يف الناتجة عن زيادة حرارة األرض على المستويات الوطنيةالتكال

  ).(Nelson & Shakow,1996 زيادة مدة السفر واستهالك الوقودو االزدحام

 لتلـوث لمصـدر  كتهدف األفكار الخاصة باستدامة المواصالت إلى تقليل الحاجة إلى السيارة و

فمنذ الحرب العالمية الثانية كانـت السـيارة سـببا     .الجتماعيةسبب رئيسي لفقدان العالقات او

 إلى جانب ضياع المساحات الخضراءاألكبر للتحول من مقياس طرق المشاة إلى مقياس السيارة 

السـرعة  و فـالتلوث  .الصـيانة و االجتماعية وتكاليف إنشاء الطرقو زيادة الكلفة االقتصاديةو

خلق حواجز بين األنشطة مما يخلق فصل اقتصـادي ثقـافي   تو تقسم المجتمعات جميعها، العالية

  .)(Kunstler, 1996 اجتماعي في التخطيط

خطوات واضحة لخلق إستراتيجية و لتحقيق استدامة المواصالت نحن بحاجة إلى منظومة معينةو

 ,Nelson &  Shakow) أهم هذه الخطوات في كل مما يلـي  وتلخص، مستديمة للمواصالت

1996):  

فأي :  مسببات زيادة االعتماد على السيارةو لسائقي المناطق الحضرية الموزعة عمل مسح )1

البيئة على المستوى اإلقليمي البد أن يبـدأ  و مجهود يتم بذله لوضع حلول الستدامة المواصالت

رفع معدالت رحـالت  و بالتعرف على القوى الدافعة للنمو الحضري باتجاه المزيد من التشتيت

التغيـرات  ، الخـدمات و الصـناعات و طبيعة االقتصـاد ، ك أسعار األراضيمن ذلو المركبات

الكلفة التشـغيلية  ، العائالت متعددة العاملين، الديموغرافية في قوى العمل كخروج النساء للعمل

 انتشار البنية التحتيـة للشـوارع  و امتداد، تقليل أسعار الوقود الحقيقيةو القليلة للمركبات الفردية

المواقف المجانيـة أو  ، خاصة فترات الذروةو ع التنمية بسعة كافية لتقابل الطلبالتي تتوسع مو
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الثورة في ، تنوع األنشطة البشرية، أنماط استعمال األراضي أحادية االستخدام، منخفضة التكلفة

 . تقنية االتصاالت

إمكانيات و هبمعرفة مدى فعاليت: استخدامه بفعالية اكبرو تقييم فعالية نظام المواصالت الحالي )2

المسـارات الخاصـة   و، فالمركبات العامة والخاصة تمتلك سعة كبيرة غير مستخدمة_ تحسينه 

إلى جانب  وجود سـعة طريـق غيـر    ، بالمركبات عالية اإلشغال تمتلك قدرة استيعابية  كامنة

 .مستغلة حتى في أوقات الذروة

 .التعرف إلى مناحي المواصالت المعرضة للتغيير )3

 .المساواة في المواصالتالحاجة إلى  )4

 .مقاييس النجاحو المقاييسو تحديد األهدافو تعريف المشاكل )5

 .ذلك بشكل فعالو الطلبو تعريف كل البدائل المحتملة للعرض )6

تحقيـق بحـث مـنخفض    ، حساب الكلفة الكلية للمواصالت: القرارات االقتصادية األساسية )7

   .عن االستثمار بالمواصالت تحديد قيمة المنفعة الناتجة، التكاليف لحل متكامل

  .إنشاء آلية مراجعة تقنية مستقلة مع وجود المشاركة العامة الفعالة )8

  المواصالتالمواصالتوو  استراتيجيات التخطيط المستدام الستعماالت األراضياستراتيجيات التخطيط المستدام الستعماالت األراضي  44. . 66. . 22

المسـتقبل   الناس فـي يعنى تخطيط استعمال األرض بالتخطيط النشط لألرض لتستخدم من قبل 

حتى األماكن و هذه االحتياجات التي تتنوع بدءا من منتجات الغذاء. حتياجاتهمالقريب لتزودهم با

االسـترخاء لالسـتمتاع   و من مواقع اإلنتاج الصناعي إلى أمـاكن الراحـة  و التي يعيشون فيها

من تلك الخاصة باالستعماالت البشرية إلى األماكن التي تحيى فيهـا  و بالمناظر الطبيعية الجميلة

  .الحيواناتو عيةالنباتات الطبي
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التخطـيط  ( يضم تخطيط استعمال األرض التوجهات التي تمثل بعدي تخطيط استعمال األرضو

يضـم  و. )االقتصادية االجتماعيةو االستدامة البيئية( االستدامةو )المخططات المعدلةو الفيزيائي

  :التخطيط المستدام الستعمال األرض كل من

  متعلقة باستعمال األرضالتخطيط الفيزيائي بوضع السياسات ال )1

 أماكنهاو التخطيط الستعماالت األرض المتنوعة )2

 .مخططات لتحسين الفراغات )3

 االسـتخدام األمثـل لهـا وهـي    و ذلك لتحقيق حماية المصادر الطبيعية على المدى الطويـل و

طموحـات  و إضافة لالستدامة االقتصادية االجتماعية بأن توافق احتياجـات ، )االستدامة البيئية(

  .Catharinus, 1997) & (Jaarsmaجيال الحاليةاأل

الطريق ال يمكن أن يكون هدفا بحد ذاته  فالطرق تنشأ لخدمـة حركـة   هنا البد أن ندرك أن و

التي هي مستمدة من استعمال األرض المحلية سواء من حيث الموقـع أو  و المواصالتو السير 

طيط شبكة الطرق كشكل السـتعمال  من خالل هذا فإن تخو .نوع النشاط الذي تعمل على خدمته

 التي تحدد الكثافة المرغوبة للشبكةو يعتمد بشكل قوي على استعماالت األرض األخرى، األرض

  .المناطق المحاذية للشبكة من أرصفة وغيرهاو القدرة االستيعابية ألطراف الشوارعو السعةو

 صف الطرق الريفية الموجودةتعتمد على أن يتم ر الطريقة التقليدية لتخطيط الطرق لقد كانتو

المرصوفة توسع أو حتى يعاد بناؤها لتحسين سهولة و غير المرصوفة فيما كانت تلك الموجودةو

تتبع "هذه الطريقة في التخطيط  .الوصول للمناطق الريفية إلى جانب فتح طرق جديدة مرصوفة

كنتيجة و. أو اإلقليمية ليس على الشبكة المحليةو الشوارع  هي تعتمد على ربطو ".حركة السير

والعديد من الطرق الصغيرة تحصل على مقاييس تقنية  .فان الهيكلية في هذه الشبكة تضيع غالبا

غالبية الدول  الصناعية تركت هذه السياسة فـي  و .عالية بحيث تصبح منافسة للشوارع الرئيسة

  . السبعينات
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تعلقة بالمرور في الطرق الريفية الصغيرة فيهتم بحل المشاكل الم االتجاه الجديد في التخطيطأما 

طرق و التجمعات المحلية( حيث يتم مراعاة العالقات بين الطرق الصغيرة، على مستوى إقليمي

 في الشبكة اإلقليمية) الطرق الحرة السريعةو الطرق السريعة الريفية( الطرق الرئيسةو )وصولها

Jaarsma, 1997)(.  

من ال بد من عمل تصنيف وظيفي لشبكة الطرق يعتمد على آو وللحصول على نظام مرور فعال

، حوادث المـرور ، السرعات، أحجام المرور، مسح للوضع الحالي يشمل كل من الوظيفةو جرد

مع أخذ كل مـن مخططـات المواصـالت    ، الشكل الهندسي، قدرة الطرق االستيعابية المقبولة

  . أحجام المواصالت بعين االعتبارو التغيرات المحتملة في استعماالت األرضو اإلقليمية

اإلطـار  ، الوظيفة المرغـوب بهـا  : أما الخطوة الثانية فهي تحقيق التوافق المتبادل بين كل من

  . ذلك في كل طريق بالشبكةو، خصائص حركة المرور، التقني

 ارتباطات الشـوارع و وفي الخطوة الثالثة يتم مقارنة خصائص حركة المرور ألماكن التقاطعات

فمـثال الطريـق ذا وظيفـة    ، مع وظيفة الطريق المحددة سـلفا ) سرعات السيارات، ألحجامكا(

ـ ، اإليصال فقط يكون ذا أحجام متواضعة  هكـذا و...محـددة  سـرعه ذات أما الطرق السكنية ف

(Jaarsma, 1997).  

 حيث يتم تناول هذا الموضوع لكـون منطقـة  ( أما بالنسبة للتنمية الجيدة لشبكة الطرق اإلقليمية

فال بد وان تعنـى باالسـتخدام الفعـال    ، )تربط أجزاءه ببعضهاو الدراسة تقع في وسط اإلقليم

إيجاد توازن مناسـب  و سهولة الوصول للمناطق الريفيةو التنمية االقتصاديةو لمصادر األرض

  .تقليل السلبيات المرتبطة بالمرورو بين زيادة سهولة الوصول

بناء البيئة المبنيـة  و الريفية أن تشمل طرق تصميمو حضريةكما أن على استراتيجيات التنمية ال

تأثير كل ذلك و الفضالتو التلوثو الطاقةو المصادر الطبيعيةو إلى جانب مواضيع البنية التحتية

كما أن هناك بعض السياسات التي تختلف تبعـا للظـروف   . المواصالتو اإلنتاجو على المباني

توزيعها و ها في أخرى إلى جانب تشتيت األنشطة في أماكنزيادتو مثل تقليل الكثافة في مناطق
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 في مناطق أخرى تبعا للحاجة أو الحاجة إلى استبدال مباني بمناطق خضراء في بعض األمـاكن 

  .بالعكسو

  :لتحقيق االستدامة في مجال التخطيط الحضري يمكن انتهاج كل من السياسات التاليةو

زيادة جاذبيـة  و تقليل االزدحام داخل المدنو عن طريق التخضير( تقليل التشتت الحضري )1

 ) البلدات الصغيرةو زيادة معدل الكثافة في ضواحي المدنو البيوت في المدن

التوظيـف المحلـي   ، لزيادة اإلنتاج المحلي ليلبي االحتياجات المحلية( التقليل من المسافات )2

ـ ، العملو تقليل المسافة بين البيتو للمهارات المحلية زيـادة  و ة تنمويـة مختلطـة  إتباع سياس

زيادة التنمية في البلدات الصغيرة لتقليل االعتماد علـى  و االسكانات في مراكز التوظيف الكبيرة

 )المدن الكبيرة إلى جانب إيجاد مجتمعات جديدة متوازنة

بزيـادة تركيـز التنميـة لالسـتعماالت     ( اقتصاديةو السعي إليجاد مواصالت عامة جذابة )3

المواصـالت  و التوفيق بين استعمال األرض، تقاطعات المواصالت العامةو زالمختلطة في مراك

 تحسين تردد، خلق مسارات مخصصة للمواصالت العامة، العامة لتحقيق توازن أكثر في التدفق

 )زيادة الكثافات لتكملة المواصالت العامة المحسنة، مصداقية الخدماتو تكرارو

إعـادة  ، تنمية الجديدة من الطلب علـى الـرحالت  بحيث تقلل ال( تقليل حركة مرور الطرق )4

تقنين االعتماد على ، تشكيل المناطق الحضرية بحيث تقلل من الرحالت في المواصالت الخاصة

، تقنين المواقف في أماكن العملو استبدالها بالمواصالت العامة الجماعيةو السيارة خارج البلدات

زيادة الضرائب حيث و تقليل مواقف السيارات، تسعير استعمال الطريق في المسارات المزدحمة

 .)توفير أماكن أكثر للمشاة، تتوفر المواصالت العامة
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  التنمية المستدامة في مدن العالم الناميالتنمية المستدامة في مدن العالم النامي  77. . 22

  تحديات التنمية المستدامة في مدن العالم الناميتحديات التنمية المستدامة في مدن العالم النامي  11. . 77. . 22

دياد أعداد سكان الحضـر  ازو تواجه مدن العالم النامي مهاما كبيرة نظرا لمعدل نموها المتسارع

  .الخدماتو السكنو الذين يحتاجون إلى العمل

 توفر األسـواق و إن لقرب المكان الذي توفره المدن عدد من االيجابيات المتمثلة في اإلنتاجيةو

من جانب آخر فان وجود أعداد كبيرة و الخ إال أنه..المعلوماتو األيدي العاملةو البنية األساسيةو

 المـاء و تلـوث الهـواء  و الخدماتو ال المتقاربة جدا يؤدي إلى شح المصادراألعمو من الناس

  . ما إلى ذلكو الجرائمو االزدحامو

 60من المتوقع أن يزداد سكان الحضر في البلدان النامية في العقود الثالثـة المقبلـة بمعـدل    و

لمنـاطق  مما يفـرض علـى ا  ) 2003، التعميرو البنك الدولي لإلنشاء( مليون شخص في السنة

 تحسين فرص الحصول على األفكارو المؤسسيو الحضرية العمل على تيسير التغير االجتماعي

حماية و إيجاد بيئة صحية جذابة للسكان، الخدماتو توفير العمالة المنتجة، التكنولوجياو المعرفةو

  .الموارد

 طور المدينة وأهمهاوتواجه إدارة األراضي في الدول النامية عددا من المشاكل المرتبطة بمدى ت

  ): 2003، التعميرو البنك الدولي لإلنشاء(

تواجه المدن تنمية عمرانية غير مقيدة لتنمية األراضـي إلـى   _ففي المدن منخفضة التطور  )1

  .جانب الضغط الشديد الذي تمارسه التجمعات العشوائية على المواقع المفتوحة

الكافية الستخدامات و ابط غير الفعالةفتعاني من الضو_ أما المدن متوسطة منخفضة التطور )2

  .األرض حيث تدفع التجمعات الجديدة نحو أطراف الحضر وتستمر الزيادة الكبيرة للسكان

  .فيها قدر من تقسيم المناطق على األساس البيئيو _المدن متوسطة مرتفعة التطور )3
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السكان بشـكل  يزداد ، وتقسم المناطق على أساس بيئي بشكل منتظم_ المدن مرتفعة التطور )4

 .لكن ارتفاع الدخول يزيد من استخدام األرض من جانب المقيمين الحاليينو، طفيف

لذلك البد من ، إن توقع الزيادة السكانية الحضرية يمثل تحديا الستعماالت األراضي في المستقبل

االلتزام بأولويـات الصـالح   و العامة في استخدام األرضو عمل موازنة بين المصالح الخاصة

  .العام

تحديـد حـق   : تحتاج التجمعات الجديدة في المناطق الحضرية القائمة أو بقربها إلى كل مـن و

 منع أي تنمية عمرانية للمناطق غير الصـالحة هشـة البيئـة   ، المرور لشرايين النقل الرئيسية

إلى جانـب حمايـة المـوارد    ، مناطق الفيضاناتو المعرضة للكوارث كالتالل شديدة االنحدارو

تخصيص مناطق للخدمات العامة ، األراضي الرطبةو ئية الهشة من تجمعات المياه الحضريةالبي

مـع مراعـاة   . الثقافيـة و تطوير المساحات العامة األخرى ذات القيمة االجتماعيةو كالمتنزهات

تجنب اتخاذ قرارات جامدة فقد تعمل بعض الخطط على استبعاد مواقع كبيرة و الطلبو العرض

تفشل في نفـس الوقـت   و فتبعدها عن التنمية الحضرية) خاصة في األطراف( يةذات قيمة عال

  ).2003، التعميرو البنك الدولي لإلنشاء( الخطيرةو بحماية المواقع الضعيفة بيئيا

أما بالنسبة لألفكار المتعلقة بتحديد مناطق زراعية حول المدن فيرى التقرير أنها غيـر مجديـة   

تزيد فرص و المالية األكبر لالستخدامات الحضرية لألراضيو تصاديةكونها تتجاهل المنافع االق

إعادة استخدام المساحات العامة لتهيئ فرصـة لتجديـد   و كما يمكن استخدام .الفسادو المضاربة

الميـادين  و إنشاء الطرقو المحافظة عليهاو الموارد الطبيعية للمدينة من خالل إنشاء المتنزهات

يتطلـب المحافظـة علـى المسـاحات     و، ية بالجهات المطلة على المياهالعناو المتميزة معماريا

 مناصرة قويين للدفاع عنها نتيجة للنمو المتسارع لهذه المـدن و المفتوحة في العالم النامي التزاما

  ).2003، التعميرو البنك الدولي لإلنشاء(

ما يؤثر على نمـو  بالنسبة للنقل الحضري فهو يرتبط بشكل وثيق بتنمية األراضي الحضرية مو

ال بد من النظر إليه كجزء من االستراتيجيات الحضرية المتكاملة لمراعاة و، المدن سلبا أو إيجابا

معظم المدن النامية بها قدر من كثافة السكان كافية لدعم النقل العام و، مصالح جميع المستخدمين
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 أهم مظاهر نمـو المـدن  ال بد من مالحظة أن من و .استخدام الدراجاتو المشيو بشكل واسع

ما ينتج عـن ذلـك مـن ازدحـام     و استخدامها بتسارع كبيرو غناها زيادة ملكيات المركباتو

ال يكـون الحـل   و كما أن توسيع الطرق يشجع على استخدام المزيد من هذه السيارات، مروري

تنظيمهـا  و إدارتها الجيدةو لكن استخدام مساحة الطرقو لتقليل االزدحام بزيادة مساحات الطرق

كما البد من التحكم في الطلـب علـى   ، هرميا لفصل تدفقات حركة المرور لألغراض المختلفة

بحيـث  ، اسـتخدامها و الرسوم المفروضة على إنشاء الطـرق و المركبات عن طريق الضرائب

  .يحدث ذلك قبل ترسيخ االعتماد على السيارة

قبل أن ترتفع التكاليف و هذه االحتياجاتقبل أن تظهر الحاجة الفعلية للنقل البد من النظر في و 

  .المتعلقة بالبنية األساسية للنقل بشكل كبير عند زيادة كثافة تنمية المدن

اقتصاديا ال بد من إتباع استراتيجيات النقل الحضري و اجتماعياو لجعل النقل أكثر استدامة بيئياو

  ):2003، التعميرو البنك الدولي لإلنشاء( التالية

تهدئة السـرعات حـول   و نية األساسية القائمة للطرق لتحسين تدفق حركة المرورإدارة الب .1

  .المناطق المزدحمة بالسكان

على البيئة لدى تقييم مشاريع الطـرق  و لياآلاالهتمام بتأثير حركة المرور على النقل غير  .2

  .الجديدة

سعير لزحمة تطبيق تو فرض الرسوم على القائمين بتطوير األراضي لتمويل الطرق الجديدة .3

  .تحميل التكاليف الكاملة لركن السيارة في مواقف السياراتو الطرق

توفير و تحسين قدرة النقل العام على االستمرار بإعطاء الحافالت أولوية في الحارات المقيدة .4

  .تحسين كفاءة التشغيل عن طريق المنافسة المنظمةو التمويل الكافي

  .ماية المشاةمسالك للدراجات لحو توفير ممرات آمنة .5
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توفير النقل الجماعي المعتمد على الخطوط الحديدية في المدن الكبيرة ذات الطلب المرتفـع   .6

  . حيثما يمكن أن يخدم المستخدمين ذوي الدخول المنخفضةو على النقل

 االعتراف بها مبكرا إليجاد الحلول المناسـبة و ولتحقيق التنمية البد من إدراك المشاكل المتعلقة

المنـاطق  و تحديد مسـاحات للمتنزهـات  و ل تخصيص مسارات لوسائل النقل الرئيسيةذلك مثو

توجيه التنمية بعيدا عن المناطق غيـر  و تيسير إقامة تجمعات جديدة منخفضة التكلفةو الخضراء

بتكلفة قليلة بمشاركة و ويمكن تحقيق حماية الصحة البيئية محليا بفاعلية. المأمونة أو الهشة بيئيا

تنفيذها كما يمكن تحقيق تحسن كبير في نوعية الحيـاة لسـكان   و تحديد الحلول المناسبةالسكان ب

عندما تكون هناك و الحضر األقل حظا عندما يكون هناك التزام متبادل بإدماجهم في حياة المدينة

عندما يوجـد انفتـاح مـن جانـب     و الهيئات الخاصة التي تقدم الخدماتو مرونة من الحكومة

القوى و سمية لتنفيذ الحلول اإلبداعية التي يضعها المقيمون على اختالف نوعياتهمالمؤسسات الر

  ).2003، التعميرو البنك الدولي لإلنشاء( الشبكات الموجودة في المدينةو الفاعلة المختلفة

  االستدامة في العالم اإلسالمياالستدامة في العالم اإلسالمي  22. . 77. . 22

مـع مـرور   و رية إال أنهاساهمت التنمية بشكل كبير في تحسين ظروف معيشة المجتمعات البش

  .تبذر مواردهاو الوقت أصبحت تسيء للبيئة

 األميـة و من أهم المشاكل التي تواجهها البيئة في دول العالم اإلسالمي كما العالم النامي الفقـر و

 القضاء على الغابـات و استصالح األراضيو ما ينتج عنها من مشاكل متعلقة بحرائق األدغالو

تهمـيش  و إلى جانب االستغالل المفرط للثروات، ك التربة في الزراعةإنهاو التصحرو التعريةو

  .المعلومات الخاطئة المتعلقة بهو موضوع البيئة

، إيسيسـكو ( المعوقات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في العـالم اإلسـالمي  إن من أهم و

2002:(  

  .تراكم الديونو الفقر )1
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  .غياب األمنو انعدام االستقرارو الحروب )2

  .الخبرات الفنيةو قلة اإلمكانات التقنية )3

  .تدني األوضاع االقتصادية )4

  .الموارد الطبيعية المتوفرةو عدم وجود موائمة بين النمو السكاني )5

  .عدم وفاء الدول المتقدمة بتقديم المساعدات التي تعد بها الدول النامية )6

، إيسيسكو( أهمها لعدة أسباب تتفاقم المشاكل البيئية في البلدان اإلسالمية بسرعة كبيرة نظراو

2002:(  

  .االستغالل المفرط للمواردو التخلفو المشاكل المتعلقة بالفقر )1

  .سوء استغالل المساحات المتوفرةو النمط االستهالكي الحاليو المشاكل المتعلقة باإلنتاج )2

  .غياب مؤسسات الرقابة زاد من حدة المشاكل )3

  .الصحيةو الجتماعيةضعف التجهيزات او عدم التحكم في التقنيات )4

  .إلى موارده من قبل بعض الناس أو الجماعاتو عدم اإلحساس باالنتماء إلى المكان )5

  .انعدام حمالت التوعيةو القصور اإلعالمي )6

 بحركة التمـدن و إن هذه الدول تعاني من اآلثار السلبية لعدة مشاكل مرتبطة أساسا بالديمغرافية

  . تهميش مساحات واسعة من األراضيو

  استراتيجيات التنمية المفترضة في فلسطيناستراتيجيات التنمية المفترضة في فلسطين  33. . 77  ..22

 سياسات خاصة بإعـادة البنـاء  و في طريقنا لتحقيق التنمية في فلسطين ال بد من وضع منهجية

يحدد الهدف الرئيسي في التنمية الفلسطينية بخلق مجتمع منـتج  و .التنمية في فلسطينو التأهيلو
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التـي تهـدف   و .العالميةو ه بطرق التنمية المجتمعيةالفاعلة ألفرادو يعتمد على المشاركة الكاملة

لـذلك ال بـد مـن تحقيـق     و السياسةو األخالقو االقتصادو االجتماعو الثقافةو لتحسين التعليم

  :(Center for Engineering and Planning, 1992) مجموعة من األهداف الرئيسة التالية

تتوزع فيـه التنميـة   و دالة االجتماعيةالعو خلق نظام سياسي يعتمد على مبادئ الديمقراطية .1

  .متساويو بشكل عادل

االستفادة بشكل فعال من ، المراجعة لالنحدار في أداء االقتصاد الفلسطينيو الفحصو التحقق .2

  .توفير وظائف مستدامة كافية لقوى العمل، المصادر الطبيعية المتوفرة

االسـتهالك  ، االسـتثمار و زيادة المـدخرات و خارجي من خالل رفعو إيجاد توازن داخلي .3

، رفع المدخوالت القادمـة مـن السـياحة   ، زيادة الصادرات، تقليل الواردات، المحلي العقالني

  .المصادر األخرىو األجزاءو الخدمات

استدامة التوزيع العادل للدعم العالمي بين القطاعات السكانية المختلفـة مـع أخـذ    و تشجيع .4

  .البطالةو قليل الفقرذلك لتو توازن المنطقة بعين االعتبار

 مصـر و تعزيز التعاون اإلقليمي خاصة من خالل تكامل االقتصاد الفلسطيني مـع األردن  .5

 المصادر الطبيعيةو غيرها من الدول العربية مما يرفع من االستفادة من العربو لبنانو سورياو

  .يسوق  للقدرات الكامنةو

 لطلب إلى إيجاد مواصالت جيدة منتشـرة او تزداد الحاجة، لتحقيق التنميةو مع حصول التقدمو

الخدمات لتحسين الترابط الداخلي بـين جميـع   و تسهيالت خاصة باالتصاالتو ذات مصداقيةو

 مما يحقق تحسن فـي الخـدمات التـي يـتم تزويـدها     . المناطق الجغرافية للمناطق الفلسطينية

ين المدن الرئيسـية مـع   كما تعمل على تحقيق التكامل ب، الضرورية لتنمية القطاعات األخرىو

الجوية بالعالم و البحريةو توسيع االتصاالت البريةو إنشاءو القرى األصغرو مع البلداتو بعضها

  .التجارةو لتلبية االحتياجات األساسية للسياحة
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 أما فيما يتعلق بالمواصالت البرية فمن المطلوب أن تعطى األولوية لتطوير شبكة الطرق الريفية

تطبيق إنشاء الطـرق  و مع تخطيط، التي تصل القرى بشبكة الطرق السريعةباألخص الطرق و

  . المناطق الزراعيةو الزراعية بين القرى

تطور مع مراعاة مشاكل االزدحـام بحيـث يراعـى    و شبكة الطرق بشكل عام يجب أن توسعو

عـدد  زيادة و ذلك يشمل تحسين نوعيةو إيجاد بدائل جديدةو تطوير خدمات المواصالت الحالية

تحسين الطريق ، ثانويةو إنشاء  محطات مواصالت عامة أولية، التاكسيات المشتركةو الباصات

 Center for) الخليـل و القـدس و نـابلس و السريع الشمالي الجنـوبي الـذي يصـل جنـين    

Engineering and Planning, 1992).  

اوت الحضري الريفـي  يهدف تخطيط التنمية اإلقليمية في فلسطين بشكل رئيسي إلى تقليل التفو

االقتصـادية  و بتجاوز المشكالت التي تمنع بشكل مستمر التوزيع المتساوي للمنافع االجتماعيـة 

الحضرية لتحسين توفير و هذا يتحقق عن طريق نظام متكامل للتجمعات الريفيةو .النموو للتنمية

هذه الخدمات ألسـواق  زيادة سهولة وصول و البنية التحتية للسكان الريفيينو الخدمات األساسية

إن تجارب الدول الناميـة  . فرص التوظيف الغير زراعيةو تحسين مدخالت الزراعةو، البلدات

المناسبة من الصعب جدا تشجيع التنمية و دون التنمية اإلقليمية المتكاملةو األخرى تشير إلى انه

التـرابط  الفيزيـائي     كما أن التخطيط اإلقليمي المتكامل يحسن، الزراعية في المناطق الريفية

  .االقتصادي ألخدماتي

امتداد أنظمة اإلسكان بما فـي  و كما تجدر اإلشارة إلى مجموعة من األولويات لتحسين مستوى

، الميـاه و توزيع الطاقة الكهربائيـة و شبكات تزويد، خدمات االتصاالت، ذلك طرق المواصالت

بالوقت و لتحقيق هذه االحتياجات بفعاليةو .أنظمة توزيع الخدماتو، الصحيةو الخدمات التعليمية

  :المناسب من خالل التنمية المتكاملة البد من أخذ ما يلي بعين االعتبار

التخطيط التنموي المتكامل بحيث يهدف إليجاد طريقة متصلة من التحليل المكاني المفيـد  –أوال 

  .ل واالختيارذلك بتعريف المشروع والتشكيو في اتخاذ القرارات التنموية اإلقليمية
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بين المناطق المختلفـة لتحسـين التكامـل    و تقوية الترابط بين التجمعات في نفس المنطقة -ثانيا

  .(Center for Engineering and Planning, 1992) االقتصادي

  الحاالت الدراسيةالحاالت الدراسية  88. . 22

فتقار وضعنا قبل اإلشارة إلى الحاالت الدراسية المذكورة كان ال بد من التنويه إلى او في البداية

فلم . الحالي إلى أي حاالت دراسية عربية أو إسالمية أو حتى معلومات تتعلق بموضوع الدراسة

استعماالت األراضي و موضوع استدامة التخطيط العربية إلىتتطرق أي من مصادر المعلومات 

 اقتصرت في حديثها عن االستدامة علـى اسـتدامة  و، الحضرية أو المواصالت بالشكل الوافي

 حصر أي تجربة عربية قامت بدراسـة  باإلمكانكما لم يكن . تجددهاو استدامة البيئةو المصادر

في محاولة لتقريب المفهوم تم انتقاء بعض الحاالت و .تطبيق هذا الموضوع على أرض الواقعو

بعض الدراسات لبعض المـدن فـي   و ذات القواسم المشتركة كبعض الحاالت في المدن النامية

التي تتشارك مع هذه الدراسة ببعض الخصائص كوجود حـرم جـامعي فـي    و تطورةالدول الم

  .هكذاو المدينة أو كون المدينة مركزا اقتصاديا لإلقليم

  SShhaanngghhaaii,,  CChhiinnaa (Rogers, 1997)مقترح تطوير مدينة مقترح تطوير مدينة  )1

بلغ تعداد . هي مدينة ساحرة مكتظة تعج بالحياةو خامس أكبر مدن العالم Shanghaiتعد مدينة 

 ومحـور  المـال وهي تطمح لتكون قوة رئيسية في عالم ، 1990مليون عام  13نها حوالي سكا

أتمتة و لسبب أو آلخر فإن المدينة تخطو بسرعة نحو إتباع النمط األوروبيو .التجارة في الصين

  .دراجاتها التي تقارب السبعة ماليين

ى حد ضفة النهر المشجرة  وقد أقيمت في  بدايات القرن العشرين عدد من مجمعات المكاتب عل

حيث رصيف الميناء الذي أصبح أول كارثة حلت بالتنقل في المدينة التي تحولت إلى السـيارة  

إلفساح المجال و فصفوف األشجار الجميلة أزيلت لتحل محلها مواقف السيارات على ضفة النهر

  .لرؤية مناظر النهر الخالبة من المدينة
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ذهابا و تجتازه السفن  التجارية المشحونة جيئةو  كيلو متر 1فيبلغ عرضه  Huangpoأما نهر 

هي منطقة مطورة واسعة تغطـي آالف  و Pudongعلى هذا النهر تقع  و .حجمو من كل شكل

 التي تعكس قلب المدينة القديمةو Lu Zia Suiجزء منها هو موقع المنطقة الجديدة و الهكتارات 

تم ربطها حديثا بالمدينة عن طريـق  ، )1. 2شكل ( مربعكيلو متر  1.5هي ذات مساحة تبلغ و

  .بشبكة من األنفاقو اثنين من أطول جسور العالم

بالرغم من الثقافة الحضرية التي تتمتع بها المدينة  إال أن  هذا المشـروع أرجعهـا للتنـوع    و

تب العالمية بالمقابل فإن هذه المنطقة الجديدة لمستخدمي المكاو. الثقافي  للمدينة القديمةو التجاري

ولقد خطط مهندسو المـرور لحركـة المـرور    . صممت ليتم الوصول إليها عن طريق السيارة

شبكة مقابلة من و الضخمة المتنبأ بها في ساعات الذروة عن طريق تصميم شبكات طرق ضخمة

أضـعاف مـا فـي     3لقد بلغت الطرق الخاصة بهذا الموقـع  و .ممرات المشاة السفليةو جسور

أقل من نصف كثافة بناياتها حيث تم تخصيص حوالي ثلث الموقع للبنايات والتـي  نيويورك مع 

  .يفصل بين أراضيها مجموعة من الطرق السريعة

هم الجهة المصممة بشكل أساسي فقد عملوا على منع إيجاد حي خـاص  و وشركاه Rogersأما 

كحي سكني تجـاري    Lu Zia Suiبالمقابل شجعوا فكرة و .باألموال مفصول عن حياة المدينة

يتم الوصول إليه أساسـا عـن طريـق    و المواقفو متنوع محسن بشبكة من الفراغات المفتوحة

، Pudongالمواصالت العامة بحيث تكون هذه المنطقة قادرة على أن تكون بؤرة ثقافيـة لكـل   

حيـث  األزمات االقتصادية في السوق العالمية المكتبية  و مما يقي المنطقة من تقلبات األوضاع

إلى جانب أن المصممين ). التنمية في مجال واحد فقط( تفلس المناطق المخصصة للتنمية الفردية

 مجاورات بهيجة تستهلك نصف الطاقة المخطط لهـا و يهدفون إليجاد مجتمعات محلية مستدامة 

  .   تحد من تأثيرها على البيئةو
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   Lu Zia Sui موقع المنطقة الجديدة 1 .2شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) Rogers ،1997 :المصدر( 

التأكيد على و االستعماالت المختلطةو المواصالت أن األنشطةو لقد وجد مهندسو البيئةو

بالتالي إلى الشـوارع بحـوالي   و استخدام المواصالت العامة يقلل الحاجة إلى الرحالت بالسيارة

 رات الدراجاتمساو على توسيع شبكات طرق المشاة البعيدة عن الشوارع المصممفعمل %. 60

كما فتحت شبكة الفراغات العامة المجال إليجاد أنشطة ثقافية . الطرق المشجرةو أماكن التسوقو

لقد تمت حياكة كل ذلك بشكل حذر مع نظام المواصالت العامة لعمل شبكة و .متفتحة في المدينة

 فـي النهايـة   تقـود و التي  تبدأ من باب البيـت و الحركةو فردية مترابطة من الفراغات العامة

إن وجود سلسـلة  و .المطاراتو بواسطة مواقف السيارات أو الباصات أو الترام إلى المحطات

السـفر  و مرنة من أنماط المواصالت المختلفة من األرصفة اآلمنة إلى القطارات عالية السرعة

  .(Rogers, 1997)  االنتقال لجميع السكان بشكل كبيرو بالطائرات يسهل عملية الحركة

تقوم بوصـل الطـرق   و الميدان المركزي الذي تنبعث منه الجادات  Lu Zia Suiقع في قلب ي

الدراجات و الدائرية متحدة المركز ببعضها البعض حيث يضم الطريق الخارجي طرقات المشاة

أما الهدف ). 2. 2شكل ( الداخلية مسارات السيارات الرئيسيةو، الباصاتو الثانية الترامات، فقط

و تحديد احتياجات المجتمع اليومية بما فيها المواصالت العامة من خالل مسافات مريحة العام فه

  .بعيدا عن الدخول في حركة المرورو للمشي
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   Lu Zia Suiالميدان المركزي ل  2. 2شكل 

  
  )Rogers ،1997 :المصدر( 

حول ، شخص في كل منها 80000بمعدل ، )3. 2شكل ( فيما تم تركيز ستة مجاورات متالصقة

  .الموصولة بشبكة المقاطعة العامة الرئيسيةو الرئيسية تبديل المواصالت أماكن منكل 

دقائق مشي من كل من الميدان  10جميعها تقع بخالل و لكل من المجاورات شخصيتها المميزة 

المراكـز  و المحال التجاريـة و األماكنو تتجمع المكاتبو .المجاورات القريبةو النهر، المركزي

بجانب النهـر إلـى جانـب    و فيما تتجمع المباني السكنية حول الميدان، افية قرب المحطاتالثق

قد عمل اتصال المباني مع بعضـها علـى تشـكيل    و .البنايات األخرىو المدارسو المستشفيات

  .(Rogers, 1997) المواقع المنفصلةو الساحات مع وجود عدد من الشوارعو الشوارع
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  حركة المرور فيهاو صقةالمجاورات المتال 3. 2شكل 

                                                       

  
  )Rogers ،1997 :المصدر( 

 الميـادين و كما تم العمل على تغيير ارتفاعات المباني بحيث يعطي ضوء النهار الحياة للشوارع

تغير خط السقف و كما أن تنوع). 4. 2شكل ( الطرقات المشجرة بالرغم من كثافة البناء العاليةو

 تقليـل الحاجـة للطاقـة   و اختراق ضوء النهار للمباني نفسـها و كمال المناظرو زاد من فعالية

  .(Rogers, 1997) لإلضاءة الصناعيو
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  Lu Zia Suiتنوع ارتفاعات المباني في  4. 2شكل 

 
  )Rogers ،1997 :المصدر( 

تالصقة جانبيا متوجة بسلسلة من األبراج مـع  في النهاية أوجد التركيب الكلي مدينة مو

  .القديمة  Shanghaiخط سماء جميل عبر النهر من 

   Lu Zia Suiالفراغات في و توزيع الكتل 5. 2شكل 

  
  )Rogers ،1997 :المصدر( 
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قـادرة   Curitibaكانت في البرازيل  Curitibaمدينة  التخطيط المتكامل للمواصالت في )1

اني الكبير دون إفساد البيئة الحضرية أو خسارة فعاليتها االقتصـادية  على امتصاص النمو السك

خـدمات  و تصـميم الممـرات  و سياسات اإلسكان العامة للنمـو و عن طريق تقسيمها للمناطق

  )ICLEI,2002( .الترانزيت العامة

ية ولقد بني هذا البرنامج على استخدام األنماط العضوية الموجودة الستعمال األرض إليجاد هيكل

واضحة للشوارع تقوم بتحديد الوظائف الخاصة بشوارع المدينة مع مراعاة أنواع المواصـالت  

كما أوجدت هـذه  . يدعمهاو بحيث يخدم هذا التحديد أنماط الترانزيت، المستخدمة في كل طريق

ذلـك للسـماح   و حقوق للطريق خاصة بالنقل العام منفصلة عنها للنقل الخاصو المدينة أولويات

كمـا تـم إيجـاد    . لتشجيع زيادة ركاب النقل العامو ية تشغيلية قصوى لمسارات النقل العامبفعال

األنشطة التجارية و محاور هيكلية تعتمد على نمط نمو المدينة بحيث تجمع هذه المحاور السكان

كل محور منها يتكون من كتلتين أو تجمعين من المناطق عالية . على طول خط الترانزيت العام

لكل منها نمط  معـين مـن   ممرات رئيسية للمواصالت بحيث يخصص  3القريبة من و فةالكثا

  .)ICLEI,2002( المواصالت

يظهر ذلك من خـالل مخططاتهـا   و اعتبارات متكاملة الستدامة المواصالت Curitibaلمدينة و

لقـد  و .لـي سواء الخاصة بتنمية األعمال أو تنمية البنية التحتية للشوارع أو تنمية المجتمع المح

يهدف بشكل أساسي إلى  1965مخطط هيكلي في و المدينة أوال مخططا حضريا مبدئيا رسمت 

التجارة على طول شـريانين رئيسـيين   و تشجيع نمو قطاع الخدماتو تحديد نمو منطقة المركز

كما هدف المخطط الهيكلـي لزيـادة   .  تخرج من مركز المدينة، للمواصالت الشمالية الجنوبية

القتصادي للتنمية الحضرية من خالل إنشاء مناطق صناعية لتشجيع المجتمـع المحلـي   الدعم ا

، العنايـة الصـحية  ، الكـافي و تزويد كل قطاعات المدينة بالتعليم المناسبو على االكتفاء الذاتي

تقليـل  و فيما تم التأكيد في هذا المخطط على التنمية الطولية للمدينة .مواقف السياراتو، الترفيه

كمـا  . بالتالي تقليل االزدحامو مية التقليدية لمركز المدينة كبؤرة أساسية ألنشطة المواصالتاأله

 تخطيط استعمال األرض لتحقيق أهدافهو، المواصالت، نادى المخطط بتكامل إدارة حركة السير

كما اقتـرح المخطـط   .  المحافظة على مرونة كافية تسمح بالسيناريوهات التنموية المستقبليةو
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 مراقبة إعـداد المخطـط  و تعديلو التخطيط في المدينة لتنسيقو شاء مركز لألبحاث الحضريةإن

(Crest, 1993) . ما يليوقد تم األخذ بعين االعتبار :  

وضع المخطط الهيكلي بعض القواعد التوجيهية الخاصـة  : استعماالت األراضيو المناطق .1

شارك مـع بعضـها إذا أريـد النجـاح     أن تتو بد التي الو استعماالت األرضو بمرونة الحركة

 وقد وضع المسئولون عن المدينة سياسة خاصة باسـتعماالت األرض . لتصميم المدينة المستقبلي

ذلك على طول الطريق الشرياني و المواصالت تتطلب تنمية عالية الكثافة متعددة االستعماالتو

المواصالت العامة باسـتخدامهم   األساسي الشمالي الجنوبي إليجاد العدد الالزم من السكان لدعم

مع مراعاة تزويدها بالخـدمات كالمـاء   ، لها بحيث تركز التنمية السكنية على الطرق الشريانية

إضافة لتنمية سكنية إضافية تحدث في أربـع  ، المواصالت العامةو الهاتفو اإلنارةو والصرف

يما بنيت مدينة صناعية ف. تقاربهاو مناطق مصممة بحيث تحدث التنمية ضمن مسارات الباصات

 .                 (Crest,1993) هي تلعب دورا هاما في االقتصاد المحليو 1973غرب المدينة عام 

امتدت شبكة شوارع المدينة الشريانية في  1982بحلول عام : تخطيط البنية التحتية للشوارع .2

التـي  و، الجديـدة  هذه الشـوارع . ثالث اتجاهات شرقية غربية لتصبح خمس شوارع شريانية

اتجاهات النمو و تم إنشاؤها على شوارع موجودة أصال تتماشى، تخترق مركز المدينة التجاري

لكنه عبـارة عـن نمـو    و أما الشريان األخير فلم يخطط له في المخطط الهيكلي. الديموغرافي

ي للسـماح  كما تم تطوير طريق حلقية حول مركز المدينة التجار .طبيعي لهذا الجزء من المدينة

 .(Crest, 1993) )6. 2شكل ( بالحركة بين أجزاء المدينة دون المرور في منطقة مركزها

  الشريانية Curitibaشبكة شوارع  6. 2شكل 

  
  )Crest ،1993: المصدر( 
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طط الهيكلـي  حتى يمكن استكمال تحقيق أهداف المخو :تصميم الشوارع الشريانية الرئيسية  .3

في توفير سهولة الوصول لجميع السكان تغيرت هذه الشريانات مع الوقت إلعطـاء األولويـة   

كل من هذه الطرق الخمسة تحتوي على مسار واحد باتجـاهين مخصصـة   . للمواصالت العامة

أو مسار باتجـاه واحـد   ، مسار محلي للسيارات: يكون إماو المسار أو الخط الداخلي. للباصات

 قد ساعد فصـل أنـواع السـيارات   و . الباصو استيعابية عالية الستعمال كل من السيارةبطاقة 

إنشاء مسارات خاصة بالباصات في الشوارع الشريانية على تكوين خصائص لنظام مواصالت و

آمنة يتم تشغيلها بدون المشاكل المرافقة لخدمـة  و المدينة تضم إيجاد خدمة باصات فعالة حقيقية

إضافة لتكثيـف التنميـة علـى طـول مسـارات      ، جة عن اختالط حركة المرورالباصات النات

 (Crest, 1993) .الباصات

 1.3تخـدم  و رحلة يوميـا  12500باص تقوم بحوالي  1100يوجد حوالي : نظام الباصات .4

فيمـا تـم تشـغيل    .من الطلب الكلي على المواصالت في المدينة% 55مليون مسافر بما يعادل 

 :تضم كل من، ن الباصات في المدينةخمس أنواع مختلفة م

تعمل علـى الطـرق الشـريانية    و أو الباصات السريعة express busesالنوع األول  

 .المخصصة للباصات

 هي باصات سريعة تعمـل علـى الطـرق الشـريانية    و rapid buses  النوع الثاني  

ه الباصات قادرة على هذو. تتغير مساراتها تبعا للطلبو الشوارع الرئيسية األخرى في المدينةو

لسهولة و تتوقف عند مواقف باصات على شكل قنوات للحماية من الطقسو مسافرين 110حمل 

 .         وهي مالئمة لذوي اإلعاقات) 7. 2شكل( خروج الباصاتو دخول

هـي  و 1992التي قدمت في كـانون األول  و الجديدة bi-articulated" busالنوع الثالث  

وهي .       تشغّل في المسارات الخارجية عالية االستيعابو ات السريعةشكل من أشكال الباص

تطويرها و قد تم تبنيهاو مسافر 270قادرة على نقل و في الواقع ثالث باصات مرتبطة بمفصلين

من هذه الباصات كبديل  27تقدم المدينة و .لتخدم خمس محطات انتظار أنبوبية Curitibaفي  
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على طـول  كيلو متر  19ي تخطط المدينة لتقديمه في المستقبل ليسير الذو light rail train ل

 .express busesالشريان الشمالي الجنوبي مستخدما حقوق الطريق الخاصة بالباص السريع 

  محطات االنتظار األنبوبية 7. 2شكل 

  
 )Crest ،1993: المصدر( 

تقـع بـين   و هي تجلب المسافرين بين أجزاء المدينةو داخل المناطق الباصات: النوع الرابع 

كما تعمـل  ، المفصليةو  expressالشريانات كما تخدم الطرق المتقاطعة  بين المسارات السريعة

 .على الطريق الدائري المحيط بمركز المدينة التجاري

المدينـة  هي باصات تختلط مع حركة السير فـي كـل شـوارع    وFeeder النوع الخامس  

التي تزدهر حولها و "District Terminals"تجلب المسافرين إلى محطات االنتقال و األخرى

  .)(Crest, 1993 التنمية الحضرية المحليةو األنشطة التجارية

من المعدل اليومي للرحالت علـى مسـتوى   % 70غطى نظام المواصالت هذا 1989بحلول و

بالتالي تشغيل خدمات مواصالت عامة على و ية النظامزاد فعالو المدينة مما رفع معدل الركوب

 عاون مع متعهدي المواصالت الخاصةالسماح لحكومة المدينة بتشغيل النظام بالتو مستوى مريح

)ICLEI, 2002(.  

حـوالي  و، من نظام المواصالت للباصات السريعة الشريانية كيلو متر 54لقد خصص حوالي و

. من مناطق البلدية% 65مغطية ، المغذيةو داخل المناطق في مسارات الباصات كيلو متر 500

تقسـم  و أما باصات المدينة فهي مملوكة بشكل خاص لعشر شركات تتشارك في مسارات المدينة

بهـذه  و .تقوم هيئة إدارية خاصة بالمدينة بـإدارة هـذه الشـركات   . المدينة بفعالية إلى شرائح
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الفعالية التي يهدف إليها القطاع العام تشـمل  و صولسهولة الوو المشاركة العامة الخاصة فاألمن

شركات الباصـات ال  . المصاريف التشغيلية األقلو أهداف القطاع الخاص الذي يعنى بالصيانة

يدفع للشركات علـى  و بالمقابل كل نقود الترانزيت المجموعة يتم ادخارهاو تتلقى أي إعانة مالية

  .(Crest, 1993) أساس المسافة التي تم سفرها

وقد أنشأت المدينة هيئة تختص بالمواصالت العامة تقوم بتحديد إنشاء المسارات ووضع أجـرة  

ومراقبة األداء فالمشغلين الخاصين يتعاقدون عن  terminalsالركوب أو السفر والمحافظة على 

فيما يعمل النظـام مـن   ، طريقها يمتلكون الباصات ويشغلونها ويحافظون عليها تعمل في النظام

 .)ICLEI, 2002( دون أي إعانة مالية مباشرة من حكومة المدينة

عـام   20مرة مما كانت تقله قبل  50وتقوم باصات المدينة حاليا بنقل عدد من المسافرين أكثر 

وبالنتيجة فـإن اسـتهالك   . ي على المواصالتفقط من الدخل السنو% 10والمستخدمين ينفقون 

بـالرغم مـن   ( مدن برازيلية تمت مقارنتها بها 8أقل من % 30المدينة للبنزين للشخص الواحد 

ومـن  ). أشـخاص  3أنها حازت على ثاني أعلى معدل امتالك سيارة للفرد فهناك سيارة لكـل  

  .)(Crest, 1993 ة البيئة الحياتيةإضافة لجود، النتائج األخرى تدني مستويات التلوث واالزدحام

إن السياسة الخاصة بتشجيع زيادة التنميـة  . تسهيالت طرق المشاةو المواصالت غير اآللية .5

 على طول الشريانات الخمسة الرئيسة ساعدت في تحويل حركة المواصالت عن مركز المدينـة 

كما أوجدت المدينة ، بالتالي شجعت قلة االزدحام وظهور وسائل سفر أخرى في مركز المدينةو

تغطي مساحة مساوية تقريبا لخمسين مجمعا سـكنيا فـي    )8. 2شكل ( شبكة من طرقات المشاة

 ).(Crest, 1993 .مركز المدينة
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  شبكة طرقات المشاة  8. 2شكل 

 
 (Crest, 1993) 

إال أنهم وجـدوا مسـاحات المشـي دافعـا     وبالرغم من معارضة التجار المحليين للفكرة بداية 

مساحات أكثر للزبائن بدال من المركبات كما أن البيئة الشـرائية  و اقتصاديا جيدا فهناك فراغات

أن يجدوا مواقـف  و ممتعة أكثر إضافة ألن الناس لديها وقت أكثر للشراء فليس عليهم أن يقودوا

لتجاري يؤمن باستمرار سهولة الوصول وجود الباصات على محيط مركز المدينة او .لسياراتهم

ببناء مسارات للدراجات بطـول  نادى  1992كما أن مخطط األعمال العام للمدينة لعام  .للمنطقة

أودية النهر تصل أجزاء المدينة لتسهيل وصـول  و بمحاذاة مسارات سكة الحديد كيلو متر 150

  .(Crest, 1993) الدراجات لداخل المدينة

فعال بحيث تخلق و مالئمو التحتية للمدينة جعلت الباصات تسافر بشكل سريع إن مثل هذه البنية

الطلب على استعمال الباصات بنفس الطريقة التي تخلق البنية التحتية للمدن التقليدية فيها الطلب 

وأولوية سفر المواصالت العامة في هذه الحالـة يغـذي النظـام    . على المركبات اآللية الخاصة

فالتسهيالت المحسنة للمواصالت العامة تشجع استخدامها ممـا  : يخلق دورة فعالةو بشكل ايجابي

إلى تحسينات إضافية أخرى واسـتعماالت أراضـي متمركـزة حـول     و الكسبو يؤدي للربح

بالتالي رعاية أفضل للمواصالت العامة بإرسائها كأكثر أنمـاط الحركـة   و، المواصالت العامة

  .)(Crest, 1993 حيوية

 (MTI,2002) في الواليات المتحـدة األمريكيـة   Davisلهيكلي المعدل لمدينة المخطط ا )2

علـى ذلـك فهـي    و .يمكن وصف المدينة كمجتمع جامعي صغير غير مقيد في محيط زراعي
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في التأثير القوي الذي يمارسه الحرم الجامعي في المدينة على _ نابلس_منطقة الدراسةو تتشارك

  .ة حياةنوعيو مستوى ما تقدمه من خدمات

ميل شمال شرق  50و Sacramentoميل إلى الغرب من  15في الوادي المركزي Davis تقع 

إلى  Dixonغربا  Wintersو شماال Woodlandقريبة من عدة مدن تضم .. .سان فرانسيسكو

  .إلى الشرق West Sacramentoو الجنوب الغربي

فـي   5000داد السكان فقد بلـغ  أما عن تع. بأراض زراعية مستوية أولية  Davisتحاط مدينة

بسبب التوسع في الحـرم   2000و 1990بين عامي % 30.5فيما ارتفع هذا الرقم بنسبة  1950

في المخطط الهيكلي المعدل للمدينة يتوقع أن يبلغ عـدد  و California Davisالجامعي لجامعة 

  .2010نسمة بحلول عام  61955السكان 

  :تقسم إلى ثالث أجزاء وهيوتبعا للمخطط الجديد فان المدينة 

، مركز المدينة وشوارعه شبكية متجمعة تخدم مركزا رئيسيا من الخدمات التجارية والمجتمعيـة 

مجاورات سكنية متالصقة مرتبطة بشوارع مشجرة تحيط بمركز المدينة مع مجاورات إضـافية  

طرة حيث يصل عدد الحرم الجامعي كقوة اجتماعية اقتصادية فيزيائية مسي، تعكس توسع المدينة

  .طالب 25848الطالب إلى 

ويفتـرض أن تلبـي   . ويمكن أن تعتبر العالقة بين هذه العوامل مؤشرا على استدامة المجتمـع 

  .سياسات التخطيط هذه احتياجات السكان المختلفة والمرتفعة

ليتماشـى   1987تبنى مجلس المدينة تجديد مخطـط المدينـة لعـام     2001أيار للعام  23وفي 

سنوات من ورش العمـل   8وقد استغرق هذا التحديث . 2010ظروف الحالية وليستمر حتى وال

واالجتماعات غير الرسمية واخذ آراء المواطنين عن طريـق الجرائـد والمـدارس المحليـة     

واالنترنت ناهيك عن جلسات االستماع العامة التي كانت تعقد لمدة سنتين لمراجعـة مسـودات   

ن آخر مسودة صوت المجلس للتحديث  فيما كلف تجديد المخطـط  المخطط وبعد عام ونصف م

  .بخطواته المختلفة المليون دوالر
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  :ومن األمور األساسية التي أشار إليها المخطط المعدل كل من

الدعوة إلى زيادة الكثافة في المناطق السكنية وزيادة نسب المساحة الطابقيـة لالسـتخدامات    .1

  .التجارية

  .نزيت وتقليل مستوى الخدمة للشوارعتشجيع استخدام الترا .2

  .أن يتناسب المقياس البشري وطرق المشاة .3

  . تحسين المجاورات السكنية .4

كما احتوى المخطط المعدل على آراء تعنى بنوعية الحياة وأخرى خاصـة بحمايـة المصـادر    

قة بسبب الطبيعية وتعريف االستدامة وقابلية الحركة للبضائع واألشخاص الذين ال يعتمدون السيا

  .السن أو الدخل أو المرض أو عدم القدرة أو حتى بسبب اختيارهم ذلك

عند زيارة المدينة يمكن مالحظة األشجار والدراجات خاصة في مركز المدينـة والمجـاورات   

القريبة فهما مكمالن لبعضهما فاألشجار توفر الظل في الصيف والمتعة في المشـي وركـوب   

كما تشكل الدراجات شكال بارزا مـن أشـكال الحركـة حـول     ، رالدراجة وتقلل من أزمة السي

  .  المدينة

ومن األمور التي أشار إليها المخطط التقليل من المقاييس التي تسمح بمستوى الخدمـة المقدمـة    

التجميعية في وقت األزمة بما في ذلـك عـدم زيـادة    و للسيارات التي تستخدم الطرق الشريانية

أضف إلى ذلك فقد دعا المخطط الجديد إلى ، ط المواصالت البديلةتشجيع أنماو عرض الشوارع

التي لم تكن موجودة في المخطط و الدراجاتو تحسين مستوى الخدمة التي تقدمها شوارع المشاة

 يهدف هذا المخطط إلى تقليل استعمال السيارة عن طريق تشجيع استخدام الترانزيتو .األصلي

تنشيط مركز المواصالت المختلفة في منطقة مركز و وسيعتو تحسين خدماته من خالل تحسينو

 إلى جانـب االتفـاق بـين المدينـة    ..إنشاء مواقف للترانزيت في المجاورات السكنيةو، المدينة

الجامعة على برامج إلدارة نظام المواصالت لتقليل حركة السير في شـوارع المدينـة التـي    و
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من مدرسة اإلقليم خلق مخطط لتقليـل رحلـة    إضافة إلى الطلب، يستخدمها الطالب بشكل كبير

  . 2010من رحالت المركبات بحلول عام % 10الطالب 

الحفاظ على المجاورات و من أهم السياسات التي أشار إليها المخطط المعدل التصميم الحضريو

  . السكنية

ء مجتمع األعمال إلنشاو المقاييسو السياساتو يحتوي المخطط الجديد على العديد من األهدافو

  .زيادة المواصالت الغير معتمدة على السيارةو متكامل عن طريق تشجيع التفاعل بين البشر

لـذلك اعتمـد   ، تصل بينها شبكة الشـوارع  (neighborhood) مجاورة 18تقسم المدينة إلى و

باإلشـارة  و فمـثال ، المخطط الجديد للمدينة المجاورة كمستوى مناسب لخدمة احتياجات المجتمع

 المـدارس و المراكز التجاريـة و تحقيق امن الفرد يشير المخطط إلى أن كل من المتنزهاتإلى 

كمـا  . االستعماالت المؤسساتية يجب أن تكون في أماكن مركزية تنتمي للمجاورة التي تخدمهاو

مراكز األنشطة في المجاورة تكون حضرية فـي هيئتهـا مـع    و أن المباني حول مركز المدينة

أما عن المجاورات الجديدة  .مقاهي خارجيةو فيها ساحات مفتوحةو لى الجوانبإنشاءات ممتدة إ

أن يراعى في تصميمها إمكانية المشي أو استخدام الدراجة لتلبية االحتياجـات الشـرائية   و فالبد

  .الرحالت االجتماعيةو اليومية

 صة بالمركبـات يشير المخطط إلى إيجاد شبكة متوازنة للحركة تضم العديد من المسارات الخاو

المشاة لمراكز المجاورات إلى جانب األحزمة الخضراء بحيث يتم ربطها جميعـا  و الدراجاتو

 طرق الدراجات لتصل بين المراكز المختلفة كما تم تشجيع النظام الشـبكي و بشبكة من الشوارع

  .إلى جانب إتباع سياسات خاصة بتهدئة حركة المرور، الطرق مغلقة النهاية في الشوارعو

أما بالنسبة لالستدامة فان المخطط يعتبر الطاقة عامال هاما في الحفاظ على المصادر وال بد من 

تقليل الطلب على مواقف السيارات كمـا يقتـرح   و العمل على تقليل استهالك الطاقة في المدينة

إلـى جانـب   ..تقليل المواقـف ، المخطط عدد من المتغيرات التي تضم تغيير مقاييس الشوارع

  .المركبات التي تستخدم كبدائل الوقودو شارة إلى الغازات الطبيعية للباصاتاإل
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 باإلشارة إلى الجامعة يشير المخطط الجديد إلى أن ثلثي طالب الجامعة يقيمون فـي المدينـة  و

يحتلون ثلث الوحدات السكنية فيها كما أن نصف موظفيها يقيمون كذلك هناك أي أن الجامعـة  و

بناء علـى ذلـك فـان    و في قدرة المدينة على تحقيق نظام مواصالت مستدامستبقى مؤثرا قويا 

رغبة المدينة بالحفاظ عليها كمدينـة  و المخطط يشجع الجامعة على تبني حجم نهائي لها يتناسب

  .مصادرهاو صغيرة متناسبة

محتويـة لألراضـي   و كما أشار المخطط إلى ضرورة أن تبقى المدينة جامعية صغيرة محاطة

األحياء الطبيعية لتقليـل خسـارتها لحسـاب التنميـة     و المحمياتو الحزام األخضرو يةالزراع

على ذلك فإن أي تنميـة علـى أرض لـم    و، رورة تحديد خط لالمتداد الحضريضو الحضرية

  .تخطط لتخدم استعماال حضريا في المخطط يجب أن يتم اعتماده بالتصويت

  :الحديث إلى كل مما يلي يمكن تلخيص أهم النقاط التي احتواها المخططو

  األعمال التي تخلق االستدامةو المقاييسو السياساتو اإلشارة إلى األهداف )1

 أنماط المواصالت البديلة )2

 األحزمة الخضـراء  -الجامعة -المجاورات السكنية -العالقة المتبادلة بين مركز المدينة )3

 .طرق المشاةو شبكة الطرق الخاصة بالدراجاتو

إنشاء مجتمع بمقاييس و ة خاصة بالمجاورات لتقليل استخدام السيارةإنشاء مراكز تجاري )4

 .بشرية

  San Francisco (MTI,2002)استعماالت األرض الستدامة مدينة و سياسات الترانزيت )3

نسـمة بنسـبة    777000يزيد عدد سكانها عن و ميل مربع  47.4تبلغ مساحة سان فرانسيسكو 

وهي مبنيـة أساسـا   . مدن كاليفورنيا كثافة سكانية و تعد من أكثر.1990عن عام % 53زيادة 

النقل الجماعي مما جعلها تقود مدن كاليفورنيا في استخدام األنمـاط البديلـة   و على نظام المشي

  .المشي بشكل أساسيو للمواصالت حيث تستخدم المواصالت العامة
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  نسب استخدام أنماط المواصالت في سان فرانسيسكو 1. 2جدول 

  طالنم النسبة
  سياقه منفردة 38.5%
  )لتوفير الوقود(اتفاقية أصحاب السيارات  11.5%
  مواصالت عامة 33.5%
  دراجة نارية 1.2%
  دراجة هوائية 1.0%
  المشي 9.8%
  أخرى 0.7%
  العمل في المنزل 3.8%
  المجموع 100%

  )MTI ،2002 :المصدر( 

من مجمل % 61اب للعمل حيث تشكل تحتل المواصالت العامة النسبة األكبر في رحالت الذهو

  .هذه الرحالت

قد مرت سان فرانسيسكو بسنوات عديدة من الخبرة في مجـال التخطـيط بـدءا مـن عمـل      و

وقبل الحـديث  . حتى اآلنو 1942رورا بإنشاء هيئة تخطيط في مو 1937مخططات عامة عام 

و يعتمـد سياسـة   عن المخطط الهيكلي تجدر اإلشارة إلى أن مخطط مواصالت سان فرانسيسك

تعتمد هذه السياسة علـى  و .الترانزيت أوال إضافة إلى استعماالت األرض في المخططات العامة

  :التأكيد على كل من األمور التالية

  .نوعية الحياة واالقتصاد الجيد للمدينة .1

  .البضائعو الفعالة لألفرادو أن الهدف األولي لنظام المواصالت هو تأمين الحركة اآلمنة .2

بيئي و ل العام بما فيه من سيارات أجرة وباصات صغيرة هي بديل مواصالت اقتصاديالنق .3

المشي بـدائل ممتعـة للسـفر    و الدراجاتو سان فرانسيسكو تعد المواصالت العامة فيو، جيد

  .بالسيارات الخاصة
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مسافات األرصفة تشجع الحقـوق  و القرارات التي تعنى باالستعمال المحدود للشوارع العامة .4

التي تعمل لتقليل و المواصالت العامةو الدراجاتو مة للطريق عن طريق إيجاد طرق المشاةالعا

  .األمانو تحسين الصحة العامةو حركة السير

 اإلشـارات المعدلـة  و الشوارعو التعديالت المتعلقة بالنقل العام كتصميم خطوط الترانزيت .5

ين ممرات المشـاة أينمـا أمكـن    تحس، التي تسهل من حركة المواصالت العامة لتأمين المشاةو

تشجيع الدراجات بتـوفير طرقـات آمنـة    ، تشجيع رحالت المشيو راحة المشاةو لزيادة أمان

التصـميم الجيـد   ، مواقف آمنة لهـا و مسارات الدراجاتو توجيه مناسب للترانزيتو للركوب

ـ  ، بدائل المواصـالت و لمواقف المواصالت العامة بحيث تشجع استخدامها تثمار أن يوافـق اس

قابلية المدينة ، التجاريةو المواصالت الجديدة الطلب على المواصالت العامة تبعا للتنمية السكنية

  .لتقليل االزدحام في حركة السير يعتمد على تناسب المواصالت العامة اإلقليمية

 .في مجال استعماالت األراضي يمكن القول أن االستدامة هي تنظيم استعمال األرض الجديـدة و

التسـاوي كمـا   و لقد ذهبت مسودة استعماالت األراضي إلى أبعد من ضرورة تحقيق العدالـة و

فقد حددت أربع عناصر رئيسة الستدامة الحياة الحضرية في سـان   Bruntlandحددها تعريف

  :فرانسيسكو تضم كل من

 وهي تحسن االتصال بين أجزاء المدينة وتدعم وجود الترانزيت فالمدن الكثيفـة ، الكثافة •

تصلح للمشي فالمتاجر والخدمات ووسائل الترفيه والفراغات المفتوحة وحتى العمل جميعها في 

 .متناول اليد

والتي تنعكس في المجاورات السكنية ذات الطابع الخاص ذات المجال الواسـع  ، التنوع •

 .من أماكن العمل والتسوق والترفيه

وبين أنماطها وسهولة ، لمتعددةتحقيق التوازن بين أنماط المواصالت ا، سهولة الوصول •

كما أن تزويد غالبية السكان بخدمة التنقل يجعل سهولة الوصول أقرب ما تكون مـن  ، استعمالها

 . التساوي
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حيث يشكل الشكل الحضري ثالثي األبعاد عنصرا هاما في شخصية المدينـة  ، المقياس •

  . ية الشوارع والفراغات العامةفهي تحافظ على حيو. والذي شكلته طبوغرافيتها وتنميتها الزائدة

فقـد ربطـوا بـين مبـادئ     . ولقد أعلن المخططون هذه المبادئ  كتعريف السـتدامة المدينـة  

المواصالت المستدامة وذهبوا إلى أبعد من ذلك في تعريف وتوضـيح العالقـة بـين اسـتدامة     

  .المواصالت والبيئة الحضرية الحيوية المستدامة بشكل عام

كمـا نـادت   ، ى الرغبة في أن تقع االسكانات عند مسارات خطوط النقل العاموقد أشير كذلك إل

إحدى سياسات المخطط إلى زيادة سهولة الوصول إلى المتنزهـات العامـة ألولئـك الـذين ال     

  .يستخدمون السيارات

الواليـات تفصـيال علـى     ويمكن اعتبار مخطط مواصالت سان فرانسيسكو أكثر مخططـات  

 40وقد شمل . 1995ذي أعيد تحديثه في أوائل التسعينيات وتم اعتماده في وال، المستوى الكمي

  : سياسة وإستراتيجية خاصة بالمواصالت والتي يمكن إجمالها بما يلي 199هدفا و

سياسات خاصة ، السياسات اإلقليمية في المناطق المزدحمة بشكل غير اعتيادي، السياسات العامة

كة المركبات وبالجزء الخاص بالنقل العام وبممرات المشـاة  بإدارة االزدحام وأخرى خاصة بحر

  .ومسارات الدراجات والمواقف على مستوى المدينة إلى جانب حركة البضائع الحضرية

والتي أشير إليهـا   1973هي سياسة تم إتباعها منذ العام " الترانزيت أوال"وكما سلف فإن سياسة 

ت والتي تتلخص في أن تبقى المواصلة العامة الـنمط  في اثنتين من األهداف المتعلقة بالمواصال

مـع  ، مرونة الحركةو األساسي للمواصالت في المدينة لتحقيق التنمية المستقبلية وتحسين البيئة

ويتطلب ذلك . إعطاء األهمية لتحسين الخدمات المتعلقة بها  لتصبح بديال مفضال وفعاال للسيارة

  .إيجاد أماكن انتظار مناسبة وآمنة

  :أربع مؤشرات خاصة بالمواصالت تشمل 1997يما حدد مخطط استدامة المدينة عام ف

 .عدد المركبات المسجلة في المدينة والتي يهدف إلى التقليل منها )1
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 .المساحات الخاصة بالمواقف والتي ينبغي تقنينها كذلك )2

 .عدد مستخدمي المواصالت العامة والتي يهدف إلى زيادتها )3

خطوط المواصالت العامة في المسارات الرئيسية والتي يهدف المخطط الوقت الذي تستهلكه  )4

  .إلى تقليلها

وعلى ذلك فإن أهم ما يمكن مالحظته اآلن استدامة المواصالت وحيويتها حتى مع زيادة عـدد  

  .جاذبيتهاو السكان الملحوظة في التسعينات فسان فرانسيسكو ال زالت تحتفظ بقوتها

   San Franciscoفي مخطط مدينة تقسيم المناطق   9. 2شكل 
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  )(MTI, 2002 كاليفورنيا/ San Luis Obispoاستدامة مواصالت  )5

ميـل شـمالي لـوس     200، تقع مدينة سانت لويس على بعد عشرة أميال من ساحل كاليفورنيا

يمثل هذا الرقم زيادة و 44.174يبلغ عدد سكانها . ميل جنوبي سان فرانسيسكو 200و، انجلوس

  .1990عن عام % 5.3سكان بنسبة في عدد ال

مجلس حكومتها إلـى جانـب كونهـا مركـزا للتجـارة      و تمثل هذه المدينة أكبر مدن الواليةو 

بالرغم من فرص العمل الواسعة التي أوجدتها إال أن هناك عدم توازن واضح بـين  و .اإلقليمية

أضف إلى ذلك كون . لفاأ 70-60اإلسكانات كما يالحظ تضخم التعداد فيها نهارا إلى و األعمال

مما يجعلها تتشابه نوعا ما مع حالتنا الدراسية التي تعد . المدينة مقرا لجامعة بوليتكنك كاليفورنيا

  .تعليمياو مركزا تجاريا إقليميا

ممـا  ، مركز رئيسي لألعمالو تم تنظيم المدينة تبعا للنمط الشبكي للمستعمرات في كتل صغيرة

كما أنشأت المدينة حزاما أخضرا شكل في كثير من المناطق حدا  .أعطاها شكال حضريا متجمعا

جيد يمر بمعـدل  مواصالت عامة بالنسبة إلى حجمها تمتلك سانت لويس نظام و .حضريا صعبا

وعن طريـق  ، حتى العاشرة مساءو النصف صباحاو مرة إلى اثنتين كل ساعة بدءا من السادسة

الهيئة التدريسية نظام النقل العـام  و نة يستعمل الطالبالمديو الترتيب المسبق للدفع بين الجامعة

على مستوى الوالية ذا سـتة  مواصالت عامة كما يتم خدمة المدينة عن طريق نظام . دون دفع

  .مسارات

وفي خطوة من مجلس المدينة للعمل على عدم تشجيع استخدام السيارة اتبع المجلس عـدد مـن   

رفـع  ، %30مسموح فيه استخدام المواقف بدون دفع بنسبة السياسات المتمثلة في تقليل الوقت ال

تخفـيض  ، %20رفع ثمن األمتار المستهلكة بنسبة ، %60الضريبة اليومية في المواقف بنسبة 

  .لموظفي مركز المدينة مستخدمي الباصات% 25بنسبة 

 البرامج الخاصـة بالمدينـة بشـكل   و إن المخطط الهيكلي للمدينة يضع مجموعة من السياسات

مخطط النقل العـام باتجـاه   و هو يعتمد على عدد من المخططات كمخطط الدراجاتو، أساسي
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فيمـا  ، جـدي  بشكل 2001وقد تعاملت المدينة مع مخططها الهيكلي الذي اعتمد في عام . معين

  :قرر والذيالعام تمت اإلشارة إلى أهمية االستدامة في الملحق المرافق للمخطط 

التي هي جزء من نظـام  و ترتيبات خاصة باألراضيو عة متنوعةإيجاد مجتمع مستدام بطبي •

بيئي كبير يعتمد عليها وجودها بحيث يحافظ على المدينة صحية جذابة طبيعية أمنة ذات شـكل  

 حضري متالصق بحيث تعيش ضمن مصادرها محافظة على أعلى مسـتوى مـن الخـدمات   

 .قدر اإلمكانالهواء النظيف وإيجاد المصادر الجديدة و نوعية البيئةو

 إدارتهـا و تقليل حركة السير: سياسة تغطي كل من 75أما عنصر الحركة فقد خصصت له  •

فيما احتـوى المخطـط   . إدارة البرامجو تجهيز تمويلو إعدادو إيجاد برامج مواصالت أخرىو

على ثالث سياسات خاصة باستعماالت األراضي لم يضـم عنصـر اإلسـكان أي مـن هـذه      

 .السياسات

  :هيو عنصر الحركة ثمانية أهداف تقود تلك السياساتوقد حدد 

 حماية بيئة المدينة وتقليل االعتماد على المركبـات الفرديـة  و الحفاظ على سهولة الوصول •

 .تحسين نوعية الهواءو

الدراجات و ركوب الباصاتو تقليل استخدام الناس لسياراتهم الخاصة بإيجاد بدائل كالمشي  •

 .الهوائية

 .آمن لكل أشكال المواصالتو صالت محافظ عليهإيجاد نظام موا •

عندما ال تسبب هـذه المشـاريع   و زيادة عرضها أينما تظهر الحاجة فقطو توسيع الشوارع  •

 .طويلة المدىو مشاكل بيئية كبيرة

 .جعله ممتعا للمشاةو تفعيل مركز المدينة  •

 .الترويج لجميع أنماط المواصالت اآلمنة  •
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 .الترانزيتو الجامعةو المؤثرات األخرى كإقليم المدينةو التالتوفيق بين تخطيط المواص  •

تقليل الحاجة إلى السفر بالمركبات الخاصة من خالل استراتيجيات خاصـة باسـتعماالت     •

  .غيرهاو األراضي

لكن لم يتم أي ربط قـوي بـين   و ومن المالحظ هنا أنه تمت اإلشارة إلى استعماالت األراضي

  .األرضالمواصالت وأنماط استعمال 

  : الحركةو المتعلقة بالمواصالتو ومن السياسات الهامة التي تمت اإلشارة إليها

مالئمة من طرق الدراجات التـي  و متكاملة آمنةو أن المدينة يجب أن تكمل شبكة كاملة •

مسارات الدراجات اإلقليميـة كمـا فـي مخطـط     و تربط المجاورات بمراكز األنشطة الرئيسية

  .المواصالت للدراجات

 مخططاتهـا و سياسـات المدينـة  و ممرات للمشاة تتناسبو أن توفر التنمية الجديدة أرصفة •

  .مقاييسهاو برامجهاو

  .اقتراحات التنمية لتحديد تأثيرها على المجتمع الداخليو أن تقيم المدينة مشاريع •

امة البيئة إال أن عوامـل االسـتد  و ويبدو أن المدينة اهتمت بالمواصالت من جانب نوعية الحياة

 كما أن االزدحام وخدمات الترانزيـت  .المساواة لم يشر إليها بشكل مباشرو األخرى كاالقتصاد

حتـى يمكـن   و .الرفاهية االجتماعيـة و أنماط الطرق تؤثر بشكل واضح على تنمية االقتصادو

السكان إلى استدامة المواصـالت بشـكل   و إحداث التغيير ال بد من أن ينظر كل من المسئولون

  .واعو شامل

 OXFORD (Randall,2000)المواصالت في  )6

وهي ، الطالبو طويل كما أنها مليئة بالسياحو لها تاريخ حافلو أكسفورد مدينة متالصقة جميلة

التنميـة  ( أن 1998قد جاء في مخطط مقاطعـة أكسـفورد الهيكلـي لعـام     و .مليئة بالتعقيدات

فالتنميـة  ، حة التي يـؤثر فيهـا التخطـيط   المستدامة ال تتعلق فقط بالبيئة بالرغم من أنها المسا
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تحسين و فقد عمل مجلس الوالية على ضبط.المستدامة تشمل التنمية االقتصادية إلى جانب البيئية

العدالـة بـين   و كما تضم التنمية المستدامة المساواة. االقتصاد المحلي النامي لمقاطعة أكسفورد

فاألعداد الحقيقية للناس . ها في تلبية االحتياجاتذلك نابع من تعريفو الفقيرو بين الغنيو األجيال

  ).  بال عمل أو بال مأوى تؤثر على كون المجتمع مستديما

قد تساءل عـن   1991أطراف أكسفورد الخضراء لعام و وكان المخطط المحلي للحزام األخضر

 خاصـة خدماتها دون تدمير بيئتهـا ال و محافظتها على دورها الصناعيو إمكانية نجاح أكسفورد

استطرد المخطط بأن العديد من القرى أصبحت تحت و .ديد المساحات المحيطة بالمدينةدون تهو

كما أن العديد من تالل أكسفورد الخضراء لـم تشـملها   . ضغط النمو فيما استبعد البعض اآلخر

ة التي تتعلق بالحاجو المشاكلو مع استمرار النمو تظهر العديد من الضغوطو .التنمية حتى اآلن

طموحـات  و التطـور الطبيعـي  ، المشاكل المتعلقة بزيادة حجم حركة السير، المتزايدة لإلسكان

الحاجـة  ، الدور الخدماتي النامي الذي تقوم به المدينة على مسـتوى اإلقلـيم  ، المشاريع القائمة

هـذه  و من هنا حاول المخطـط أن يتماشـى  و .مشاكل تآكل شكل األرض، إليجاد وسائل ترفيه

تطـوير  و يعمل على تجديدو أن يحافظ على البيئةو معقولةو بطريقة ايجابية مناسبة الضغوطات

  .اإلطار العام لتخطيط األراضي الريفية

هي أقل و عشر سنوات% / 7.2مع نسبة زيادة تبلغ  598000يبلغ عدد سكان مقاطعة أكسفورد 

ل التي يشغل نصـفها  كما أنها تضم عددا كبيرا من فرص العم. نسبة كثافة في الجنوب الشرقي

  .تقريبا سكان من خارج المدينة

مراكـز  ، جامعتان: تشملو، تضم المدينة مجموعة من األنشطة التي تعمل على دعم اقتصادهاو

مركز رئيسي للسياحة يخدم خمس ماليـين سـائح فـي    ، مركز تسوق رئيسي، تعليمية إضافية

الرغم من كم الوظائف الكبير هـذا إال  بو . المتداد أقل للصناعةو مركز للخدمات العامة، السنة

  . مشاكل عدم اإلسكانو أنه الزالت هناك نسبة عالية من البطالة المتزايدة

فالمدينة قديمة مبنية بشكل . من أكثر األمور إثارة للجدل فيما يتعلق بأكسفورد هي المواصالتو 

جيد طرقها ضيقة تحدها المباني من الطرفين مما يحد من إمكانية توسـعة هـذه الشـوارع أو    
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تحسين شبكة المواصالت أضف إلى ذلك الزيادة الكبيرة في أعداد السيارات في الخمسين عامـا  

يمكن مالحظة التغيير الحاصل فـي  و .ة مما أوجد ضغطا كبيرا يعاني منه مركز المدينةاألخير

حيث ازدادت نسـبة   1991و 1981إلى العمل في الفترة الواقعة بين عامي و حركة السكان من

  %. 10استخدام السيارة بحوالي 

  في أكسفورد 1991-1981أنماط المواصالت  10. 2شكل 

 (Randall,2000)  

 أسبابهاو التوقعات لتحليل هذه النتائجو عددا من االفتراضاتRandall ا المجال وضعت وفي هذ

  :)10. 2شكل ( منهاو

وقد أرجع ذلك إلى بعد مكان العمل ، على استخدام السيارة% 10مالحظة وجود زيادة بنسبة  •

الئمة من عن السكن أو أن مكان العمل ال تغطيه شبكة الباصات أو أنهم يجدون سياراتهم أكثر م

  .البطيئةو الباصات المزدحمة

وهي نسبة محيرة كان من المفترض أن تتغير منذ تطبيـق  ، في استخدام الباص% 5نقصان  •

والتي قيدت حركة السيارات فـي وسـط    1999استراتيجيات المواصالت الخاصة بالمدينة في 

  . المدينة
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بسبب شـيوعها ومالئمتهـا    وذلك، من الصفر في استخدام الدراجة النارية% 4زيادة بنسبة  •

  .وسهولتها في الحركة في المدينة كبديل الستخدام السيارة

وهذا مؤشر جيد ويجب أن يـزداد مـع   ، زيادة في عدد مستخدمي الدراجات الهوائية% 10 •

  .الوقت فهي وسيلة سهلة وسريعة غالبا مقارنة بالسيارة والباص

وهذا يحتاج إلى دراسة لتوضـيح  ، عملفي عدد السكان الذين يسيرون لل% 8بنسبة  اانحدار •

  .السبب فقد يكون أنهم يستخدمون الدراجات

 المتـاجر و بسبب الخلوات المرتفعـة للسـكن  ، نقص بعدد السكان العاملين في بيوتهم% 13 •

فمعظم الذين يسكنون فوق متاجرهم يحولونهـا إلـى   ، نقص مساحات المتاجر في وسط المدينةو

  .يتركونها مقابل خلوات مرتفعة سكنية أخرى أو/فراغات تجارية

  .زيادة في األنواع األخرى غير المحددة% 3 •

فبالنسـبة للمخطـط   ، ومن أهم محددات النمو التي تعاني منها المدينة نقص المساحات المتوفرة

وبـذلك  ) من مقاطعة أكسفورد مصممة كحـزام أخضـر  % 75( 1998الهيكلي ألكسفورد لعام 

ذهب للمواقع الخضراء وباألخص حد المدينة كما أن ذلك يعـود  يعطى نسبة عالية من التنمية ت

  .إلى محدودية إعادة استخدام األرض في المناطق المبنية والمخصصة للتجمعات

بمعـدل   1991و 1981كما ازداد عدد سكان الجزء المركزي الرئيسي من أكسفورد بين عامي 

  .وهي نسبة مرتفعة مقارنة ببقية المناطق%. 26

الحزام األخضر هناك المساحات الخاصة بالطبيعة الجميلـة وبالمنـاظر الطبيعيـة     وإضافة إلى

 .وهذا يقيد العديد من مشاريع التنمية، وهي تشكل نسبة كبيرة من المدينة كمساحة محمية، القيمة

هذه المنطقة المحمية لم توجد لتوقف التنمية بل جاءت للتأكد من أن التنمية الجديدة أو التغييرات 

وذلك بوضع العديد مـن القيـود الكبيـرة علـى     ، المباني القائمة ال تغّيب شخصية المدينةفي 

  .االرتفاع ونوعية التنمية والتطور، المواد المستعملة، التصميم
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 أهم النتائج المستفاد منها والمستخلصة من هذه الحاالت الدراسـية وفي النهاية يمكن تلخيص 

  :في كل مما يلي

 .في المخطط الهيكلي واستعماالت األراضي فيه إلنجاح التصميم أهمية مرونة الحركة )1

بحيث تتماشى واتجاهات النمو الـديموغرافي والنمـو الطبيعـي     الشوارع الشريانيةإنشاء  )2

وبحيث تعطي هذه الشريانات األولوية للمواصـالت العامـة وتفصـل أنـواع     ، ألجزاء المدينة

لية الكثافة متعددة االستعماالت علـى طـول هـذه    إلى جانب أهمية تشجيع التنمية عا. السيارات

وعمل تنميـة سـكنية   ، الطرق الشريانية لرفع العدد الالزم من السكان لدعم المواصالت العامة

فتتقـارب هـذه    إضافية في مناطق أخرى تصمم بحيث تحدث التنمية في مسـارات الباصـات  

 .المناطق وتزداد الكثافة

عدد الرحالت بالسيارة وبالتالي إلى الشـوارع بدرجـة    قلل المواصالت العامةأن استخدام  )3

وبالمقابل البد من االتجاه لتوسيع شبكات طرق المشاة ومسـارات الـدراجات وأمـاكن    ، كبيرة

 .التسوق والطرق المشجرة

التـي  المسـافات  إتباع سياسات خاصة برفع تسعيرة المواقف ووضع ضرائب مرتفعة على  )4

عـدد  الباصات للحـد مـن   سياسات لتخفيض كلفة استخدام ووضع ، الخاصة تسيرها المركبات

 .السياراتواستخدام 

تقوم بتحديد إنشاء المسارات ووضـع أجـرة    هيئة تختص بالمواصالت العامةأهمية إنشاء  )5

 .الركوب والسفر ومحطات الوقوف ومراقبة األداء والتشغيل

كما أن عدم زيادة ، ئةوبشرط عدم تأثيرها على البيفقط حيث تظهر الحاجة  الشوارعتوسيع  )6

 .عرض الشوارع يقلل من مستوى أدائها وبالتالي يشجع أنماط المواصالت البديلة

لتغطي المجمعات السكنية واإلشارة إلى أهميـة   طرقات المشاةإبراز أهمية إيجاد شبكة من  )7

 .أن يتناسب المقياس البشري وطرق المشاة
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 .ألرضأهمية الربط القوي للمواصالت وأنماط استعمال ا )8

استدامة استعماالت األرض عن طريق تحقيق العدالة والتساوي وزيـادة الكثافـة والتنـوع     )9

 .وسهولة الوصول وتناسب المقياس

 .يفتح المجال إليجاد أنشطة ثقافية متفتحة فراغات عامةوجود شبكة  )10

بحيث تكون كل من المتنزهات والمراكز التجارية والمـدارس  تحقيق أمن الفرد أهمية  )11

 .سسات في أماكن مركزية تنتمي للمجاورة التي تخدمهاوالمؤ

مـع  ، مع بعضها البعض على تشكيل الشوارع والساحات المبانييمكن أن يعمل اتصال  )12

كما أن تغيير ارتفاعات المباني يعطي ضوء النهار للشوارع . وجود االنفصال في بعض األماكن

 .ل الحاجة للطاقة واإلضاءة الصناعيةوالميادين والطرقات المشجرة كحل لكثافة البناء وتقلي

لتقليل استخدام السيارة وإنشاء مجتمع بمقاييس  المجاوراتبإنشاء مراكز تجارية خاصة  )13

 .بشرية

 .في المجاورات السكنية مواصالت العامةبالمواقف خاصة أهمية إنشاء  )14

لتنميـة  وضع عدد من القيود الخاصة بالتصميم والمواد المستعملة واالرتفاعات ونوعية ا )15

 .والتطور

لتقليـل   أنظمة المواصالتفيها على برامج خاصة بإدارة  االتفاق بين المدن والجامعات )16

حركة السير في شوارع المدينة التي يستخدمها الطالب بكثرة وتشجيع الجامعـات علـى تبنـي    

  .أحجام نهائية لها تتناسب ورغبات المدينة ومصادرها

 .ت األخرى كالبيئة واالقتصاد وزيادة فرص العملأهمية تحقيق االستدامة في المجاال )17
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  الفصل الثالثالفصل الثالث

  سسالتطور التاريخي والعمراني والتخطيطي لمدينة نابلالتطور التاريخي والعمراني والتخطيطي لمدينة نابل

  مقدمةمقدمة  11. . 33

 .تصل بلدانه اآلسيوية باإلفريقيـة و تعد فلسطين قلب الوطن العربي كونها تتوسط العالم العربي

 فهي تتوسط البالد واصـلة شـمالها بجنوبهـا   ، ذلك هو حال الديار النابلسية بالنسبة لفلسطينو

  )1988، دباغال( .على ذلك يمكن اعتبارها المركز الحيوي لقلب بالد العربو .غربهاو شرقهاو

هي مدينة كنعانية األصل وقد سماها الكنعـانيون  و أهم مدن فلسطينو ومدينة نابلس إحدى اكبر 

جرزيم اللـذان تتسـلق   و تقع في الوادي المحصور بين جبلي عيبالو شكيم أو المنطقة المرتفعة

  .نابلس الحديثة على سفوحهما

صحي مهـم علـى   و تعليميو داريإو هي مركز تجاريو نابلس عاصمة الشمال غير المتوجةو

 ينابيعهـا و بساتينهاو طبيعتها الجميلةو مبانيهاو قد عمل موقعها المميزو .مستوى الضفة الغربية

التغني بطبيعتها عند و المؤرخين على ذكرهاو حماماتها على تشجيع العديد من الرحالةو مياههاو

  . وصفهم لألماكن التي زاروها في رحالتهم

  القديمةنابلس  1. 3شكل 

  
  )2000، الفني :المصدر( 
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  خلفية عامة عن مدينة نابلس 2. 3

  تسميتهاو نشأة المدينة 1. 2. 3

 سـنة  9000هي في األصل بلدة كنعانية عربية من أقدم مدن العالم يعود تاريخها إلـى  و نابلس

من ثم و مامورتا أي المنكبو مرورا بموبورتاو تعددت تسمياتها منذ ذلك الحين بدءا من شكيمو

فيالفيا هي اسم عائلة قيصر روما الذي أعاد بنائها بعـد أن  و فيالفيا نيابولس أي المدينة الجديدة

سـوف نقـوم باإلشـارة إلـى     و )1990، موسوعة المدن الفلسطينية( م67هدمها الرومان عام 

  .المراحل التي مرت بها المدينة أثناء تطورها في جزء الحق من هذا الفصل

   الموقع 2. 2. 3

 توسـعها و لعب الموقع المتميز الذي تتمتع به المدينة بالنسبة لفلسطين دورا مهما في نشـوءها 

  ). 1. 3خارطة ( بقائها على مر الزمنو ازدهارهاو

  موقع نابلس بالنسبة لفلسطين 1. 3 خارطة
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ـ  ، وقد اعتبرت نابلس منذ القدم العاصمة الطبيعية للشمال هل وتنبع أهمية المدينة من كونهـا أس

فهـي تقـع   ، وأقصر الطرق التي تصل الشمال بالجنوب والشرق بالغرب بين السهول والوديان

، وعندها يتفرع الطريق لفرعي طوباس وسبسطية جنـين ، على الطريق الطولي الواصل للقدس

، 1985، خيـاط ( )1. 3مخطـط  ( والطريق العرضي الذي يمر من الساحل إلى شرق األردن

  ). 6ص

  كة الطرق في الضفة الغربيةشب 1. 3رقم  مخطط

  
  )1998، وزارة التخطيط والتعاون الدولي: المصدر( 
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درجة شرقا بحيث تتوسـط   35.16درجة شماال وخط طول  32.13تقع نابلس على خط عرض 

  .مرتفعات فلسطين

مـن  و قرية كفر قليـل جنوبـا  و جبل جرزيمو قرية عصيره الشمالية شماالو يحدها جبل عيبال

 أمـا مـن الشـرق   ، رفيدياو بيت وزنو بيت ايباو الغربي كل من قرى زواتا الشمالو الغرب

 سـالم و كفر بيتـا و قرى روجيبو وادي الباذانو عسكرو الجنوب الشرقي فيحدها سهل بالطةو

  )1990، موسوعة المدن الفلسطينية( .عزموطو دير الحطبو

كيلو متر  46و، القدس شمالي كيلو متر 66، احل المتوسطكيلومترا عن س 42وهي تبعد حوالي 

  .غربي عمان كيلو متر 114و ى الجنوب من جنينإل

  قرى قضاء نابلس 2. 3 خارطة رقم

  

  )2005، واإلقليميمركز التخطيط الحضري  :المصدر( 

 موقعها المتوسط في فلسـطين و قد ساعدت طبوغرافية المدينة المنفتحة على المناطق المجاورةو

الحـروب  و الهجـرات السـكانية  و تكون المدينة ممرا للتجارة وجود الجبال المرتفعة على أنو
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 فمن قمم جبالها كان يتم رصد األعداء الذين يرون بسهولة في السهول الشـرقية ، ألجيال متعددة

أخشاب و توفر مواد البناء األساسية من حجارةو الينابيعو كما أن وجود المياه الجارية. الغربيةو

  )1990، موسوعة المدن الفلسطينية( .سنينزاد من غنى الموقع على مر ال

بقيت البالد النابلسية ممتدة من حدود قضاء الناصرة حتى حدود قضاء رام اهللا  1945حتى عام و

عرضـا لتبلـغ    كيلو متـر  72فيما امتدت إلى  كيلو متر 86يث بلغ طول بالد نابلس حوالي بح

أما بعد نكبـة  . البالد الفلسطينية ذلك يقارب مساحة ثمنو كيلومترا مربعا 3262.292مساحتها 

فيما بلغت مسـاحة نـابلس   . )1988، الدباغ( .مربع كيلو متر 2409مساحتها  فقد بلغت 1948

كيلومترا مربعا مما عـّدها تجمعـا    26.8حوالي  1996/ 14/7ضمن حدود البلدية حتى تاريخ 

  )159ص، 1999، أبو صالح( سكانيا كبيرا مقارنة بغيرها من تجمعات الضفة السكانية

تقع إلى و جنوبي غربي ثم جنوبي_ تمتد جبال نابلس باتجاه شمالي شرقي  -طبوغرافية الموقع

  ).3.3مخطط ( تنتهي في جبال القدس جنوباو جنوب سهل مرج ابن عامر

     م عن مستوى سطح البحر فيما يرتفع أعلى جبال نابلس جبل عيبال الشمالي 550وترتفع نابلس  

الذين تقـوم نـابلس   و متر عن سطح البحر 881جرزيم الجنوبي و، طح البحرمتر عن س 940

  .)1985، خياط( .بينهما

  جرزيمو جبلي عيبال 2. 3 رقم شكل 

  
  )Valentine, 1893  :المصدر( 
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  موقع نابلس الجغرافي بالنسبة لفلسطين  3.3خارطة رقم 

  

  
  )1998، وزارة التخطيط والتعاون الدولي :المصدر( 
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الشمال من هذه الجبال توجد المساحات المستوية ذات التربة السميكة الرطبـة الصـالحة   إلى و

  .   التي ساعدت على ظهور القرى على التالل المحيطة بهذه السهولو للزراعة

 خاصة األطراف الشـمالية و أكثر أمطارا من الشرقيةو تعتبر المنحدرات الغربية أعلى منسوباو

  .حيث تقع المدينةنواتها الوسطى و الغربيةو

إجماال هي غيـر  و قليلة السمك خاصة عند السفوح شديدة االنحدارو أما تربة المدينة فهي ضحلة

 أما على مستوى المحافظة فتتعدد األنماط فمنها ما هو عميق التربة، صالحة لالستغالل الزراعي

هـو غيـر قابـل    منها مـا  و منها ما يحتاج إلى االستصالح قبل الزراعةو سميكمنها ما هو و

لذلك غالبـا مـا تظهـر المنـاطق     ، للزراعة إال بعد استصالح كبير لكون الكثير منها صخرية

التـي  و المحيطة بالمدينة جرداء فقيرة بالمزروعات باستثناء بعض المناطق ذات الترب الخصبة

  )1990، موسوعة المدن الفلسطينية( .استغلت مؤخرا في البناء

  ميالن األرض 3. 2. 3

 بنفس الميـل و ينفتح شرقا باتجاه سهل عسكرو %10ز وادي نابلس بميل مريح ال يزيد عن يمتا

% 40أما أطراف الوادي فتميل بشكل حاد قد يزيد عـن  %. 20غربا يزداد هذا الميل فيصبح و

من ذلك يظهر أن مدينة نـابلس  و %.20فيما يكون الميل مريحا على قمم الجبال فال يزيد عن 

بسـبب المـيالن الحـاد    و من ثم امتدت إلى السفوح السفلية من جرزيمو ساسابنيت في الوادي أ

توقف التطور باتجاه جرزيم وامتد إلى سفوح عيبال التي توقف فيها مرة أخـرى بسـبب حـدة    

  ). 8ص، 1985، خياط( تطورت المدينة بعد ذلك باتجاه شرق غربو الميالن

   السكان 4. 2. 3

 60.000لقدس بال منازع قارب تعداد سـكانها أكثـر مـن    هي كبرى مدن الضفة بعد او نابلس

 Benvenisti( 1967اعتبرت المدينة من اكبر التجمعات السكانية العربية حتى عـام  و شخصا

& Khayat, 198.(  
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  عدد سكان المدينة موزعة على السنين 1. 3رقم جدول 

  المصدر عدد السكان  السنة
1820 7500 Qamhieh,1992  
1840 8000 
1860 9500 
1882 8000 
1894 9000
1904 19202 
 1985، خياط 22000 1911

 1922 15947 
1930 17000Qamhieh, 1992 

 1985، خياط 17498 1931
1938 19700 Qamhieh, 1992 
1939 20200 
1945 23250 
1948 25000 
1952 42499 

 1985، خياط مع المخيمات 61789 1961
 مع المخيمات61143  1967 

1972 79500 Qamhieh, 1992 

 1985، خياط 82000 1975
1980 85000 Qamhieh, 1992 
الجهاز المركزي لإلحصاء  98919 1997

 102693 1998 1999، الفلسطيني
1999 106713 
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  عدد السكان موزعا على السنين  3. 3 رقم شكل

السنة/ عدد السكان
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الحوادث و اختالفه تبعا للفتراتو ت تعداد السكانعدم ثبا 3. 3والشكل  1. 3يالحظ من الجدول 

التي كانت تمر بها المنطقة فنالحظ االنحدار في عدد السكان نتيجـة للزلـزال المـدمر الـذي     

م 1948من ثم بدأ عدد السكان باالزدياد الطبيعي حتى عـام  و، م1927تعرضت له المنطقة في 

م حيث لم يطرأ تغير 1967ذلك حتى أحداث و حيث ازداد العدد بسبب الهجرة الناتجة عن النكبة

  .العمل في الخارجو كبير في عدد السكان بسبب الهجرات

كما يتوقع أن يزداد  2003-1997وقد بلغ عدد السكان المقّدر في منتصف العام لمحافظة نابلس 

  :كما هو مبين في الجدول التالي 2010حتى عام 
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  2002-99عدد السكان موزعة على السنين 2. 3جدول 

  مجموع المحافظة عدد السكان  السنة
1999  106713  267650  
2000  110966  278317  
2001  115872  290621  
2002  121344  304347  
2003  126884  318240  
2004  132489  332299  
2005  138141  346476  
2006  143846  360783  
2007  149598  375210  
2008  155409  389785  
2009  161273  404492  
2010  167195  419347  

  )1999، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني المصدر(

  اقتصاد المدينة  5. 2. 3

تعد مدينة نابلس أكبر مدن الضفة الغربية بعد القدس أهمية وذلك من خالل األدوار المتعددة التي 

يلة وحتـى اآلن  ولقد استمرت تقوم بدورها هذا لسنين طو، تلعبها على مستوى الضفة بشكل عام

، بالرغم من تمركز الوزارات واألنشطة والمشاريع المختلفة في مدينة رام اهللا وبمنأى عن نابلس

إلى جانب اإلغالق والحصار اإلسرائيلي المستمر عليها والتقليل من أهميتها إال أنهـا اسـتمرت   

  . تقوم بدورها كعاصمة اقتصادية للشمال

  :تصاد الخاصة بمدينة نابلسوفيما يلي نستعرض أهم أعمدة االق

وعورة المنطقة قللت من أهمية الزراعة كعامل أساس مؤثر في و فقر التربة -الزراعة  •

اقتصاد المدينة مما ساهم بالتالي في تقليل الثروة الحيوانية التي تتبع اإلنتاج الزراعـي بطبيعـة   

 ها من المنتجات الزراعيـة الحال لذلك يظهر اعتماد المدينة بشكل أساسي على إقليمها لسد حاجت

 )1990، موسـوعة المـدن الفلسـطينية   ( .الحيوانية فيما تعمل هي على تسويق هذه المنتجاتو

  )1964، عارف(
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األردن بما و منذ القدم مركز الثقل الصناعي في فلسطينو فقد شكلت نابلس -الصناعة  •

 حن الحبـوب مطـا و حلويـات و زيـوت و صناعات معدنيةو ألبسةو نسيجو في ذلك من أغذية

وفرته بقيام عدد من األنشطة المرتبطة بـه كإنشـاء   و فقد ارتبط وجود شجر الزيتون. غيرهاو

معامل عصر الزيتون ناهيك عن وجود ، معامل صناعة الصابون، شركة مصانع الزيوت النباتية

 أكياس الـورق و النسيجو مصانع التنكو الطحينةو الحالوةو الصناعات األخرى كمعامل السمسم

 أضف إلى ذلـك صـناعات الحلويـات   ، طحن الحبوبو الكرتون إلى جانب كل من  الكبريتو

حيث تتمركز الصناعات الخفيفة منهـا فـي   ، الحرف المختلفةو األعمال الحديديةو المرطباتو

 )1990، موسوعة المدن الفلسطينية( .وسط المدينة في حين تم تخطيط المناطق الصناعية شرقا

  )1964، عارف(

رؤوس و وجود الصـناعات و سهولة االتصال بهاو إن موقع نابلس المتوسط -ة التجار •

األموال ساعد في ازدهارها تجاريا في حين يشكل وسط المدينة مركزا تجاريـا نشـطا علـى    

التـي  و الجزرو إال أن المدينة مرت بمراحل متعددة من المد. المناطق المجاورةو مستوى اإلقليم

ذلك بدءا من ضعف تجارتها بسبب نكبة فلسطين عـام  و كل ملحوظأثرت على تجارة المدينة بش

 العديد من الدول المجاورةو الشامو األردنو بعد أن كانت منتجاتها تغطي فلسطين كاملة، 1948

ما و 2000و 1987انتفاضتي و 1967مرورا بنكسة و، حتى تصل فرنسا في كثير من األحيانو

 البضائع منهـا و الحد من حركة األفرادو لى المدينةواكب كل هذه األحداث من تضييق الخناق ع

 . بالتالي ازدهار مراكز تجارية أخرى على حسابهاو إليهاو

  عالقاتها الحضريةو أهمية المدينة 6. 2. 3

تخدم مساحات واسعة و لفترة من الزمن تمتدو بقيت أراضي نابلس أو ما يعرف بالديار النابلسية

فيما بلـغ أكبـر   ، كم 72لسية من البحر إلى نهر األردن بحوالي فقد كان يقدر عرض البالد الناب

حتـى  و ذلك من حدود قضاء الناصرة شـماال و كيلومترا 86طول لها من الشمال إلى الجنوب 

كيلـومترا   3262.292حـوالي   1945فيما بلغت مساحتها في عام . حدود قضاء رام اهللا جنوبا
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قد تقلصت هذه المساحة بعد نكبـة  و د الفلسطينيةمساحة البال 1/8هذه المساحة تقارب و، مربعا

  )1988، 18 -17ص، الدباغ( .كيلومترا مربعا 2409لتصبح  1948

كما أن لواء جنين على سبيل المثال بقي تابعا للواء نابلس حتى منتصف الستينيات فيما اسـتمر  

 مـو تجارتهـا  نو مما ساهم بزيـادة التقـدم العمرانـي للمدينـة    ، لواء طولكرم إلى ما بعد ذلك

  ) 1964، عارف( .ازدهارهاو

بالرغم من محاوالت التهميش التي تعرضت لها المدينة لعقود خلت إال أنها بقيت صاحبة أكبر و

حتى سهل و بحيث تمتد منطقة تأثيرها من جبال رام اهللا جنوبا، منطقة تأثير بمدن الضفة الغربية

بمـا تضـمه   ، ى سفوح الجبال الغربيةحتو من حدود صحراء وادي األردن شرقاو عرابة شماال

  )1985، خياط( .قرى متجاوزة حدود القضاء المعينةو منطقة التأثير هذه من مدن

من أهم هـذه  و أهم مدن الضفة الغربية بعد القدسو تقوم نابلس بعدد من الوظائف كثاني أكبرو

  ):1990، موسوعة المدن الفلسطينية( الوظائف

كوجـود  .زراعيـة و تجاريةو ل عليه من وظائف صناعيةية بما تشتماالقتصاد الوظيفة •

وجود المناطق الصناعية المخططة إضافة و الغرفة التجارية الخاصة بالمحافظة كلها في المدينة

 .الجتذاب المدينة للعمال القرويين للعمل في المدينة

ـ   ر الـذي  كما أن نابلس تربطها مصالح تجارية هامة متبادلة مع مدن الشمال فهي السـوق الكبي

، كما أن نابلس تعتمد على هذه المدن كثيرا في استهالك منتجاتهـا ، يمكنهم من تسويق بضائعهم

 )1985، خياط( .العمالةو إضافة لتبادل الخبرات

منذ البداية مركزا إداريا هاما مما زاد من عـدد  و فقد اعتبرت نابلس :اإلدارية الوظيفة •

الخدمات المرافقة  ناهيك عن وجود و توفير المسكن بالتالي حاجتهم إلىو سكانها غير األصليين

بالتالي كثرة مراجعيها الذين يـزداد  و الخاصةو المؤسسات اإلدارية الحكوميةو العديد من الدوائر

 .عدد سكان نابلس نهارا بوجودهم
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  )1948-1917( الحدود اإلدارية الممتدة لمدينة نابلس خالل الحكم البريطاني  2 .3مخطط 

 

  
منشورات المجلس االقتصـادي  ، البلديات وهيئات الحكم المحلي في فلسطين، أسامة، محمد؛ حباس، إشتية :المصدر( 

  .)234.ص، 2004، )بكدار( للتنمية واإلعمار
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  1967-1948بين عامي  لحدود اإلدارية لمدينة نابلس في فترة الحكم األردنيا 3. 3 مخطط

  

  
منشورات المجلس االقتصـادي  ، البلديات وهيئات الحكم المحلي في فلسطين، أسامة، محمد؛ حباس، إشتية :المصدر( 

  .)237.ص، 2004، )بكدار( للتنمية واإلعمار
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  التقسيم اإلداري للضفة الغربية وغزة في عهد السلطة الفلسطينية 4. 3 مخطط

  

منشورات المجلس االقتصـادي  ، البلديات وهيئات الحكم المحلي في فلسطين، أسامة، محمد؛ حباس، إشتية :المصدر( 

  .)240.ص، 2004، )بكدار( للتنمية واإلعمار
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إداريا تقدم نابلس العديد من الخدمات ألهالي الشمال بشكل عام بما في ذلك من خدمات خاصة و

 البريـد و المحاكمو اآلثارو التعليمو التربيةو التشغيلو تب العملكل من مكاو تسجيلهمو بالسكان

مكاتـب الشـؤون   و إضافة إلى الخدمات األخرى المتعلقة بالجمعيـات الخيريـة  ، ما إلى ذلكو

، خيـاط ( الخ..التضامنو الهالل األحمرو األيتام وجمعيات المعاقينو دور المسنينو االجتماعية

1985(  

المدينة منذ القدم بهذه الوظيفة كمركز طبي على مسـتوى   حيث تقوم :الصحية الوظيفة •

حاليا تضم المدينة عددا من المراكز الصـحية التابعـة لـوزارة    و .الشمال بشكل عامو القضاء

الخاصة بما فيها مستشـفى  و الطفولة إلى جانب المستشفيات الحكوميةو مراكز األمومةو الصحة

 االتحاد النسـائي و فيات الخاصة األخرى كاإلنجيليالمستشو المستشفى الوطنيو رفيديا الحكومي

المستوصفات الخاصـة كتلـك   و غيرها من المراكزو، نابلس التخصصيو العربي التخصصيو

مع اإلشارة . التابعة لجمعية التضامن إضافة للعيادات الطبية الخاصة المنتشرة في أرجاء المدينة

متجددة يتم تقديمها لكل من قرى و ة متنوعةإلى  ما تقدمه تلك الجهات المختلفة من خدمات طبي

  .المدن المجاورةو قضاء المدينة

 المستشفياتو الجامعةو المعاهدو كوجود المدارس نابلس العديد من الوظائف العامة وفرتو •

 القضـاء و التي تخدم بمجملها سكان المدينـة و المساجدو األوقاف اإلسالميةو المكاتب الحكوميةو

 )1985 ،خياط( .شمال الضفةو

  التطور العمراني لنابلس الحديثة 3. 3

ذلـك  و Wright بقيت نابلس ملكة فلسطين غير المتوجة كما لقبها األثري األمريكي ارنست رايت

وفي هذا الجزء من الدراسة نورد ملخص ألهم ما مرت به المدينـة مـن   ، لفترة طويلة من الزمن

  .تطورات العصر الحديثو أحداث
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  م 1918-1516/ ت الحكم العثمانينابلس تح  1. 3. 3

العمرانية كتأسـيس بلديـة   و شهدت نابلس في أواخر الحكم العثماني عددا من المظاهر الحضارية

إنشـاء  و، األمور المتعلقة بالميـاه و األبنيةو م التي أشرفت على كافة اإلنشاءات1869نابلس عام 

شق الشـارع الرئيسـي شـمال     م تم1875في عام و، م1870خط البرق فيها سنة و مركز للبريد

المواصالت بـين مدينـة   و هو شارع فيصل مما ساهم في تطور النقلو خارج البلدة القديمة منها

م أنشأت مدرسة إعدادية سميت بمكتب أو مدرسة الخان 1879في و، مدن فلسطين األخرىو نابلس

هو و مستشفى حديثم قام األهالي بتأسيس نواة أول 1887في و، حيث كانت تقع فوق خان التجار

اسـتحدثت  و بني برج الساعة 1900في عام و، المستشفى الوطني الذي بني من تبرعات األهالي

التي أهداها السلطان عبد الحميد لنـابلس فـي   و الساحة القديمة القائم بها البرج قرب جامع النصر

 ية البريطانيـة تم بنـاء مشـفى اإلرسـال    1901في عام و، أثناء االحتفاالت الخاصة بعيد ميالده

أنشأت عيادة راهبات مار يوسف إلى الشمال مـن نـابلس    1904وفي ، غرب نابلس) اإلنجيلي(

ربطت نابلس بخط سكة حديد الحجاز مما ساهم في تطـور   1906في و، جوار المستشفى الوطني

أنشـأت مدرسـتي الرشـادية     1911في و، التجارة الخارجية في نابلس بشكل كبيرو المواصالت

إضافة لتـرميم معظـم أبنيـة نـابلس األثريـة      ، )الغزالية( الرشادية الشرقيةو )الفاطمية( يةالغرب

  ).1992، كلبونة( اإلسالمية

تخطيطها إلى العهـود  و خالصة القول أن نابلس القديمة بأحيائها الست الحالية تعود في وجودهاو

التي تمتد لتشمل و مال شرق المدينةاإلسالمية المبكرة للمدينة فهناك حارة الحبلة عند أقدام عيبال ش

هي وسط و القريون، العقبة جنوب الجامع الكبير، هي جنوب شرق المدينةو القيسارية، خان التجار

النهايـة  و هي بين جامع البيكو حارة الغرب، جنوب البلدة القديمة على المنحدرات السفلى لجرزيم

ممـا  و .ة القديمة على المنحدرات السفلى لجرزيمالياسمينة جنوب غرب البلد، الغربية للبلدة القديمة

جميعهـا  و جامعهـا و إمامهاو الوظيفية فلكل منها شيخهاو مّيز هذه الحارات استقالليتها المعمارية

  ).1992، كلبونة( تشكل وحدة معمارية واحدة بدون أي حواجز معمارية أو نفسية
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إلـى سـاحات   و ى سور لحماية المدينةيؤخذ على تخطيط المدينة المعماري اإلسالمي افتقاره إلو

قد يكون ذلك بسبب إحساس المسلمين بعدم الفائدة من التحصين بسبب موقع المدينة و عامة للترويح

إال أن المسلمين سرعان ما الحظـوا  ، المحصور بين الجبال حيث يمكن تبين المدافعين من الجبال

شوفة بين األحياء السكنية بمختلـف أنـواع   افتقار المدينة للساحات فقاموا بزراعة المساحات المك

خارجها فعملت هذه البسـاتين  و األشجار ساعدهم في ذلك كثرة ينابيع المياه داخل المدينةو الفاكهة

 الخضراوات المعتمدة على مياه الينـابيع و تزويد السكان بحاجتهم من الفواكهو على تجميل المدينة

البرقوق و الليمونو التينو العنبو من أشجار الزيتون كان مما اشتهرت به المدينة كلو، األمطارو

، إضافة الشتهارها بالزيت المستخرج مـن أشـجار الزيتـون    .البطيخ األصفرو النخيلو األصفر

، صناعة الغزل، )الدبس( إضافة الشتهارها بحلوى الخروب، الصابون القائم على الزيتون كذلكو

  ).1992، كلبونة( الحالوة الطحينية، البقالوة، القطايف، الكنافة، دبغ الجلود

دول البحـر  و الشامو قد اشتهرت نابلس بالتجارة حيث وصلت بضائعها إلى أقاصي أسواق مصرو

  . األردنو المتوسط إضافة لألسواق الداخلية في فلسطين

 كانت نابلس تتبع التقسيم اإلسالمي الخاص بتنظيم أسواق المدن فهنـاك األسـواق المتخصصـة   و

سوق خان التجار  إضـافة للمخـازن   ، سوق الصاغة، سوق العطارين، كسوق الغزل المنتظمةو

ناهيك عن التنظيم الخاص ، طحنهاو بيعهاو مخازن تخزين الحبوبو تخزين القطنو الخاصة ببيع

 السـمانة و الجـزارين و قوانينها فهناك جماعات اللحـامين و بالجماعات المهنية فلكل منها شيخها

  ).1992، كلبونة( التجارو الفخاريةو المصابنةو

  م1918-1840نابلس بين  2. 3. 3

وقـد  ، التجاريـة و الصـناعية و الزراعيةو حافظت نابلس في هذه الفترة على صورتها المعمارية

 تعرضها لهجمات الفالحينو شهدت هذه الفترة تطاحنا بين أسرها اإلقطاعية المتنافسة على حكمها

 رص بيوتها إلى جانـب بعضـها  و بأهل المدينة إلى تحصينهاالبدو الطامعين بخيراتها مما حدا و

بوابة يقيم فيها الحراس لحماية المدينة واسـتيفاء   16إحاطة المدينة بسور حجري خفيف تتخلله و

م عادت نابلس إلى الحكم التركي المباشر بعد 1858في و .الخارجةو الجمارك عن البضائع الداخلة
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إلـى  و االستقرار فعادت إلـى ازدهارهـا  و فعاد إليها الهدوء القضاء على نفوذ أسرها اإلقطاعية

ذلك حتى جاء و النهضة المعمارية الكبرى حيث انتشرت العديد من األبنية التي ال تزال حتى اآلن

  ).1992، كلبونة( م1918االحتالل البريطاني في عام 

  م 1918-1914االحتالل البريطاني  3. 3. 3

 من قبل البريطانيين كإحدى مدن فلسطين الخاضـعة لالنتـداب   1918حيث تم احتالل نابلس عام 

  .    قد كانت نابلس آنذاك مركزا لقيادة الجيش العثماني السابعو

لم تعد و النقل عنهاو بدأت نابلس تفقد أهميتها التجارية نتيجة لتغير طرق المواصالت 1918بعد و

  .قل تطورهاو المصّدر الوحيد لشرق األردن فضعفت تجارتها

النزوح فاختـل اقتصـاد المدينـة فغالبيـة     و تضاعف عدد سكان المدينة بسبب النكبة 1948بعد 

إال أن ضم الضـفة  ، كانت سوقا مفتوحة لتجارة نابلس 48النازحين كانوا معدمين كما أن أراضي 

كما ساهم تدفق األموال ، دون رسومو لألردن مكّن المدينة من تصريف بضائعها في مدن المملكة

تطورهـا  و ازدهار البالد اقتصادياو غيرها في إنعاش االقتصادو جة لفتح باب العمل في الخليجنتي

  ).1964، عارف( عمرانيا بشكل مضاعف

  نابلس الحديثةنابلس الحديثة  44. . 33. . 33

ذلك بعد أن اندثرت غالبية معالمها القديمة نتيجـة  و سنة 250-200يعود تاريخ نابلس الحالية إلى 

  .الحروبو اب بسبب الزالزلالخرو لتعرضها المتكرر للهدم

  :تقسم نابلس اآلن إلى كل منو

أبنيتهـا  و أسـواقها الضـيقة المسـقوفة   و تمتاز بأزقتهاو تقع في المركزو، المدينة القديمة )1

ولقد تشكلت الطرق في البلدة القديمة . هي تمتد لتصل سفوح جرزيمو أسواقها التجاريةو المتالصقة

يتين تتفرع منها الطرق الفرعية التي تـؤدي إلـى أزقـة    من نابلس من قصبتين شريانيتين رئيس
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ودروب تؤدي بدورها للمساكن التي تتراص وتلتف مع بعضها البعض مكونة األفنية والسـاحات  

 .)البلدة القديمة في نابلس 5. 3مخطط ( الداخلية والبساتين

، األغراب في الطرقات ومما يالحظ توجه هذه األبنية نحو األفنية الداخلية وإغالق واجهاتها تجاه 

كما أن هذه األفنية كانت عبارة عن فراغات متعددة األغراض تخدم النشاطات العائلية كمـا أنهـا   

حديقة خضراء تعمل على تلطيف الجو وتوفير الراحة البصرية والنفسية كما أنها مكان آمن لكافة 

المدينة القديمـة هـو النظـام     ومما يذكر أن النظام المتبع في. أفراد العائلة بعيدا عن الضوضاء

. وهو المكون األساس لكافـة أشـكال عناصـر الحركـة    ، التجميعي المتراص في تجميع المباني

وبطريقة أو بـأخرى يمكـن القـول أن    ) مستوى ممرات المشاة في نابلس القديمة 4. 3خارطة (

 .المدينة القديمة حققت العديد من مفاهيم االستدامة ولفترة طويلة من الزمن

  مستوى ممرات المشاة في نابلس القديمة 4. 3خارطة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )ISG, 2001 :المصدر( 
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  البلدة القديمة في نابلس 5.3 مخطط رقم

ّمعةالشريانات الرئيسية
مج
ق ال
طر
ال

  
  )بتصرف الباحثة، 2005، واإلقليميمركز التخطيط الحضري  المصدر(
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غير مسـبقة  و ت لتمتد على سفوح الجبال عالية االنحدارانتشرو التي نمت، نابلس الحديثة )2

التي بقيـت  و مما أدى لظهور مشاكل عديدة كصعوبة إيصال الخدمات األساسية للسكان، التخطيط

 فيما امتدت المناطق السكنية لتشمل القرى المجاورة كبالطة، محدودة تبعا لصعوبة ظروف الموقع

مراحل توسـع حـدود    7. 3أنظر مخطط  )1990، نيةموسوعة المدن الفلسطي( غيرهاو رفيدياو

 .2001مدينة نابلس 

لقد اتخذت المدينة فـي الربـع   و، تقع البلدة القديمة في نابلس اليوم على أنقاض المدينة الرومانيةو

 1918حتى عـام  و. م500عرض و م800األخير من المائة التاسعة عشرة شكال مستطيال بطول 

 إال أنه بعد هذه الفترة أقيم عدد من األبنية ذات الطابع التركي، نسبياكان تطور بناء نابلس محدود 

فيمـا  ، من ذلك إقامة مبنى الجند األتراك الكبير شرقي المدينة والذي استعمل كسجنو األوروبيو

أقيمت محطـة   1906في عام و .هو مبنى األشغال العامة حالياو أقيم غربّيه سكن للضباط األتراك

ببداية و .إلى جانبها عدد من أبنية موظفي دائرة سكة الحديدو ازية إلى الغرب منهسكة الحديد الحج

أمـا  . مستوصفا بشمالي المدينة ال يزال مستعمال حتى اآلنو القرن العشرين أقام األتراك مدرسة

 سـكن لألطبـاء  و مستوصف انجليـزي و مقهىو فندقو مبنى للبلدية القديمةو غربا فقد أقيم خان

  ). 1985، خياط( بعض األبنية السكنية ذات الطابع األوروبيو يزيبنسيون انجلو

هنا البد من اإلشارة إلى الحدثين الهامين الذين عمال على الحد من الجمود الذي ساد المدينة فـي  و

الهزة و الذي غير بتطور نمط البناء في المدنو 1918هما االحتالل البريطاني عام و الفترة السابقة

التي هدمت جزءا كبيرا من المدينة وبالتالي شجعت خروج السكان من البلدة و 1927األرضية في 

 فازدهرت حركة األبنية 1940و 1918أما بين .كسر الحاجز النفسي الذي منعهم من قبلو القديمة

 تطورت المناطق المبنية على محورين شرقي غربيو خارجهاو أقيمت األبنية داخل البلدة القديمةو

بدأت األبنية باالنتشار خلف المقبرة الشمالية على جبل عيبال كما أقيمت بعـض  و ،شمالي جنوبيو

بدأ السامريون بالخروج من البلدة القديمة لحيهم الجديد غربي المقبرة و األبنية على السفوح الحادة

كما أقيم حي العامود شرقا بمبادرة من الحكومة البريطانية والذي يعد أول حي عصـري  . الغربية

  .  منظم مسبقا في المدينةو ممصم
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تطور النشاط و ازداد عدد السكانو استمر الخروج من البلدة القديمة 1965حتى و 1940من بعد و

في بداية هذه الحقبة كان معظم تطور المدينة باتجاه الغرب فغالبية عالقـات  و .التمدنو االقتصادي

ن رياح نابلس غربية فيفضل السكن م% 45االجتماعية هي مع الغرب كما أن و نابلس االقتصادية

االعتقاد السائد بتطور األبنيـة رفيعـة   و للغرب كما يعود ذلك إلى التحسين بشبكة الطرق الغربية

  ). 1985، خياط( المستوى غربا

 .تحركت المدينة باتجاه عمان شرقاو فقد انقطع االتصال بساحل البحر 1948نتيجة ألحداث عام  و

إقامة أبنية السكن بكل االتجاهـات  و بإقامة المركز التجاري الجديد شماال لقد امتازت هذه الحقبةو

 إضافة ألبنية مخيمات الالجئين في بالطـة ، محور القدسو على طول محور نابلس رفيديا قلقيلية

عمان كمركز للحكم زاد مـن توجيـه   و كما أن ازدياد الصلة بين نابلس.عين بيت الماءو عسكرو

  .انتشار األبنية شرقا

  المركز التجاري الجديد في الستينيات 4. 3شكل 

  

، بيـت وزن و ليمتد غربا حتى اتصلت نابلس مع رفيـديا  1985و1965استمر البناء بين عامي و

  .عسكرو بالطةو شرقا امتدت لتتصل بكفر قليلو

بدأ ظهور أحياء سكنية منفصلة عن مركز المدينة مثل كل  1985حتى و 1983في الفترة ما بين و

  ).1985، خياط( المهندسينو األطباءو إسكانات الموظفينمن 

  ): 1985، خياط( بناء على ما سلف أمكن تقسيم فترات تطور البناء الحديثة إلى كل مما يليو
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كل من قرى و حي العامودو اقتصرت المنطقة المبنية على البلدة القديمة. 1940حتى عام  

أبنيـة سـكة الحديـد    و األبنية الموزعة كالعمارةالجنيد إضافة إلى بعض و رفيدياو عسكرو بالطة

 6.3مخطط رقم الحظ . بعض األبنية العامة كالبلدية غربا، أبنية السكن شماالو المستوصف، شرقا

 .1944حدود مدينة نابلس عام 

 حتـى رفيـديا  و امتدت األبنية غربا على السفوح الشمالية لجبل جرزيم. 1965ـ 1940 

شـماال اسـتمر البنـاء    و .يبال فيما بقي السهل في الوسط للزراعةعلى السفح الجنوبي لجبل عو

أما جنوبا فبدأ بناء حي فطاير من على المحاجر القديمة إضافة إلى . باالمتداد لسفوح عيبال الحادة

نـابلس القـدس لتمتـد    و شرقا تطور البناء على كل من طريقي نابلس عسكرو . حي السامريين

مدرسـة  و تتجاوزهما إضافة إلقامة بعض المصـانع و بالطةو رالمدينة لتشمل كل من قرى عسك

  .1964حدود نابلس حتى عام  6. 3مخطط الحظ . مهنية هناك

  .أقيمت األبنية الثابتة في مخيمات الالجئين 1953تحديدا في عام و في هذه الحقبةو

فتطور البناء غربا حتى وصـل  . استمر انتشار األبنية على سفوح الجبال. 1983ـ1965 

قرية الجنيد فيما انتشرت األبنية بشكل قليل في جهة مخيم عين بيت الماء الذي حد مـن التطـور   

 .بذلك االتجاه

  .حتى على األراضي ذات الميل الحادو شماال استمر تسلق األبنية على سفوح عيبال

  .السامريينو العامودو جنوبا استمر تطور كل من أحياء فطاير

فـي السـهل   و .السفوح الشرقية لجبل جرزيمو ل سفوح قرية عزموطشرقا استمر البناء حتى مقاب

تعبئة و كما استمر البناء بمركز المدينة. السكنية في طريق القرى الشرقيةو أقيمت األبنية الصناعية

  .1986لحدود الممتدة لمدينة نابلس حتى عام ا 6. 3الحظ مخطط . الفراغات هناك
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  1981نابلس  شبكة الطرق في مدينة 5. 3خارطة رقم 

  

  )1990، موسوعة المدن الفلسطينية(المصدر  

 أقيمت في هذه الفترة بعض األحياء السكنية الكاملة كإسـكاني المـوظفين  . 1985ـ1983 

 .الجنيدو إسكان المهندسين غربا بين رفيدياو، األطباء بجانب قرية روجيبو

مدينة في هذه الفترة لتضم أجزاء من أراضي قرى بيـت  امتدت حدود ال. حقبة التسعينيات 

 ).6.3مخطط ( صّرة غرباو وزن
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  مراحل توسيع حدود مدينة نابلس / مخطط مدينة نابلس 6. 3رقم  مخطط

  
  )2005، بلدية نابلس، قسم التخطيط :المصدر( 
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همت بوضوح في مما سلف يمكن القول أن األحداث التاريخية المختلفة التي مرت بها المدينة ساو

تطوره إضافة إلى أن طبوغرافيا المدينة التي تؤثر بشكل ملحوظ على انتشار األبنية و تشكيل بنائها

من ثم امتد إلى السفوح مما يعلل زيادة الكثافـة فـي   و فيها فبناء المدينة بدأ في األراضي السهلة

توجيـه  و ريح يسمح بالبنـاء م بميلكما أن القمم الغربية تمتاز ، السهول عنها في مناطق السفوح

  ). 1985، خياط( التطور ربما هناك

  تخطيط المدينة 5. 3. 3

تغطي منطقـة مسـاحتها   ، 118700كان عدد السكان آنذاك و م1869تم تأسيس بلدية نابلس عام 

أما المخطط الهيكلي القانوني الذي ظل معموال به حتى التسعينيات فهـو مخطـط   و 26500بلغت 

  ).     1994، خمايسي( ي ال يشمل جميع أنحاء المدينةالذو المصدق 1961

كانت عملية إعداد المخططات الهيكلية للمدن الفلسطينية قد بدأت بشكل مقنن بعد التصديق علـى  و

تكون البلدية لجنة تنظيم و الذي حدد بأن تكون لكل مدينة منطقة تنظيم 1921أمر تنظيم المدن لعام 

تم اإلعـالن عـن    1929-1921بين عامي و. طوير في تلك المنطقةالتو محلية تنظم عملية البناء

. كانت نابلس من أول هذه المـدن و البناءو لجان محلية للتنظيمو تسع مدن فلسطينية كمناطق تنظيم

بموجب تعليماته بدأ بإعداد مخططـات هيكليـة   و 1936بعد التصديق على أمر تنظيم المدن عام و

مدينة شكلت لها لجان محلية وقـد تـم إعـداد     11أعلن عن  1948حتى عام و .عامة لهذه المدن

م تم 1946ففي عام ) 66ص، 1994، خمايسي( .مخططات هيكلية لهذه المدن مع المصادقة عليها

فيمـا تمـت   ، الذي بقي الوحيد لفترة مـن الـزمن  و، إعداد المشروع الهيكلي العام لمدينة نابلس

  ).1985، خياط( 1948المصادقة عليه في 

المدار بواسطة المهندس و 1935قام مكتب المستشار لتخطيط المدن االنتدابي الذي أسس عام قد و

دون مشاركة من و القرى الفلسطينيةو المعماري االنجليزي كندل بإعداد المخططات الهيكلية للمدن

شار مكتب المستو تمت المصادقة عليها من قبل اللجنة اللوائيةو، الحكم المحلي أو المهنيين العرب

 فيما اقتصر دور البلديات على النواحي الفيزيائية بما فيها من شـبكة طـرق أوليـة   ، الذي أعدها

 خصائص كل منهـا و مناطق السكن الثالثة المختلفةو االستعماالت العامةو تعيين مناطق المبانيو
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فلسفة  إال أن هذه المخططات اعتمدت. مناطق الصناعات الخفيفةو الواجهات التجاريةو مميزاتهاو

توجيه استعماالت أراضي المدينـة بنـاء   و تم إصدار رخص البناءو التخطيط في المجتمع المتمدن

عليها دون مشاركة المؤسسات المحلية أو األفراد في هذه العملية أو أخذ االعتبارات االجتماعية أو 

المفعـول حتـى   بقيت غالبية هذه المخططات سارية و .االقتصادية الخاصة بالسكان بعين االعتبار

المرجعية في بعض قضايا استعماالت و بقيت تعد القاعدة القانونية الستصدار الرخصو التسعينيات

حيث أنه لم تعد مخططات هيكلية محلية أو إقليمية تلغي أو تعدل هذه المخططات خالل ، األراضي

     ).        1994، خمايسي( المصرية أو االحتالل اإلسرائيليو الفترة األردنية

عـدد مـن   و الخاص بمدينة نابلس مجموعة من المخططات الهيكلية الجزئية 1948وتبع مخطط 

ذلك تبعـا للتوسـعات   و، خارج حدود مشروع المخطط الهيكلي العامو المشاريع التفصيلية  داخل

  ).1985، خياط( المختلفة التي شهدتها المدينة لفترات زمنية مختلفة

على تطوير المجتمع فـي المـدن مـع     1967كلية لما قبل عام ذلك فيما عملت المخططات الهيو

الذين شكال المملكـة األردنيـة الهاشـمية    و تفضيل إقليم الضفة الشرقية على إقليم الضفة الغربية

الحد مـن  و كانت أولويات االحتالل تقوم على تجميد البناء العربي 1967بعد احتالل عام و .آنذاك

  ).1994، خمايسي( انتشاره

من ضمن ذلك وضع و تطورهاو كانت هناك محاوالت لتنظيم المدينة 1964لفترة ما قبل عام في ا

بنائها من جديد فبقـي المشـروع   و مخطط لتنظيم المدينة تبين الحقا أن تنفيذه يستلزم هدم المدينة

 في تلك الفترة أيضا تم وضع مخطط لمدينة نـابلس يوضـح تطـور المدينـة    و .حبرا على ورق

  :يظهر في المخطط كل منو، 10.000\ 1 يمها بمقياس رسممشاريع تنظو

الشوارع الضـيقة  ، وهي متالصقة ويظهر فيه التطور االعتباطي للمدينة: الحارات القديمة •

األسـواق  ، القديمة الرطبة وغير الصحية األبنية، األرض المبلطة بالحجارة، والمسقوفة غالبا

 .التجارية المسقوفة متنوعة األذواق
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حيث بدأ الناس ببناء بيـوتهم   1927وظهرت بشكل جلي بعد زلزال : فوح الجبالأحياء س •

 .دون تخطيط أو مراعاة لقوانين التنظيم التي منعت البناء الحقا إال بإذن مهندسيها

 .مشاريع التنظيم السابقة •

المدينـة الجديـد    مخطط تنظيمراعى مهندسو البلدية في ) 7.3الحظ مخطط ( وفي هذا المخطط 

ا القديم فراعوا الحواشي التي ستتطور باتجاه المدينة مستقبال مراعين تجميل المدينة ورسم وضعه

كما شمل المشـروع  . الحدائق العامة الجديدة والشوارع المقترحة ومواقع األبنية العامة والحكومية

ـ  تمكن القرى القريبة من المدينة آنذاك كقرى رفيديا وعسكر وبالطة وضمها لحدود البلدية حتى ت

كما تم رسـم  . البلدية من اإلشراف على تطور هذه القرى لئال تخنق المدينة أو تؤخر من تطورها

وهو أصغرها مسـاحة   "أ"سكن  ."ج"و "ب"و "أ"أما مناطق السكن فقسمت إلى . المناطق الصناعية

الغرب ويقع شرق المدينة في الوادي وعلى جزء صغير من أقدام عيبال الشمالية والقسم اآلخر في 

من سفوح عيبال أما القسم الثالث فعلى سفوح جرزيم ويميز هذه المنطقة أبنيتها الحديثة المسـتقلة  

وهي أكبر منطقة سكن في المدينة تمتد علـى سـفوح    :"ب"سكن . وشوارعها المعبدة والعريضة

د بعرض وتشمل معظم المنطقة الغربية بما فيها منطقة الوادي وتمت "ج"عيبال شمال منطقة السكن 

وتشـغل   :"ج"سـكن  . فهي تشكل سوارا يحيط بالمدينة "ج"أقل على جرزيم جنوبي منطقة السكن 

وأقل  "أ"السفوح الوسطى لجرزيم وأقدام عيبال الوسطى والغربية وهي تمتد أكثر من امتداد منطقة 

  ).1964، عارف( فخامة "ب"وأبنيتها توازي أبنية سكن  "ب"من امتداد منطقة 

  

 105منها ، مشروعا تفصيليا قامت البلدية بإعدادها 244تم حصر  1985حتى و 1960منذ عام و

فيما حلت العديد من المشاريع مكان أخرى ، مشروعا تفصيليا 67تضم  1967مشاريع أعدت بعد 

صـغيرة يصـعب بيانهـا فـي     و كما أن الكثير من المشاريع محدودة، على نفس قطع األراضي

تنفيذها دون و بيرة وقد كان يتم المصادقة على هذه المخططات محلياالمخططات ذات المقاييس الك

  ).21ص، 1985، خياط( مصادقتها من اللجنة اللوائية
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  1963مخطط استعماالت األراضي في مدينة نابلس  7. 3 رقم مخطط

 
  )1990، موسوعة المدن الفلسطينية: المصدر( 
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  .2001حسب مخطط  ة توضح شبكة الطرق في المدينةخارط 8. 3رقم مخطط 

   
  

  )2005، قسم التخطيط بلدية نابلس: المصدر(
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التجول في المدينة أن نابلس مدينة واقعة أساسا فـي الـوادي   و يظهر من خالل المشاهدة العينية 

من الواضح كذلك أن المدينة تتخذ شكال طوليا و .جرزيم جنوباو بلي عيبال شماالالمحصور بين ج

امتدادها علـى المحـور الشـمالي    و يعود لوجود الجبلين الذين يحدان من تطور المدينة، شريطيا

البنايات المرتفعـة تتسـلقهما   و حدة ميالن الجبلين إال أن المساكنو بالرغم من صعوبةو. الجنوبي

سوء اإلدارة أحيانا أخرى دون أخذ و يساعدها في ذلك سوء التخطيط أحيانا، اعتباطيا لتنتشر هناك

حتى دون توفير أقل مسـتويات المرافـق   و النفسية لألفراد بعين االعتبارو االحتياجات االجتماعية

عيادات أو حتى ساحات للعب األطفـال  و الواجب توفيرها في التجمعات السكنية من رياض أطفال

تنفيـذ هـذه   و ب عدم أخذ طبيعة المنطقة المعرضة للزالزل بعين االعتبار لدى تصـميم إلى جان

  .المباني

حتى فـي التجمعـات التـي    و كشيكةو يمكن مالحظة ذلك بشكل واضح في مناطق رأس العينو

التـي غزتهـا   و الخ..المعاجينو عصيرهدوار و انتفخت حديثا كما هو حال منطقة بليبوس األوسط

  ). 1. 4شكل ( قة بشكل مخيفالبنايات الشاه
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  عصيرهدوار  -المتراصة في محيط مدرسة الحاجة رشدهو البنايات السكنية المرتفعة 1. 4شكل

  
  )2005، الباحثة: المصدر( 

مع ذلك فإن الميالن المريح الذي يتمتع به المحور الشرقي الغربي ال يزال مهيمنا على اجتذاب و

 خاصة باتجاه الغرب حيث األحياء السكنية الجديدةو تطوراو موااألنشطة المختلفة فهو األسرع ن

  . خدماتو ما يرافقه من مرافقو الحرم الجامعي الجديدو منطقة رفيدياو

تنخفض أحيانا أخـرى  و وبشكل عام فإن مدينة نابلس تظهر ككتلة حجرية متراصة ترتفع أحيانا

دون أي مراعاة للمحيط الذي سـوف  و دةالتي أقيم كل منها على حو تبعا الرتفاع المباني نفسها

مدروسـة  الوتتخلل هذه الكتلة شبكة من الطرق غيـر   .تكون البناية في النهاية جزءا من تكوينه

هي في الجبال غالبـا  و، ت بناء على احتياجات السكان حيثما وضعوا مساكنهمئلكنها أنشو غالبا

أمـا فـي الـوادي    ، أحيانا كثيرةتخالفها و طرق ضيقة متعرجة تحاكي طبوغرافية األرض حينا

  . فتخترق الطرق الرئيسة الوادي طوليا مبتلعة أراضيه الزراعية الخصبة

أن تلفت العديد من قطـع األراضـي   و عند استعراض هذه المباني على أطراف الشوارع ال بدو

بسـبب   التي بقيت على حالها هذه لسنوات طويلة إماو غير المستغلّة االنتباهو المهملةو الفارغة

أو لعدم تواجـدهم فـي المدينـة    ، عدم رغبة أصحابها في بنائها حاليا أو عدم قدرتهم على ذلك

  .أصال
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  تطور المدينةتطور المدينةوو  المشاكل التي تعترض نموالمشاكل التي تعترض نمو  22. . 11. . 44    

نموها و المشاكل التي تعترض تطورهاو تواجه نابلس اليوم مجموعة ال يستهان بها من التحديات

  :المشاكل من أهم هذهو، تحد منهو الطبيعي

 أراضيها المستقبليةو حدود المدينة )1

غير مالئمة لطبوغرافية األرض التي تشكل في كثير مـن األحيـان   و فحدود نفوذ المدينة قديمة

المالئمـة طبوغرافيـا للتطـور    و كما أن األراضي الفارغة داخل حدود المدينة. حدودا طبيعية

 وجود المستوطنات المحيطـة بالمدينـة  ناهيك عن ). 1995، بلدية نابلس( غير كافيةو محدودة

القرى المجاورة في مخططاتها الهيكلية الممتدة و تطلعاتها الخاصة بابتالع الكثير من األراضيو

التـي تحـد مـن    و إضافة للتجمعات العسكرية المحيطة بالمدينة، أريئيلو بركةو كألون موريه

  .امتدادها في كثير من االتجاهات

  وسع حدود المدينةقيود تو محددات 2. 4شكل 

  
  )69ص، 1998، وزارة التخطيط والتعاون الدولي :المصدر( 

 

 



 114

كمـا أن  ، دعم السكنو فال توجد مؤسسات رسمية أو مالية تعمل على تطوير :مشاكل السكن )2

إلى جانـب  ، الشعبيةو معظم ملكيات األراضي خاصة مما يحد من إمكانيات إقامة األبنية العامة

) 1995، بلديـة نـابلس  ( الحرف بين مناطق السـكن و الصناعيةو تجاريةالخلط بين األنشطة ال

تخطـيط  و أضف إلى ذلك حّمى البنايات السكنية العالية المنتشرة بين السكان دون رقابة صارمة

  .احتياجات متزايدة غير ملبيةو ما ينتج عن ذلك من مشاكلو، مسبق من قبل الجهات الرسمية

  )1995، بلدية نابلس( خدمات األحياء )3

 فهناك نقص واضح في الخدمات والمرافق الخاصة باألحياء كالعيـادات الطبيـة والروضـات   

 الناتج عن عدم وجود تخطيط مسبق يواكـب اتجاهـات النمـو   و، غيرهاو المالعبو الساحاتو

  .التطورو

  )1995، بلدية نابلس( البنى التحتية )4

شـرقا فـي وادي عسـكر    و، غربابحيث ال تتم عمليات معالجة للمجاري الجارية بوادي نابلس 

 الكهربـاء و المياهو إضافة لشبكات الصرف الصحي، )1995، بلدية نابلس( شمال شرقي المدينة

التطوير الستيعاب الضغط الكبير المعتمد عليها نتيجة لتضخم األحياء و التي تحتاج إلى التجديدو

  .خاللهاالسكنية التي نمت دون وجود تطوير مناسب للشبكات الستيعابها من 

 )1995، بلدية نابلس( المشاكل المتعلقة بالمواصالت )5

فشبكة الطرق القائمة غير مطورة أو مستعدة الستيعاب التطور الحضري في كثير من أجـزاء  

ذلك إلى جانب العوائق الطبوغرافية التي تحول دون وجود شبكة طرق جيدة كما أنـه  و، المدينة

 قوع المدينة في الوادي المحصور بين جبلي عيبالذلك بسبب وو ال توجد طرق عرضية مالئمة

غربا حيث يعد شـارع  و ناهيك عن أن المدينة تعتبر ممرا للمواصالت اإلقليمية شرقا، جرزيمو

أحد هذه الممرات المتجهة من الشرق إلى الغرب باتجاه مـدن   -حالة الدراسة -رفيديا الرئيسي

 ي المدينة حركة المواصالت المتجهـة شـماال  كما تمر ف، بالعكسو الساحل الفلسطينيو قلقيلية

  .جنوبا مما زاد من حدة مشكلة المواصالت في المدينةو
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  الواقع التخطيطي الحالي للمدينةالواقع التخطيطي الحالي للمدينة  33. . 11. . 44

أحدث تخطيط هيكلي لمدينة نابلس ليغطـي   1995يعد مشروع تنظيم مدينة نابلس الهيكلي لعام 

ر أن هذا المخطط بدأ إعـداده منـذ عـام    ومن الجدير بالذك 2015احتياجات المدينة حتى عام 

من أهم األمور التي أشار إليها هذا المخطط و. لم تتم المصادقة النهائية عليه حتى اآلنو 1995

  ):1995، بلدية نابلس( كل مما يلي

  :تضم كل منو الخطة السكنية .1

مـن   يرى من المخطط أنها وصلت حد اإلشـباع و دونما 232تبلغ مساحتها و .البلدة القديمة •

يشير المخطط إلى ضـرورة عمـل   و .شخصا للدونم 60ناحية معدل الكثافة السكانية الذي بلغ 

 توثيقو رفعو بنيتها بما في ذلك من ترميمو المحافظة على تراثها القديمو برنامج إلعادة صيانتها

من  يقترح المخطط عدداو تواكب استخداماتها المختلفةو تطوير لتلبي متطلبات الحياة العصريةو

  .الخطوات لتحقيق ذلك

مسـاحتها  . )عين بيت الماء، عسكر الجديد، عسكر القديم، بالطة( مخيمات الالجئين األربع •

يتوقع أن و هي ذات كثافة عالية وصلت حد اإلشباعو، شخصا للدونم 60دونما بمعدل كثافة 472

ساكنيها المعيشـية  تصبح الحقا مركز طرد للزيادة السكانية المستقبلية خاصة عند تحسن أحوال 

  .وسكنهم ضمن مناطق المدينة المختلفة

وهي . شخصا للدونم 25دونم بمعدل كثافة سكانية 93تغطي منطقة مساحتها . منطقة سكن د •

يتوقـع أن تصـبح طـاردة للسـكان     و منطقة سكنية غير قابلة للزيادة بسبب عدم إمكانية البناء

  .للمناطق الجديدة

خصص لهـا  و قد حددت مسار التخطيطو طقة مباني قائمةأغلب هذه المنو .منطقة سكن ج •

  .شخصا للدونم26دونما بمعدل كثافة سكانية  3305
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دونما بكثافـة   10116قد خصص لها و هي من المناطق الحديثة المنظمةو .منطقة سكن ب •

  .شخصا للدونم 12سكانية معدلها 

دونما بمعدل كثافـة   2918قد خصص لها و المنظمةو هي المناطق الحديثةو .منطقة سكن أ •

 .أشخاص للدونم 8سكانية 

حيث عمل المخطط الجديد على التأكيد على مركز المدينة التجاري كونها : المناطق التجارية .2

 تخصيص المراكز التجارية الهادفة لتحقيق فعالية المركز التجـاري و، عاصمة الشمال التجارية

دونما لتغطية  656قد تم تخصيص و .لمختلفةفعالية المراكز الفرعية لخدمة المناطق او امتدادهو

 .متطلبات المدينة التجارية

إحـداهما  . تم تخصيص منطقتين صناعيتين متجاورتين شرقي المدينـة : المناطق الصناعية .3

أشخاص للدونم تقع في منطقـة   10دونما بواقع  1353للصناعات المتوسطة بمساحة تصل إلى 

األخرى للصناعات المقيـدة تقـع   و، الشوارع الالزمةو الكهرباءو سهلية مجهزة بخدمات المياه

قد تـم تخصـيص   و .شارع القدسو مخيم بالطةو جنوب المنطقة الصناعية بين المسلخ البلدي

الحـرف  و يقترح أن تكون هذه المنطقة خليطا من االسـتعمال السـكني  و دونما لهذه الغاية580

 .شخصا للدونم14المختلفة فتكون كثافتها السكانية 

ذلك في المنطقة في السهل الواقع شرقي المنطقة الصناعية و :مدينة رياضيةو قة زراعيةمنط .4

يقترح المخطط إيجاد بعـض  و. منطقة دير الحطب والمؤدية لقرية سالمو ضمن أحواض عسكر

دونما بكثافة سكانية  663قد خصص لهذه المنطقة و .األلبانو الصناعات المرافقة هناك كالبسترة

 .مأشخاص للدون 3

دونما لمستشـفى مركـزي يغطـي     40فقد خصص المخطط موقعا من : الخدمات الصحية .5

إلى جانب مستشفى للعيون في منطقة الجبل األحمر مـن  . سريرا 400يضم و احتياجات الشمال

 .سريرا لخدمة منطقة الشمال كذلك 70دونم بواقع 26أراضي بيت وزن على مساحة 
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غرب و قد اقترح المخطط إنشاء محطتي تنقية شرقف: مجموعة من المرافق العامة األخرى .6

تخصـيص  ، محاولة نقل محرقـة النفايـات  و محطات تنقية خاصة بالمناطق الصناعيةو المدينة

المنـاطق  و مركزين فرعيين لخدمة منـاطق المدينـة المختلفـة   و إطفاء متقدمو مركز طوارئ

 .الخضراءو وحةالمناطق المفتو تخصيص مساحات كافية للحدائق العامة، الصناعية

شـبكة الشـوارع   و فقد تم وضع بعض الحلول الخاصة بحركة السير: المواصالتو الطرق .7

  :حيث اقترح المخطط بهذا الخصوص. لتغطية حاجات المدينة سنة الهدف

، تسهيل الحركة فيـه و إنشاء طريق دائري رئيسي إضافي لتخفيف الضغط عن شارع فيصل  )أ 

  .توزيعهاو لسير اإلضافيةإنشاء طرق موازية الستيعاب حركة او

  .عرضية لخدمة حركة المرور داخل المدينةو إنشاء شوارع فرعية طولية  )ب 

  .نقلها إلى األراضي المجاورة لهاو إيجاد طرق محلية لخدمة المرور داخل األحياء  )ج 

 .   إيجاد مجموعة من الكباري لتسهيل العبور عند المفارق المعقدة  )د 

مرورية الخاصة بإنشاء شبكة مـن اإلشـارات الضـوئية    ذلك إلى جانب مجموعة السياسات الو

تحويل بعض الشـوارع  ، إنشاء الجسور العلويةو توسيع األرصفةو تنظيم ممرات المشاة، الفاعلة

توفير مواقـف  ، الجزر إضاءةتحسين ، تنظيم أبعاد فتحات األرصفة، إلى شوارع خاصة بالمشاة

إيجاد نظام مواصـالت  ، ض التقاطعات المعقدةإنشاء الكباري في بع، الخاصةو السيارات العامة

  الخ..عامة جيد يقلل استخدام السيارات الخاصة

 المراكـز الثقافيـة  و الجامعـات و األبنية المدرسيةو كما حدد هذا المخطط أماكن المرافق العامة

، دونمـا لألبنيـة المدرسـية    876الرياضية كما حددت المساحات الالزمة لكل منها فتم تحديد و

، دونمـا للمدينـة الرياضـية    192، دونما لألندية الرياضية 120، دونما لألندية الثقافية 17.25

علـى أن  . دونما للجامعة 100و دونما للمركز الثقافي20، دونما لمتطلبات األندية االجتماعية84

  .أراضي للمحاجرو تكون بقية األراضي طبيعية محفوظة
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  2001مخطط مدينة نابلس الهيكلي  1.4مخطط 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 )2005، بلدية نابلس: المصدر(
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  واقع استعماالت األراضي في المدينةواقع استعماالت األراضي في المدينة  22. . 44

 ذلك عن طريـق المشـاهدة العينيـة   و أمكن عمل تحليل الستعماالت األراضي في مدينة نابلس

 صـناعية و تجاريةو حيث أمكن مالحظة االستعماالت المتنوعة من سكنية، التجوال في المدينةو

آثار إلى جانب األراضـي الفارغـة   و محاجرو أحراشو مقابرو حدائق عامةو كنائسو دمساجو

  .األراضي المزروعة بالزيتونو المهملةو غير المستغلة

 تعرجا كلما ابتعدت عن المركزو حدةو تتخلل كل ذلك شبكة من الطرق المعبدة التي تزداد ضيقا

 من إمكانية إيجاد شـبكة مواصـالت سـهلة   بدأت بتسلق الجبال فالميالن الحاد في الجبال يحد و

  .سريعة في آن معاو مريحةو

ذهابا بشكل جيد باسـتثناء  و من المالحظ أن الحركة على المحور الشرقي الغربي مؤمنة جيئةو

في المناطق التي تضيق عندها الطريق كما هو الحال و مشاكل االزدحام الشديد في أوقات الذروة

مستشفى الوطني حيث يتدنى عرض الشارع إلى أقل عرض لـه  في مركز المدينة خاصة عند ال

كما أن الحركة ما بين الجبلين مازالت صعبة دون المرور في منطقـة الحركـة وسـط    . هناك

  .المرورو المدينة مما يزيد من تفاقم مشكلة االزدحام

 في كثير مـن الحـاالت الـورش   و السكنيةو من الواضح كذلك الخلط باالستخدامات التجاريةو

إلى جانب النقص الواضـح فـي المرافـق العامـة     ، الصناعية التي تنتشر بين األحياء السكنية

كما يالحظ سوء توزيـع المراكـز   . األنديةو المساحات الخضراءو الضرورية كالحدائق العامة

ابتالع المناطق المبنية ألراضي المدينة الزراعية التي بقيـت كـذلك حتـى    و الطبية في المدينة

حيث لم تقم أي من مباني المدينة أو تلك المقامة في السهل علـى أراض زراعيـة    ،1918عام

 .التابعة لهاو باستثناء المباني الخاصة بمحطة سكة الحديد

  ملكيات األراضي في المدينة 3. 4

إن معظم أراضي نابلس ملكيات خاصة أما األراضي ذات الملكية العامة كالحكومة أو البلدية أو 

ؤسسات العامة فقليلة مما يشكل عائقا أمام إيجاد أماكن خاصة بالمرافق العامة داخل الوقف أو الم
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دونما أراضي ملكية عامة ومـن هـذه    2880كان لنابلس  1985حتى عام و .األحياءو المدينة

ومن الجدير بالـذكر  . غير مستغلة إطالقاو دونما أراضي فارغة 1864األراضي العامة حوالي 

  . زالت هي المعتمدة حتى اآلن في الدراسات الخاصة بالبلدية ودون تحديثهاأن هذه األرقام ما

  ملكيات أراضي المدينة 3. 4 رقم  شكل

  

  

  

  

  

  
  )1985، شلومو خياط، مشروع تنظيم هيكلي نابلس :المصدر( 

هي إمـا ذات مـيالن حـاد أو    و تقع غالبية أراضي الملكيات العامة بعيدا عن المناطق المبنيةو

الخدمات ال بد من مصادرة أراضي و لتلبية االحتياجات العامة المختلفةو لذلك، ألحراشمغطية با

  .خاصة

  األراضي العامة الفارغة بنابلسو تصنيف األراضي العامة 1. 4جدول 

  بلدية  حكومي  ملكية
ــف  وقـ

  إسالمي

 مؤسسات

منظمات و

  مختلفة

  المجموع

  2880031  179225  150852  774000  1774954  دونما/المساحة

  %100  %6.3  %5.3  %26.8  %61.6  النسبة المئوية

مســـــاحة األرض 

  دونم/الفارغة 
1616477  85387  65532  96145  1863541  

  %100  %5.2  %3.5  %4.6  %86.7  النسبة المئوية
  ).1985، شلومو خياط، مشروع تنظيم هيكلي نابلس:المصدر( 

اصة مما يوجب تملك بعضـا منهـا   أما بالنسبة لمنطقة الدراسة فتكاد تقتصر أراضيها على الخ

  .للمرافق العامة

 ادونم 2880
 ملكية عامة

 

61.6 %
 حكومة

26.8 %
 لديةب

6.3 %
مؤسسات عامة 
  كجامعة النجاح

وقف % 5.3
 إسالمي
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  النقل في المدينةو تطور المواصالت 4. 4

وقوعها على الممـر الواصـل   و تعتبر نابلس عقدة مواصالت هامة نظرا لتوسطها مدن فلسطين

 يافـا و جسـر داميـة  و الساحل فيمر منها الطريق الموصل بين األردنو بين الداخل الفلسطيني

قـد قلـت   و، كما يمر فيها الطريق من القدس إلى حيفا شماال، الفلسطيني غربا السهل الساحليو

 السـاحل و باتجاه الغـرب و حيث انقطعت كل من الطريقين باتجاه حيفا 1948هذه األهمية بعد 

 الطـرق المؤديـة للشـمال   و األردنو الغورو مع ذلك بقيت نابلس ملتقى كل من طرق القدسو

  . المتجهة للجنوبو

غير و القرى المختلفة بشبكة من الطرق المعبدةو عبر سنين طويلة بالمدنو ت المدينةقد ارتبطو

التي ضمت حتى الستينيات كل من طرق الدرجة األولى التي تصـل المدينـة   و المعبدة المختلفة

المتفرعة عـن  و تشمل الطرق الموصلة للقرىو طرق الدرجة الثانيةو بالمدن الرئيسية المحيطة

توصـل بعـض   و هي غير مرصوفة تسير عليها السـيارات و الطرق المعبدة، الطريق الرئيسي

 هذه ال تسـلكها السـيارات  و الممراتو المسالك، القرى ببعضها أو تتفرع عن الطريق الرئيسي

تصل القرى ببعضها أو تصل قريـة مـع الطريـق    و الحقول تصل القرىو تكون بين الجبالو

  ). 1964، عارف( الرئيسي أو تصل المدينة ذاتها

لقد اعتبرت نابلس في العهد األردني مركزا النطالق باصات نقل الركاب إلى مختلـف مـدن   و

لطالما اعتبرت المواصالت داخل المدينة صعبة نظرا لضيق مساحة المدينة في تلـك  و .األردن

بالنظر إلى طبوغرافيتها حيث علقت البيوت على سفوح الجبال مـع صـعوبة وصـول    و الفترة

فيما حلت األدراج محل الطرق المعبدة في الوصول إلـى البيـوت علـى    ، يها هناكالسيارات إل

السفوح إضافة لعدم تنظيم المدينة بشكل يسهل المواصالت مما زاد في صـعوبة المواصـالت   

العمل األكبر مـن نصـيب   و بهذا فإن سير الباصات بين أحياء المدينة قليل جداو داخل المدينة

نسبة للنقل الخارجي فهو كثيف ألن المدينة مركز اسـتقطاب للمنـاطق   أما بال .سيارات التاكسي

  ).1964، عارف( نقل المسافرينو المحيطة فهناك نقل البضائع
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  الفصل الخامسالفصل الخامس

  تحليل استعماالت األراضي والمواصالت في منطقة الدراسةتحليل استعماالت األراضي والمواصالت في منطقة الدراسة

  مقدمةمقدمة  11. . 55

ا  ة _تقع المنطقة التي سيتم إجراء الدراسة عليھ من أجل وضع المقترحات الخاصة بتخطيط مدين

ة نابلس تخطيطا مستدام د منطق م تحدي ا ومتكامال الستعماالت األراضي الحضرية والمواصالت ت

ام إجراء الدراسة ودراسة ليت ة في أقصى _ التحليل ووضع السياسات الخاصة بھ ذه المنطق ع ھ تق

ة ن المدين ي م زء الغرب ة ، الج رق منطق ا يخت ة فيم اح الوطني ة النج د لجامع رم الجدي ع الح ث يق حي

داد شارع رفي ة امت االدراس ة لتبتلعھ دت المدين ي امت ديا الت ة رفي د ، ديا الرئيسي حيث قري و أح وھ

رى  ابلس وق ين ن ة وھو الطريق الواصل ب الشوارع الشريانية الرئيسة في شبكة مواصالت المدين

  ).1. 5خارطة رقم ( نابلس الغربية ومدينة قلقيلية

  لغربيةشارع رفيديا الواصل بين نابلس وقلقيلية والقرى ا 1. 5خارطة رقم 

  

من والتي ، كونھا منطقة حديثة التطور) 1. 5مخطط ( لقد تم اختيار ھذه المنطقة تحديدا للدراسةو

ام فمن ال .المتوقع نموھا بشكل كبير ومتزايد في المرحلة القادمة ة بشكل ع واضح أن تطور المدين

د ، الذاتامتدادھا ھو باتجاه الغرب وعلى ھذا المحور بو كما أن ھناك عددا من المحفزات التي تزي

ز رئيسي للتطور  )1. 5شكل ( من ھذا النمو والتي من أبرزھا وجود الحرم الجامعي الجديد كمحف
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ة  ارج المدين ن خ املين م ة والع اكن للطلب اعم ومس ن مط ة م دمات مرافق ور خ ن ظھ ه م ا يواكب وم

ة القدس المفتو حة وبعض المؤسسات كشركتي االتصاالت وخدمات جامعية إضافة لوجود جامع

ك في ، غيرھاالجوال وو دا وذل ة تحدي فكان البد من وجود دراسة تعنى بدراسة وتحليل تلك المنطق

ر المدروس وفي  ة نتيجة لتضخمھا غي محاولة لتجنب المشاكل التي تواجھھا كثير من أحياء المدين

تعما ي المواصالت واس تدامة ف و االس ا نح ة لتوجيھھ ات محاول اة احتياج ع مراع الت األراضي م

  . األفراد المادية والنفسية واحترام البيئة والحفاظ عليھا

  الحرم الجامعي الجديد لجامعة النجاح الوطنية 1. 5شكل 

  
  )2005، الباحثة: المصدر( 
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  حدود منطقة الدراسة وعالقتها بالمدينة 1. 5مخطط رقم 

  
  )2005، الباحثة: المصدر( 
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  المعالم الرئيسية في المنطقةالمعالم الرئيسية في المنطقة  22. . 55

الم  م المع ى أھ د من اإلشارة إل ا وخصائصھا ال ب ة الدراسة وتحليلھ ديثنا عن منطق في معرض ح

ي ا يل  واالستخدامات التي تؤثر في نمو المنطقة وتتأثر بھا سلبا وإيجابا ومن أھم ھذه المعالم كل مم

  ): 2. 5مخطط (

  .القدس وما يتعلق بھما من تنقل وأنشطة وخدمات من المفروض تلبيتھاجامعتي النجاح و •

راد  • ان كمصادر جذب وطرد لألف كل من مدارس كمال جنبالط وبنات رفيديا وفدوى طوق

  .من المنطقة وخارجھا

 .يوجد في المنطقة كنيسة ومسجد واحد •

  .شركتي االتصاالت الفلسطينية والجوال كمؤسسات وأماكن للعمل •

  .ود ومنشار الحجر ومصنع البالط والتأثير البيئي الذي تمارسه على المنطقةمصنع الجل •

اطق  • ع للمن مھبط الطائرات وسجن الجنيد وإمكانية استمراره كسجن في ظل التطور المتوق

  . السكنية في المنطقة

ة و • ال البلدي إسكان المجلس الفلسطيني اإلسكانات الخاصة كإسكان المھندسين وإسكان عم

 .ما يترتب على كل ذلك من احتياجات وخدمات مرافقةو لإلسكان

  ))حسب المخطط الھيكليحسب المخطط الھيكلي((  استعماالت األراضي المقترحة في منطقة الدراسةاستعماالت األراضي المقترحة في منطقة الدراسة  33. . 55

ي  ا للمخطط الھيكل ة الدراسة تبع ر من مساحة منطق تحتل استعماالت األرض السكنية النسبة األكب

ة % 66.8بحيث تحتل ، 2001الخاص بالمدينة لعام  اطق من المنطق ككل وھي تضم كل من المن

نيف  كنية ذات التص ن ، "ب"و "أ"الس ل م ى ك ة عل ة الدراس وي منطق ا تحت اطق كم   المن

ل% 8.4مة بنسبة ومناطق المباني العا% 0.93بنسبة  التجارية ا الحدائق فتحت ابر % 3.3 أم والمق

  ).  3. 5مخطط (من المساحة الكلية % 20.5فيما تشكل الطرق  0.07%
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  المناطق المبنية وغير المبنية في المنطقةالمناطق المبنية وغير المبنية في المنطقة  توزيعتوزيع  44. . 55

ة  اص بالمدين ي الخ ط الھيكل ن المخط ل م ى ك ة عل ر المبني ة وغي اطق المبني ة المن دت دراس اعتم

ق وي المراف وير الج ى ، والتص الرجوع إل اطق ب ذه المن ديث ھ ى تح ة عل ل الباحث ب عم ى جان إل

  .ي في منطقة الدراسةالتجول الميدانو 2003التصوير الجوي الخاص بالمدينة لعام 

ة وتصويرھا الجوي  ى مخطط المنطق اد عل ك المساحات وباالعتم ل تل وعن طريق حساب وتحلي

والي  غ ح ة يبل اطق المبني اء الخاص بالمن طح البن وع مس ى أن مجم ة إل  92.468توصلت الدراس

ة الدراسة ككل والتي تضم % 5دونما وھي تعادل ما نسبته   1869.035تقريبا من مساحة منطق

ى  منھا% 20.5دونما تشكل الطرق حوالي  ا، 383.586بمساحة تقريبية تصل إل ا يعطي  دونم مم

  .فرصة جيدة ألي عملية تغيير مقترحة

ن الطرق وو ل م ة ك ر المبني اطق غي احات وتضم المن وارع والس اني الش الفراغات المحيطة بالمب

  ).4. 5مخطط ( غير المبنيةاضي المھملة ووقطع األر

ديا الرئيسي أما المبان اطق المحيطة بالشوارع الرئيسية كشارع رفي ر في المن ي فتتركز بشكل كبي

وشارع عبد الرحيم محمود إلى جانب تجمعھا وبشكل ملحوظ في المناطق المحاذية لتجمع كل من 

ات ر ان وبن دوى طوق بالط وف ال جن دارس كم ةم دس المفتوح ة الق ديا وجامع إن و. في ك ف ى ذل عل

ة بوضعيتھا  كل المنطق ا بالش يط فيھ ه التخط ال لتوجي يح المج ا يت و مم ور النم ي ط ي ف ة ھ الحالي

  .النموكعائق أو محدد التجاھات التطور والمناسب دون أن يفرض الوضع القائم نفسه 

اطق و ي المن ة خاصة ف اني المنطق و المتسارع لمب داني يمكن مالحظة النم من خالل التجول المي

  ).2. 5شكل ( المحيطة بالحرم الجديد
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  .النمو المتسارع لألبنية مقابل الحرم الجديد 2. 5 رقم  شكل

  
  )2005، الباحثة: المصدر( 

  االستعماالت الحالية لألبنيةاالستعماالت الحالية لألبنية  55. . 55

وعي  ا الن از بغناھ يمكننا في ھذه المنطقة حصر مجموعة متنوعة متميزة من االستخدامات التي تمت

ة ة  فھي تضم مجموعة من االستعماالت السكنية والتجاري ة والديني والمختلطة والصناعية والتعليمي

ا ، والمؤسساتية والجامعات بعض االستخدامات كم د ل إال أنھا تفتقر إلى الكم المناسب والتوزيع الجي

  ).5. 5مخطط ( ھو حال المدارس األساسية ورياض األطفال والخدمات التجارية والترفيھية

تخدامات لتواك زداد االس ع أن ت ن المتوق ا أن م ي كم ة ف ا وبخاص ة ومرافقھ ات الجامع ب احتياج

  .المناطق المحاذية لھا
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  المعالم الرئيسية في المنطقة 2. 5رقم مخطط 

1

8

2

10

9
7

3

4

65

14

11

12

 الحرم الجديد لجامعة النجاح(1
الوطنية

سجن الجنيد(2
مطار(3

(قاعة ألف ليلة و ليلة (مھدمة(4
(مقر الرئيس(مھدم(5

كنيسة(6
مقابر(7

مدرسة كمال جنبالط(8
مدرسة بنات رفيديا(9

مدرسة فدوى طوقان(10
جامعة القدس المفتوحة(11

مصنع ملحيس(12
شركة االتصاالت الفلسطينية(13

جامع(14
إسكان مھندسي الجنيد(15

16) روضة أطفال1ط
إسكان عمال البلدية(17

 إسكان المجلس الفلسطيني(18
لإلسكان

مصنع جفت (19
باركس منشار حجر(20
باركس مصنع بالط(21

13

15

16

17

18

19

21 20

  
  )2005، الباحثة: المصدر( 
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  استعماالت األراضي المخططة 3. 5 رقمخطط م

منطقة سكن أ
منطقة سكن ب
منطقة مباني عامة
منطقة تجارية
منطقة حدائق
مقابر

  
  )2005، الباحثة: المصدر( 
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  توزيع المناطق المبنية وغير المبنية 4. 5 رقممخطط 

 
  )2005، الباحثة: المصدر( 
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  ارتفاعات األبنيةارتفاعات األبنية  66. . 55

اك  ة فھن اني المنطق من خالل عملية المسح الميداني لألبنية تبين التفاوت الملحوظ في ارتفاعات مب

ة ا ة ذات الطبق وت الصغيرة القديم ي يصل البي ة الت دة المرتفع ارات الجدي ب العم ى جان دة إل لواح

ة االرتفاعات ) 4. 5شكل ( طابق 13بعضھا إلى  راوح بقي ا تت دأت في الظھور حديثا فيم والتي ب

ة المتراصة دون وجود الخدمات ) 6. 5مخطط ( مابين ھذه وتلك اني العالي كما نالحظ ظھور المب

 .5شكل ( المھندسين في منطقة المخفية إلسكانالموصل  المرافقة وذلك في منطقة رقيديا والطريق

  ).5. 5و 3

  في المنطقة ةالبنايات المتراص 3. 5 رقم شكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )2005، الباحثة: المصدر( 

  البنايات المرتفعة جنبا إلى جنب مع البيوت الصغيرة 4. 5 رقم شكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )2005الباحثة : المصدر( 
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  :اسة أمكننا تصنيف األبنية إلى ثالث مجموعاتومن خالل ھذه الدر

ين  )1 ل نسبةمستويات و 4-1أبنية تتراوح ارتفاعاتھا ب ة %  78.4 ھي تحت من مجموع أبني

 .المنطقة

 .من أبنية المنطقة% 13.4مستويات وتشكل  7-5أبنية ارتفاعاتھا مابين  )2

  .من أبنية المنطقة% 8.2طابق وتشكل  13-8أبنية ترتفع من  )3

  المباني الحديثة العالية في الطريق إلسكان المھندسين 5. 5 رقم شكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )2005، الباحثة: المصدر( 
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  االستعماالت الحالية لألبنية 5. 5مخطط رقم

سكني
تجاري
مختلط
 تعليمي
صناعي
ديني
مؤسسي

  
 )2005، الباحثة: المصدر( 
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  ارتفاعات األبنية 6.5 مخطط رقم

عدد الطوابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
13

قيد اإلنشاء

 
  )2005، الباحثة: مصدرال( 
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  تحليل شبكة المواصالت في منطقة الدراسةتحليل شبكة المواصالت في منطقة الدراسة  77. . 55

  تصنيف الشوارعتصنيف الشوارع  11. . 77. . 55

ا  ة الدراسة تبع رق منطق ا ويمكن تصنيف الشوارع التي تخت ا حدده  عرضھالمرتبتھ ى م اء عل بن

  ):7. 5مخطط ( المخطط الھيكلي للمدينة في ھذه المنطقة إلى كل من

  .شارع رفيديا الرئيسيويتمثل ب، متر30شوارع بعرض  )1

ا في ، متر25شوارع بعرض  )2 ه كم ة الدراسة جزء من ذي تضم منطق دائري ال كالطريق ال

امعي واألراضي المحيطة د والحرم الج ة الجني توعب ، منطق ق أن يس ذا الطري د خطط لھ -30وق

اه ليستوعب % 40 ة 1200من المرور ويكون ذا ثالث مسارب في كل اتج ابلس( مركب ة ن ، بلدي

1995(.  

  .مثل شارع تونس، متر20شوارع بعرض  )3

وارع بعرض  )4 ر12ش رض ، مت ة بع وارع فرعي ي ش ة وھ وارع الداخلي ع الش ه جمي وتمثل

 ).1995، بلدية نابلس( ساعة /مركبة 400متر تنقل أحجاما متوسطة من السير تقارب  12ـ10

  :)8. 5مخطط ( إلى كل من وظيفياويمكن تصنيف شوارع المنطقة 

ري )1 ية ش وارع رئيس ي انيةش ديا الرئيس ارع رفي ل ش ك مث كل ( وذل ط  )6. 5ش و خ وھ

ا د وغيرھ ت وزن والجني ة كبي القرى الغربي ابلس ب ربط ن ذي ي رئيس ال ه ، المواصالت ال ا أن كم

ة الحرم الجامعي  ى خدم الطريق المؤدي إلى قلقيلية ولقد امتد ھذا الشارع مؤخرا واتسع ليعمل عل

ه ) 7. 5شكل ( الجديد لجامعة النجاح الوطنية ة التي تخترق ة السير العالي ذا الشارع بكثاف ويتميز ھ

اك يارات ھن ة بالس ر نزھات السكان الليلي ائية حيث تكث رة المس ي الفت ق ، وخاصة ف إضافة للطري

 .متر وھو طريق شرياني كذلك 25بعرض الدائري 
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  امتداد شارع رفيديا الرئيسي باتجاه الحرم الجامعي الجديد 6. 5 رقم  شكل

  
  )2005، الباحثة: المصدر( 

 باتجاه المدينة -امتداد شارع رفيديا من أمام الحرم الجديد 7. 5 رقم شكل

  
  )2005، الباحثة: المصدر( 

ة )2 ى  شوارع تجميعي ؤدي إل ة لت وارع الفرعي ن الش ير الصغيرة م ة الس ع حرك وم بتجمي تق

ى ك، الشوارع الشريانية ؤدي إل ود والم رحيم محم د ال ل شارع عب ك مث ة وذل ة المخفي ل من منطق

ة ين والعامري كاني المھندس دم ) 8. 5شكل( وإس ع أن يخ ن المتوق ع وم وزع أو مجم ارع م و ش وھ
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ا السكانية  بشكل أكبر في الفترة الالحقة بسبب نمو المناطق السكنية ھناك والزيادة المتوقعة لكثافاتھ

ى، وباألخص وجود إسكان العامرية على الحد الجنوبي للمنطقة ه  وذلك إل ونس كون جانب شارع ت

 . يقوم بنقل حركة جيدة من المرور كذلك

 إسكان العامرية على الحدود الجنوبية للمنطقة 8. 5 رقم شكل

 
 )2005، الباحثة: المصدر( 

بعض  شوارع محلية )3 وھي شوارع داخلية تخدم المناطق السكنية بشكل أساسي وقد يكون ال

 .منھا مغلق النھاية

قھا أو في  حةوھناك الشوارع المقتر ى ش ا شوارع في طور اإلنشاء وجاري العمل عل وھي إم

  .طريقھا لذلك وقد تكون شوارع رئيسية أو محلية
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  تصنيف الشوارع تبعاً لمرتبتھا 7.5 رقممخطط 

 متر30شارع 
 متر25شارع 
 متر20شارع 
 متر12شارع 

  
  )2005، الباحثة: المصدر( 
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 التصنيف المورفولجي للشوارع. 8.5رقممخطط 

ي رياني رئيس ارع ش ش
وزع ي أو م ارع تجميع ش
ي ارع محل ش

   

  )2005، الباحثة: المصدر( 
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  الوضع الحالي للشبكةالوضع الحالي للشبكة  22. . 77. . 55

ا نسبته  ارب م دة التي تق ة الدراسة مجموعة من الشوارع المعب تضم شبكة المواصالت في منطق

من مساحة الطرق المقترحة في المنطقة ككل فيما تحتل الطرق الترابية أو التي في طور % 44.4

  ).9. 5مخطط ( مساحةاإلنشاء بقية ال

  اتجاھات حركة السير في المنطقةاتجاھات حركة السير في المنطقة  33. . 77. . 55

ة ذات  ة شوارع المنطق ار كاف ة الدراسة اعتب يمكننا ومن خالل المشاھدة العينية والتجول في منطق

د حيث  بالط وھو الوحي ال جن ديا والمؤدي لمدرسة كم رع عن رفي اتجاھين باستثناء الشارع المتف

ة في أي توجد إشارة للداللة على أنه  شارع ذا اتجاه واحد فقط فيما لم يتم مالحظة أي إشارة مماثل

  ).10. 5مخطط ( كما أنه لم يتم حصر أي شارع خاص بالمشاة، من شوارع الشبكة

  كثافات حركة السير ضمن الشبكةكثافات حركة السير ضمن الشبكة  44. . 77. . 55

ة السير الخاصة  ات حرك اوت كثاف ة الدراسة مالحظة تف ة لمنطق أمكن من خالل الدراسة الميداني

ى كل من ب دا وسريعة عل ة ج واع الشوارع فھي عالي ا ألن ك تبع شوارع شبكة منطقة الدراسة وذل

ة النجاح حيث  د لجامع اذاة الحرم الجدي داده بمح ديا وامت ود ورفي رحيم محم شوارع تونس وعبد ال

   .ويصعب التنقل من جانب آلخر يكبر الخطر على المشاةيزداد االتساع وتزداد السرعة و

ا ت ك فيم ن وذل ودة م ات الع ي أوق دارس ف دس والم ة الق ة لجامع ة المحاذي وارع التجميعي تظ الش ك

ار ة النھ ل في بقي ود لتق ى . المدارس وتع ة مقتصرة عل ة قليل ة فھي ذات حرك ا الشوارع المحلي أم

م  ذين ل ة ال ال المنطق ة أطف ى جانب حرك م إل م وزّوارھ ازلھم ھ ى من ة سكان الشارع من وإل حرك

  .سوى ھذه الشوارعيجدوا مكانا للعب 
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 الوضع الحالي للشبكة 9.5 رقممخطط   

 شارع معبد
 شارع ترابي
 شارع مقترح

  

  )2005، الباحثة: المصدر( 
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  اتجاھات حركة السير 10.5رقم مخطط 

   

  )2005، الباحثة: المصدر( 
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  استبيان آراء السكان وتحليل النتائجاستبيان آراء السكان وتحليل النتائج  88. . 55

ؤ بنتائجهلما كانت توقع ه أو التنب يئا ال يمكن توقع ان ال ، ات الناس واحتياجاتھم وردود أفعالھم ش ك

ول  يناريوھات وحل ه من س ا يتوقعون بد من التعرف مباشرة إلى آرائھم وما يعانونه من مشاكل وم

ة  املين والطلب وقد تم ذلك عن طريق توزيع االستبيانات التي تم تصميمھا لمعرفة آراء السكان والع

ا ف رة عن بعض م ا فك ي منطقة الدراسة حول بعض األمور التي يمكنھا أن تخدم الدراسة ولتعطين

ة  ة والبيئ ة الطبيعي اس وكل من البيئ ين الن ا ب ة م ات المتبادل ى العالق يجول في أذھانھم والتعرف إل

ة بشكل طبقي ضم كل من الشرائح الخمسة ع العين  المبنية ونظام المواصالت وعلى ذلك تم توزي

  :التالية

  .سكان المنطقة وزوارھا )1

  .طالبات كل من مدارس كمال جنبالط ورفيديا وفدوى طوقانمدرسات و )2

  .شركة االتصاالت الفلسطينية موظفو )3

  .جامعة النجاح الوطنية )4

 .جامعة القدس المفتوحة )5

 .وللتعرف على تفاصيل االستبيان ونتائجه التفصيلية يمكن مراجعة المالحق

دد ة ع د غطت العين ل من السن ولق ار ك رائح باعتب ة، الجنس، من الش ة االجتماعي ة ، الحال الدرج

ر ، امتالك السيارة، مكان السكن، مكان العمل، المھنة، العلمية ى أكب ة للحصول عل وذلك في محاول

ة رائح المختلف ات الخاصة بالش ن اآلراء والتوقع ن م دد ممك بان . ع ن الش ل م ة ك ملت العين ا ش كم

  .  الدرجات العلمية المتنوعة والمھن المختلفة، والنساءالرجال ، وكبار السن

ةو ة العمري أثير شريحتي  29-20من المالحظ أن غالبية العينة كانت من الفئ ى ت ك إل د يرجع ذل وق

إضافة لتأثيرھما على كل من متغيري الحالة االجتماعية والدرجة ، جامعة النجاح والقدس المفتوحة

  .العلمية
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ة ككل بسبب وجود كل كما يمكن مالحظة ارت فاع حصة كل من الموظفين والطالب بالنسبة للعين

ة. من االتصاالت والمدارس وطالب الجامعة ة الغربي وال ، كما أن الغالبية تعمل وتسكن في المنطق

  .تمتلك في المقابل سيارة

ة حازت رحالت  ى المنطق ا من وال ا يومي وم بھ ي تق رحالت الت ة ال ة عن طبيع دى سؤال العين ول

ام  ي المق اءت ف ي ج ة الت الرحالت االجتماعي م رحالت التسوق ف بة ومن ث ا نس ى أعالھ ل عل العم

وع من _وبما أن غالبية الرحالت التي تقوم بھا العينة بشكل عام ھي رحالت عمل .األخير ذا الن ھ

اب محددة د ذھاب وإي ق  .الرحالت غالبا له مواعي ا يتعل ذا السياق فيم ذا يمكن عمل شيء في ھ ل

ةبال ة ، مواصالت عام ز المدين ة مرك را لجاذبي ة نظ ي متدني وق فھ الت التس ى رح بة إل ا بالنس أم

  .الرئيس

د شجع  ة فق من كل من عينتي السكان وموظفي % 90.5أما بالنسبة لموضوع المواصالت العام

ين كل ، االتصاالت استخدام المواصالت العامة وھي نسبة مرتفعة جدا ذه النسب ب في حين قلت ھ

    . ب الجامعات والمدارسمن طال

ذلك  رديء وك د وال ين الجي راوح ب ة يت ذه المواصالت العام ل ھ دون أن أداء مث كما أن الغالبية يعتق

  .الحال بالنسبة لشبكة المواصالت الحالية

  ..المشاكل التي تعاني منھا المنطقة والتحديات التي تواجه تطورھا ونموھاالمشاكل التي تعاني منھا المنطقة والتحديات التي تواجه تطورھا ونموھا  99. . 55

تكماال لنتائج االستبانةـ مجموعة من المشاكل والتحديات التي نورد في ھذا الجزء من الدراسة ـاس

  .وھي بحاجة إلى إعادة النظر في كثير مما يتعلق بھا، يرى السكان أن المنطقة تعاني منھا

نالحظ من نتائج البحث أن النسبة األكبر من العينة والتي تفضل المشي بشكل كبير كانت كل من 

من عينة السكان رأت أن المشي ال يعـد  % 81.6ن أعلى نسبة إال أ، فئتي السكان واالتصاالت

  . آمنا على الشارع الرئيسي وتتوقع أن تزداد هذه المشكلة في ظل التطور المتوقع للمنطقة
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ولدى سؤالهم ، من حجم العينة ككل عن عدم رضاهم عن المشي في مناطقهم% 48.5ولقد عبر 

خصصة للمشاة وسلوكيات السائقين المتهـورين  عن السبب حازت كل من عوامل قلة األماكن الم

  .على أعلى نسبة من المشاكل التي يعاني منها المارة

أما بالنسبة ألهم المشاكل التي تعاني منها المنطقة فقد عبر الكثيرون عن معاناتهم بشكل رئيسي 

  .من المشاكل المتعلقة بالتلوث البيئي والسمعي والضجيج

ائ ل نت م المشاكل ويمكننا من خالل تحلي ة الدراسة حصر أھ ة لمنطق تبيان والدراسة الميداني ج االس

  :في كل مما يلي التي عبر عنھا السكانالتي تعاني منھا المنطقة حاليا و

 :وتضم كل من، مشاكل متعلقة باستخدامات األراضي )1

 .عدم وجود مالعب رياضية وأماكن ترفيھية  )أ 

 .عدم وجود مساحات خضراء وأماكن مخصصة للجلوس  )ب 

 .شكلة لعب األطفال في الشوارعم  )ج 

 .بعد المدارس الخاصة بالبنين عن المنطقة  )د 

 .عدم االھتمام بنظافة األراضي غير المستغلة ونظافة الشوارع  )ه 

 .البنايات المرتفعة في كل مكان  )و 
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 البنايات المرتفعة المتراصة في منطقة الدراسة 9. 5شكل 

  
 )2005، الباحثة: المصدر( 

 :من وتشمل كال، لمواصالتمشاكل متعلقة بنظام ا )2

ك من   )أ  تج عن ذل ا ين ازدحام الطرق وأزمة المرور في أوقات الذروة وخروج المدارس وم

  .تأخر في الوصول وضياع للوقت

  .عدم االلتزام بقوانين السير والنظام إلى جانب سلوكيات السائقين المتھورة  )ب 

ة أعداد سيارات األجرة كثرة أعداد السيارات والتي تسبب االزدحام ومشاكل المرور وكثر  )ج 

  .وسائقيھا غير المؤھلين

يانة   )د  تمرة والص ة المس ع للرقاب ل وخاض د متكام ة جي الت عام ام مواص ود نظ دم وج ع

ة ، والحوافز ا وأعداد المستخدمين المزدحم ال في أوضاع الباصات وتكييفھ ناھيك عن اإلھم

 .والمواقف المھيأة للتحميل والتنزيل واالنتظار

 .مان للمشاة في شارع رفيديا وعدم وجود أي إشارات ضوئيةانخفاض مستوى األ  )ه 

 .ضيق األرصفة وعدم وجود أماكن وممرات مخصصة للمشاة  )و 
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دى خروج   )ز  ديا ل ه مع شارع رفي دارس وتقاطع وجود مشكلة باألخص في منطقة تجمع الم

 .الطالب من دوامھم المدرسي

 .الطرق غير المعبدة والطرق الخالية من الشواخص  )ح 

 .ة المواصالت وعدم ثباتھا في كثير من األحيانارتفاع تكلف  )ط 

 :من مشاكل بيئية تشمل كال )3

 .يعاني العديد من مشاكل متعلقة بالصرف الصحي ونظافة الشوارع  )أ 

ا   )ب  ة وم ات في المنطق التلوث الھوائي وعوادم السيارات والكسارات والمصانع وحرق النفاي

 .حولھا

أعمال البناء ولعب األوالد بالشوارع  عن السيارات وعنمشاكل متعلقة بالضجيج الصادر   )ج 

 .وحركة الشاحنات التي تدخل المناطق السكنية

  ..احتياجات السكان وتوقعاتھماحتياجات السكان وتوقعاتھم  1010. . 55

  :أما الجزء األخير من االستبانة فيتعلق باالستفسار من أفراد العينة حول احتياجاتھم وتوقعاتھم

ى وض ة ركزت عل ة العين ذا الجزء أن نالحظ أن غالبي ع اإلشارات الضوئية إضافة يمكن من ھ

  .لعمل جسور خاصة بالمشاة وزيادة عرض األرصفة

روط  د ش تخدمة كأح افالت المس ة الح ر ونظاف ة عم ى أھمي وظ إل كل ملح ارة وبش ت اإلش ا تم كم

د والتسعيرة المخفضة، استخدامھا ة المواعي ا بدق ، إلى جانب صيانتھا ومراقبتھا المستمرة والتزامھ

ن  ة م ت العين ا قلل ات فيم ال وذوي اإلعاق ات األطف ة عرب افالت لحرك ة الح ة موضوع تھيئ أھمي

  .رغم أھمية ھذا الموضوع، وموضوع تحديد أماكن الصعود والنزول
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ة % 56.9كما أشار  ة المنطق ى خدم ى ضرورة إنشاء مركز تجاري يعمل عل من مجمل العينة إل

اف ير المس الل تقص ن خ تدامة م ة المس ات التنمي ع توجھ جم م ا ينس ى بعض مم ول عل ات للحص

  .الخدمات اليومية كالتسوق

ددة  ا المح د حركتھ ا ومواعي ة االتصاالت وضعت صيانة الحافالت المستمرة ورقابتھ ا أن عين كم

بة  ى نس ا عل ل منھم از ك ث ح افالت بحي تخدام الح جيع اس ان لتش رطان رئيس ة % 77.3ش مقارن

 .بغيرھا من الفئات
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  الفصل السادسالفصل السادس

  في منطقة الدراسةفي منطقة الدراسة  يط المستداميط المستداماستراتيجيات التخطاستراتيجيات التخط

  

  

  مقدمةمقدمة  11. . 66

  استراتيجياتهااستراتيجياتهاأهداف الدراسة وأهداف الدراسة و  22. . 66
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  الفصل السادسالفصل السادس

  في منطقة الدراسةفي منطقة الدراسة  استراتيجيات التخطيط المستداماستراتيجيات التخطيط المستدام

  مقدمةمقدمة  11. . 66

التقييم التي تمت في الفصل السابق وعلى ضوء الدراسة في الفصول السابقة بعد عملية التحليل و

خاصة بتطبيق نظريات ومفاهيم االستدامة في المنطقة سعيا لتحسـين  تبرز أهمية وضع معايير 

وذلك عن طريق التخطيط الجيد السـتعماالت األراضـي   ، كل من البيئة المبنية والبيئة الحيوية

وكل من الفراغات الخارجية والداخلية والمسـاحات الخضـراء وممـرات المشـاة وشـبكات      

دامة لكي تخدم المنطقة لفترة طويلة دون اسـتنزاف  المواصالت والمباني المحققة لشروط االست

  .أي من مواردها المادية أو البيئية أو الحيوية

لتحقيق كل من األهداف المرسومة ال بد من استراتيجيات تختص لحل المشاكل وتطبيق مفاهيم و

قيقهـا  وبما أن العملية التصميمية والتحسينات المطلوبة ال يمكن تح. االستدامة على أرض الواقع

كان البد من عملية متكاملة ترفـد  ، بين ليلة وضحاها من خالل منحى واحد من مناحي التصميم

يتكامل فيها دور المصمم مع الجهات التنفيذيـة المختلفـة والسـلطات    ض وجوانبها بعضها البع

  . المسئولة والسكان

طيطهـا وتنظيمهـا   وفي هذا المجال ال بد من إعادة النظر في كل من استخدامات األراضي وتخ

وتكاملها مع تخطيط المواصالت وإدارة نظامها واختصار رحالتها اليومية وتحقيق أعلى نسـبة  

وإيجاد تنمية متمركزة أكثر تتم خدمتها عن طريق المواصالت  ها بواسطة المواصالت العامةمن

  .العامة وتزيد االكتفاء الذاتي المحلي فيما يتعلق بالبضائع والخدمات

  اف الدراسة واستراتيجياتهااف الدراسة واستراتيجياتهاأهدأهد  22. . 66

. تسعى الدراسة لوضع مجموعة من االستراتيجيات بغية تحقيق أهداف هذه الدراسة المرسـومة 

  : ويمكن تحديد الهدف الرئيس من هذه الدراسة في
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رسم سياسات واستراتيجيات التخطيط المستدام المتوازن والعادل والفعال للمدينـة وتطبيـق   رسم سياسات واستراتيجيات التخطيط المستدام المتوازن والعادل والفعال للمدينـة وتطبيـق   ""

ماالت األراضي والمواصالت الحضرية في منطقة الدراسة على وجه ماالت األراضي والمواصالت الحضرية في منطقة الدراسة على وجه مفاهيمه على كل من استعمفاهيمه على كل من استع

  ".".الخصوصالخصوص

  :يمكن تلخيص أهم األهداف المرسومة بكل مما يليو

 .المحافظة على البيئة والموارد والحد من التلوث )1

 .استخدام األرض األنسب والمستدام )2

 .االستعمال األنسب لألبنية )3

 .تصميم الفراغات المفتوحة بشكل جيد )4

  .تصميم وإدارة نظام المواصالت بشكل جيد وعادل وآمنو تخطيط )5

لتحقيق كل من هذه األهداف ال بد من تطبيق مجموعة متكاملة من االستراتيجيات والسياسـات  و

  :الفاعلة والمتمثلة بكل مما يلي

  :وذلك عن طريق، المحافظة على البيئة والموارد والحد من التلوث: الهدف األول

 .يحماية النظام البيئ )1

والنباتات وحماية وتحسين العناصر  للتوسع في مجاالت زراعة األشجارإتباع برامج نشطة  )2

  .وتوعية األفراد، الطبيعية في المنطقة

إلزام السكان والمالكين بتطبيـق  على محمل الجد و زراعة األفنية واالرتداداتأخذ موضوع  )3

  .قوانين البلدية المتعلقة بذلك

كمصانع األحذية والجفـت ومناشـير الحجـر     خدامات الصناعيةفصل االستااللتزام بعملية  )4

 .ومعامل البالط والطوب عن غيرها من االستخدامات وترحيلها إلى المنطقة الصناعية
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 .تحميل المسبب تكاليف التلوثدفع الملوثات المؤثرة على المجتمع و )5

  االستخدام األنسب والمستدام لألرض : الهدف الثاني

كننا القول أن الدراسة خلصت إلـى أن التخطـيط المسـتدام السـتعماالت     بناء على ما سبق يم

األرض يضم التوجهات الخاصة بالتخطيط الفيزيائي والمخططات المعدلة وتخطيط االستعماالت 

االستدامة البيئيـة  ( المتنوعة وأماكنها ووضع السياسات المتعلقة بها إلى جانب مفهوم االستدامة

  ).واالقتصادية واالجتماعية

  :أما أهم االستراتيجيات الممكن إتباعها لتحقيق هذا الهدف فيمكن اختصارها في التالية

بـات  بحيـث تتوافـق ومتطل   إعادة تشكيل المجاورات والمناطق السكنية ومراكز األعمال )1

تم اعتماد أجزاء من المخطـط  حيث  )1. 6 رقم المخطط( السكان وتحقق شروط االستدامة

مراني المقترح في األماكن النامية للحـد مـن التضـخم وتحقيـق     ووضع أنماط النسيج الع

فمن المالحظ افتقار هـذه المنطقـة بالـذات إلـى المرافـق      ) 2. 6رقم  مخطط( االستدامة

الضرورية والموازية لهذا النمو حيث يظهر في النموذج المقترح المبـاني الحاليـة وتلـك    

ولعب األطفـال وتضـم المرافـق    المقترحة والتي تحصر مساحات خضراء تستغل للتنزه 

والخدمات الالزمة كالمحال التجارية الصغيرة ومدارس األطفال والمقاهي والمالعب علـى  

 . مستوى المناطق السكنية وتحدد فيه مناطق مركزية لخدمة النقل العام
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  ن الموقع النماذج المقترحة م. 1.6مخطط رقم 

  
  )2005، حثةالبا: المصدر( 

 



 155

 نموذج النسيج العمراني المقترح. 2. 6مخطط رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )2005، الباحثة: المصدر( 
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تم فيه وضع رؤية خاصـة  ) 3. 6مخطط ( فيما اقترح نموذج آخر لتوجيه نمو المنطقة الفارغة

  .بالجزء الفارغ من منطقة الدراسة حيث يمكن توجيه سياسات وخطط التنمية قبل حدوثها هناك

ورفع مستوى النظافة والهـدوء واألمـن    تقليل ازدحام المناطق السكنية وزيادة تخضيرها )2

التنوع فـي أنمـاط   والبد من إيجاد مساحة من ، وإبطاء حركة السير عبرها لزيادة جاذبيتها

التي توفرها لجذب اكبـر عـدد مـن ذوي     هذه اإلسكانات وأسعارها وملكياتها والخدمات

 . اث التوازن والتنوع الطبقي في المناطق السكنيةالدخول المرتفعة إلحد

تنقل الحركـة   االرتدادات الحالية لألبنية عبارة عن مماشي خضراءالتركيز على أن تصبح  )3

أما المناطق الخضراء المبينة في مخطـط  ، باتجاه المساحات الخضراء التي تحيط بها األبنية

بناء فيها وذلك نظرا التجاه المنطقـة  فال بد وأن تتحول إلى مساحات خضراء يمنع ال 2. 6

 .نحو التضخم

والمالعـب والمقـاهي    تضم هذه المناطق الخضراء كل من الحضانات ورياض األطفالأن  )4

والمتنزهات والمحال التجارية األساسية بحيث تخدم جميعها كل مجاورة أو منطقـة سـكنية   

 االسـتخدامات المتعـددة  وبحيث تفصل األسيجة الطبيعية واألشجار بـين هـذه   ، بحد ذاتها

 ). 4. 6مخطط (

كوسـائل الترفيـه والمراكـز التجاريـة والصـحية       توفير الخدمات المختلفة بشكل أفضل )5

 .واالجتماعية

وأكثف في مراكز المنـاطق السـكنية ومراكـز     تطوير االستعماالت المختلطة بشكل أكبر )6

لسـكان المعيشـية   المواصالت العامة بحيث تعمل هذه االستخدامات على تحسين ظروف ا

يحـافظ هـذا   وعدم حرمانهم من الخدمات الصحية واالجتماعية والمصادر االقتصادية كما 

ويقلـل الحاجـة السـتخدام    ، التنوع على الحياة في مثل هذه المراكز على مدار السـاعة 

 ).4. 6مخطط ( المركبات
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  مقترح المنطقة الفارغة. 3. 6مخطط رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )2005 ،الباحثة: المصدر( 
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 مقترح عالقة األبنية بالمناطق الخضراء والخدمات. 4. 6رقم مخطط 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )2005، الباحثة: المصدر( 
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عن طريق التخطيط الجيد الستعماالت األراضي مما يحد من  تقليل االعتماد على المركبات )7

فتتحسن نوعيـة   االعتماد على المركبات الفردية وبالتالي تقل المسافات التي تقطعها المركبة

 .البيئة

فاستعمال األرض هو الذي يقوم بتحديد أنماط ومقياس الرحالت في نظام المواصالت والتغيـر   

في ذلك أو التحول في المسار يؤثر على القدرة على الوصول وجعل مناطق أسهل في الوصول 

جديـدة   من أخرى وبالتالي ينشط حدوث التنمية في مناطق على حساب األخرى وتستخدم طرق

بدرجة أكبر مما هو مخطط لها وقد تزدحم هذه الشوارع بحركة مرور ضخمة دون أن يوازيها 

  .أي تنمية في تلك المنطقة

  :وذلك عن طريق .االستعمال األنسب لألبنية: الهدف الثالث

بتحسين وتناسب عالقات كل من الموقع والشكل والكثافة والخلـط  إيجاد بيئة مبنية حيوية  )1

وذلك لخلق فراغات تلبي أنشطة السكان وتشجع تالصق المجتمع ، عية التنميةوالنسب ونو

 .وتسهل الوصول الستعماالت األراضي المختلفة وتزيد اإلحساس بالمكان

التـي  -توجيه المباني نحو الداخل بعيدا عن الشوارع الرئيسة وباتجاه المساحات الخضراء  )2

وتطبيق ذلك على كـل مـن التشـكيل     -القديمة تعد امتدادا لفكرة األفنية الداخلية في نابلس

 .5. 6والكتل والفتحات كما يظهر في مخطط 

بشكل مـدروس  تشجيع االمتداد األفقي قدر اإلمكان وتحديد االرتفاعات وتنوعها وتدرجها  )3

يسمح بدخول الهواء والشمس ويحافظ على صحة وحيوية المساكن وتنوع تشكيلها وجودتها 

 .البصرية

لهذه األبنية مما يوفر إمكانية تنوع االسـتخدامات   ووضوح المساقط األفقيةبساطة مرونة و )4

 .والتغير فيها عند الحاجة
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  تفصيلة مقترحة لتوجيه المباني.  5. 6رقم مخطط 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )2005، الباحثة: المصدر( 
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 ،التي يمكنها البقاء ألطـول مـدة زمنيـة ممكنـة     متانة البناء ونوعية مواد البناء الجيدة )5

 .باإلضافة لعمليات الصيانة الدائمة والمستمرة لهذه المباني إلطالة عمرها االفتراضي

حيث تحتل المحالت التجارية األدوار _ اإلبقاء على المباني التقليدية مختلطة االستخدامات )6

فهي تجلب الحياة للشارع وتقلل من احتياجـات  _ األرضية تعلوها المكاتب فاألدوار السكنية

 .سيارةالسكان لل

والعـزل الحـراري    وفقـدان الحـرارة   ةالمباني المطبقة لمعايير توفير الطاقزيادة نسبة  )7

 .واستخدام الطاقة الشمسية لتحقيق االستدامة

  :عن طريق، التصميم الجيد للفراغات المفتوحة: الهدف الرابع

ضـيع  بحيث ال ت تصميم الفراغات والساحات المفتوحة بشكل متكامل مع المباني المحيطة )1

 . األراضي واالرتدادات هدرا وتصبح مجرد زوائد مهملة وغير مستغلة في معظم األحيان

وزيادة الكتلة الحيوية للحد من  تحسين الفراغات المفتوحة إلحداث التوازن البيئيوبذلك يتم  )2

 .التلوث

التي تصـل الفراغـات المفتوحـة     تطوير شبكة من الممرات الخضراء والمماشيالبد من  )3

  . ت من النباتات الطبيعيةبمساحا

وتضم الدراسة مقترحات خاصة بعالقة كل من المناطق المبنية والطرق والمنـاطق الخضـراء   

بحيث تلتف ممرات المشاة وأدراجهم في االرتدادات وحـول األبنيـة لتـؤدي إلـى     ، والمرافق

ضراء فيما تفصل األسيجة الخ، 6. 6مساحات خضراء خاصة باللعب واألنشطة كما في مخطط 

قليلة االرتفاع بين هذه المماشي ومسارب الدراجات المبلطة التي تفصلها عن الشارع مجموعـة  

مخطـط  ( بحيث تبتعد المناطق السكنية عن تلوث وضجيج الشوارع، كثيفة من األشجار المرتفعة

6 .7 .(  
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 مقترح األدراج الجديدة 6. 6رقم مخطط 
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  مقترح عالقة المباني بالطرق ومسارب الدراجات 7. 6رقم  مخطط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )2005، الباحثة: المصدر( 
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  تصميم وإدارة نظام المواصالت بشكل جيد وعادل وآمن ومستديم :الهدف الخامس

لتحقيق استدامة المواصالت يجب أال تزيد تكاليف كل من إنشاء نظام المواصالت نفسه والكلفـة  

نظام وتتراكم لألجيال المتالحقة بل يتم تغطية تكاليف إنشاء النظام وتشغيله وتوسيعه التشغيلية لل

تخطيط طرق وأنظمة المواصالت بحيـث تحقـق مفـاهيم    ، عن طريق زيادة عدد المستخدمين

التقليل من التكلفة البشرية الرئيسـية وهـي   ، التنمية المستدامة وتتناسب مع استخدامات األرض

التخطيط المتكامل مع استخدامات األرض وتحقيق مفاهيم التنمية ، المواصالتالوقت المستهلك ب

زيادة مـدة  ، الحد من تأثير المواصالت على كل من مظاهر البيئة الطبيعية والبشرية، المستدامة

وتحقيق استدامة المواصالت عن طريق تقليل الحاجـة إلـى السـيارة    ، الوقود كالسفر واستهال

 .ئيسي لفقدان العالقات االجتماعيةكمصدر للتلوث وسبب ر

 :  ويمكن تحقيق هذا الهدف عن طريق إتباع مجموعة من االستراتيجيات التالية

تقليل الطلب علـى الـرحالت وتـوفير    تقليل الحاجة إلى التنقل بشكل عام وذلك عن طريق  )1

في نفس توفير بنية تحتية من شبكات االتصال والحركة ، في نفس المنطقة الخدمات المختلفة

إتباع سياسات متطورة لتسهيل الوصول لخدمات الترفيه والعمـل بشـكل أفضـل    ، المنطقة

 . وأسرع

إعادة تشكيل المناطق الحضرية بشكل عام بحيث تقلل مـن الـرحالت فـي المواصـالت      )2

تنمية االستعماالت المختلطة في مراكز وتقاطعات المواصالت العامة والتوفيق بين ، الخاصة

 . ض والمواصالت العامة لتحقيق توازن اكبر في التدفقاستعمال األر

تساعد جميع برامج التنمية والنمـو فـي   بحيث  شبكة المواصالت عادلة وفعالةأن تكون  )3

سهلة  عفال تشجع التنمية في مناطق على حساب أخرى وبحيث توفر شوار مختلف المناطق

ممـرات خاصـة   ، ريحةاتجاهات وحركة سير سهلة وم، مواقف سيارات مناسبة، الوصول

 .بالمشاة
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فغالبيـة  ، الموجود وإمكانيات تطويره واستخدامه بفعالية أكبر تقييم فعالية نظام المواصالت )4

وقدرة استيعابية كامنـة كمـا   المركبات العامة والخاصة تمتلك سعة كبيرة غير مستخدمة 

 .توجد سعة طريق غير مستغلة حتى في أوقات الذروة

مخطط ( بما في ذلك الدراجات وإيجاد مسارب خاصة بها البديلة تشجيع أنماط المواصالت )5

، رع ومسارب الدراجات ببعضها الـبعض حيث تظهر عالقة كل من المباني والشوا) 7. 6

  .وكذلك توفير ممرات ومرافق خاصة بالمشاة مصممة بشكل آمن وجذاب ومريح

مواصـالت العامـة   عن طريق تحسين وتطوير شبكة ال تشجيع استخدام المواصالت العامة )6

زيـادة  ، تحسين تردد ومصداقية المواصـالت العامـة  ، ومراقبة أداؤها وصيانتها المستمرة

معونات مالية خاصة ، من امتالك السيارات واستخدامها لالضرائب الخاصة بالوقود مما يقل

إيجـاد  ، بالمواصالت العامة لتقليل استخدام السيارة ومحاولة تحقيـق العدالـة االجتماعيـة   

، وصل إشارات المـرور ، سارات خاصة بالمواصالت العامة لضمان التزويد والمصداقيةم

الخصخصة لتحسين فعالية النظـام  ، تشجيع ساعات العمل المرنة والمنح الخاصة بالموظفين

تنظيم خدمات المواصالت المحلية بحيث تشجع المنافسـة  ، والتأكد من التزويد حسب الطلب

توفير األمـان  ، ماكن العملتقليل مواقف السيارات في أ، ب الطلبوتقلل الكلفة والتزويد حس

سلوكياتهم وعمل دورات خاصـة  تحسين و إعادة تأهيل سائقي المواصالت العامةو، للمشاة

 .بذلك

فالحافالت والمركبات الجديدة يجب أن تنتج ملوثات  إيجاد تقنيات جديدة أكثر صداقة للبيئة )7

 .أقل من المركبات التي تحل محلها

يكون التحميل والنزول فيها  محطات مركزية في المناطق السكنية خاصة بالمواصالتإيجاد  )8

 بحيث توفر الخدمات األساسية للمستخدمين من أكشاك ومحالت وأماكن استراحة وانتظـار 

 ).8. 6مخطط (
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علـى الشـوارع   وزيادة ترددات مرورها وخاصـة  تسيير الباصات العامة دراسة الحاجة ل )9

 .ذلك استنادا إلى الدراسات والمنهجيات العلمية المتعارف عليهاو الرئيسية

فيها فغالبية طرق المنطقة الفرعيـة والمحليـة    تحديد اتجاهات الشوارع وحركة السير )10

كما أن الكثير من هذه الشوارع ذا ميالن حاد وغير مناسب وبحاجة إلعـادة  ، شوارع ضيقة

 .هادراسة وخاصة فيما يتعلق باتجاهات الحركة في

بطريقة جميلـة  دراج البلدية مع إعادة النظر في تصميمها األاالستمرار باستخدام فكرة  )11

ن ذلـك أل ، الئقة وجذابة بعيدة عن الشعور بالرتابة والملل والتعب التي تورثها للمستخدمين

المدينة بشكل عام ومنطقة الدراسة كجزء من المدينة هي ذات طبوغرافية وانحدار صـعبين  

  .مقترح األدراج الجديدة )6. 6مخطط ( ذجالحظ النمو

إنشاء هيئة خاصة لمتابعة شؤون إدارة نظام المواصالت المفترض ومراقبـة   ضرورة )12

  :تقوم بمتابعة أنشطة المواصالت والمهمات التالية وبحيث، تطبيقه

 .وتحدد األهداف ومقاييس النجاح بالتعرف لمشاكل المواصالتبداية تقوم  )1

المحتملـة للعـرض    مواصالت المعرضة للتغيير وتضع البـدائل جوانب الالتعرف إلى  )2

 .والطلب بفعالية

 وتعرف بالمنفعة، وتضع حال متكامال منخفض التكاليف تحدد الكلفة الكلية للمواصالت )3

 .الناتجة عن االستثمار في نظام المواصالت

ي طـرق  ليجد السكان خيارات أوسع ف تعدد البدائلفي نظام المواصالت الجيد ال بد من  )4

 .السفر واالتصال وتوجيه الخدمات والتنمية

 .والتوزيع العادل للخدمة المساواة في المواصالتأن يحقق هذا النظام  )5
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بحيـث   تكامل بين تخطيط المواصالت والطلب عليها وشكل استعماالت األراضيإيجاد  )6

ـ    اطق تقلل الحاجة إلى التنقل وتعمل على إيجاد شوارع ومناطق خاصة بالمشـاة فـي المن

 .المركزية

بحيث يشجع استخدامه فتكون مواعيده دقيقة يمر مثال مـرة إلـى    ترتيب نظام الباصات )7

وعند التأكد من فعالية نظام ، اثنتين في الساعة بدءا من الصباح الباكر وحتى العاشرة مساء

الباصات وضمان استمرار عمله وصيانته ودقة وقته بالشكل المقبـول ال بـد مـن وضـع     

كما تـم   .يل األماكن المسموح بها بالوقوفالخاصة بتقليل استعمال السيارات وتقلالسياسات 

اقتراح لخطوط سير النقل العام في طرق المنطقة بحيث يغطي نقل الركـاب مـن مختلـف    

 ).9. 6مخطط ( المناطق

يحترم استعمال البيئة المبنية بحيث ، تحقيق استدامة المواصالت والبيئة والبناء والطاقة )8

 .وتصمم العالقة بين االثنتين لتكون واحدة متوازنة ومحسنةئة الطبيعية وينسجم معها البي



 168

  محطات انتظار المواصالت 8. 6رقم مخطط 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )2005، الباحثة: المصدر( 
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 خط سير الباصات 9. 6مخطط رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )2005، الباحثة: المصدر( 
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  الفصل السابعالفصل السابع

  التوصياتالتوصيات
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  لفصل السابعلفصل السابعاا

  التوصياتالتوصيات

استخدامات األراضي هي عمليـة  و يمكن القول أن عملية التخطيط المستدام لكل من المواصالت

متكاملة ترفد جوانبها المختلفة بعضها البعض فال يمكننا عمل استدامة خاصة بالمواصالت مثال 

 جود نظـرة شـمولية  لذلك البد من و، استدامة في التخطيطو دون أن يوازيها استدامة التكاليف

  .وضع سياسات متناغمة من التخطيط المستدام في مختلف مناحي الحياةو

  :على طريق تحقيق ذلك خلصت الدراسة إلى وضع كل من التوصيات الموجهة التاليةو

  توصيات عامةتوصيات عامة  11. . 77

  :من تضم كالو وهي توصيات بخصوص إعداد المخططات بشكل خاص

 دينة ككل يتم فيه إتبـاع سياسـة فعالـة مرنـة    للم وضع مخطط عام فعال وشاملضرورة  .1

البلدية بحيث تكون هـذه السياسـة واضـحة معلنـة     و موجهة من قبل السلطات المسئولةو

بحيث تعتمد على قاعـدة  و يقوم بتطبيقها أو يتأثر بهاو مفهومة لجميع من يتبناهاو مشروحة

وذلك ، ج هذه السياساتدراسات تقنية متصلة بمعايير خاصة بمراقبة نتائو نماذجو معلومات

  .  لتطبيق مفاهيم االستدامة على كامل المدينة

كل مـن  و المختلفة كالبلدية المسئولةو التنسيق المستمر بين الجهات التصميمية المختصة .2

 بحيث ال تضع أي من هذه الجهات مخططاتها.. اإلسكانو الحكم المحليو وزارات التخطيط

التشـاور المتبـادل   و ى عن بقية الجهات بل يتم التنسيقمشاريعها التنموية بمنأو سياساتهاو

 .بينها جميعا

بما و، المشاركة من األسفلو من األعلى التزامات سياسية إلحداث التغيير في التنميةوجود  .3

 النقـاش و أن التنمية المستدامة عملية ديناميكية مستمرة فالبد من تشجيع مشاركة األفـراد 
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مرونة التصميم التـي يمكنهـا أن تتـرك المجـال ألي     و التحليل مع تحديث المخططاتو

 .مقترحات أو تطورات مستقبلية، اعتراضات

مع ضـرورة أن تمتـاز مثـل هـذه      أن يسبق التخطيط أي تطور أو نمو للمنطقةو البد .4

تلبي و التغيرات الحاصلةو قابلية إعادة التشكيل بناء على المستجداتو المخططات بالمرونة

  .بحيث يلتزم الجميع بالمخططات المعدةو المستجدة االحتياجات المختلفة

الفراغـات  و حتى تتمكن األمـاكن  مراعاة القيم االجتماعية السائدةعند التصميم البد من  .5

 .اهتماماتهمو الحياة للسكانو الجديدة من تلبية احتياجات العمل

  توصيات خاصة ببلدية نابلستوصيات خاصة ببلدية نابلس  22. . 77

، المناطق السكنية المختلفةو ن كل من مركز المدينةإعداد دراسة شاملة للعالقات المتبادلة بي .1

 .المواصالتو شبكة الطرق، المناطق الخضراء، الجامعة

التقليل من أهمية موضوع ملكيات األراضي لدى إعداد المخططات الشاملة بحيث ال تعـود   .2

لنسبة أما با، قيدا يقوم بتوجيه التخطيط باتجاهات معينة بل يتم التخطيط بناء على األولويات

لموضوع ملكيات األراضي فال بد من تحويل الكثير من األراضي الخاصة إلـى ملكيـات   

ذلك إما بدفع البدل أو إعطاء البديل المناسب كما يمكن تشـجيع أصـحاب القطـع    و عامة

 .تبني مشاريع مشتركةو الصغيرة المتجاورة على تطوير أراضيهم بشكل مشترك

إيجـاد  و الـدراجات و المناطق الخضـراء و بالمشاة أهمية توفير شبكة من الطرق الخاصة .3

 .مسارب خاصة بها

 .ارتداداتهاو إعادة النظر في قوانين التنظيم البلدية المتعلقة بارتفاعات المباني .4

محاولة إلقاء نظرة شمولية أكثر عن طريق االهتمام و الخروج من مستوى التخطيط الضيق .5

استغاللها بالطريقة و األراضي المهملةو حةالتخطيط  للفراغات المفتوو بالتصميم الحضري

 .المناسبة
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توفير عناصر الجذب المختلفة للمشاة لتشجيعهم علـى  و تخصيص أماكن خاصة باالستراحة .6

 .ذلك

جذابة تشجع علـى اسـتخدامها كأحـد بـدائل     و إعادة تصميم أدراج البلدية بطريقة جميلة .7

 .المواصالت

الشـمس للمبـاني لتحقيـق    و سمح بدخول الهـواء تحقيق التدرج في ارتفاعات األبنية مما ي .8

 .استدامة الطاقة المهدورةو استدامتها

 .طبوغرافية الموقع من خالل تنظيم تدرج االرتفاعاتو المحافظة على جمالية .9

 توجيه التنمية نحو حاجة منطقة الدراسة إلى مركز تجـاري يخـدم المنطقـة   و تشجيع .10

تقنـين اسـتخدام   و الضغط عن مركز المدينـة  القرى المحيطة في محاولة لتخفيفو المناطقو

إلى المركز للقيام بـاألمور اليوميـة   و تقليل عدد الرحالت اليومية األساسية منو، المواصالت

 . الروتينية كالتسوق

باتجـاه  و إلى مركـز المدينـة  و إنشاء محطة مركزية النطالق المواصالت العامة من .11

 .المناطق السكنية

 .على خطوط سير الحافالتو ر في المناطق المختلفةأماكن انتظاو توفير محطات .12

وإيجاد لجان خاصة تعنى باستمرارية صيانة ونظافة ، أماكن ترفيه تخدم المنطقةو حدائق .13

 .األماكن الخضراء

رفع مستوى الجودة البصرية من خالل تحسين واجهات المبـاني الخارجيـة ووضـع     .14

اصر خارجية جمالية تزيد في جذب السـكان  وإضافة عن، مراقبة تحقيق ذلكو القوانين المتعلقة

 .نحو المشي
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  ))الجوالالجوالوو  كاالتصاالتكاالتصاالت((  التجارية في المنطقةالتجارية في المنطقة  توصيات موجهة للمؤسساتتوصيات موجهة للمؤسسات  33. . 77

 .تشجيع ساعات العمل المرنة للموظفين .1

 .توفير حوافز خاصة بالموظفين في المواصالت العامة .2

جاه أعمالهم مما يقلل مـن  ذهابا باتو تأمين مواصالت مخصصة للموظفين تقوم بنقلهم جيئة .3

 .استخدامهم لسياراتهم الخاصة

التأكد من توفير خدمات المواصالت هذه حسب الطلب في الوقت المناسـب حتـى يكـون     .4

 .الجميع في الوقت المحدد

  .تقليل المواقف المخصصة لسيارات الموظفين .5

  النجاح الوطنيةالنجاح الوطنية  توصيات متعلقة بجامعةتوصيات متعلقة بجامعة  44. . 77

ية المرافقة داخل الجامعة أو المناطق القريبـة مـن الحـرم    السعي لتوفير الخدمات الجامع .1

 .الجديد

الجديد للحد من عدد الرحالت المتبادلـة  و محاولة الجامعة عمل فصل كلي للحرمين القديم  .2

 .يوميا قدر اإلمكان

المحبذة لالستخدام عن طريـق  و ضرورة أن تبقى الباصات هي وسيلة المواصالت الرئيسة .3

 .  زيادة جاذبيتها وتقليل التكاليف المتعلقة بهاو يانتهارقابتها المستمرة وص

الطالب كحـد أقصـى ال يجـوز    و توقع مستقبلي لعدد المستخدمينو تحديد سقف للجامعة .4

  .توفير الخدمات على أساس هذا التوقعو بالتالي وضع التخطيطو تجاوزه

  المستثمرينالمستثمرينوو  توصيات خاصة بالسكانتوصيات خاصة بالسكان  55. . 77

  .رة زمنية طويلةلفت دومإنشاء مباني متينة ت  .1
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  . استخدام مواد بناء جيدة لزيادة عمر المباني االفتراضية .2

  .مرونة التصاميمو فعالية .3

 . الصيانة المستمرة للمباني .4

أن يطبق هذا النظام على المدينة ككل ألنه ال يمكن لمثل هذا النظام أن ينجح فـي  و أخيرا البدو

 نة فهذا النظام يصبح بالنهاية كـل متكامـل  بمعزل عن بقية المديو منطقة الدراسة لوحدها مثال

المـواد  و كما أنه ال بد من التذكير بأهمية وضع قيود على كل من التصميم. منهج حياةو نظامو

التطور بحيث تخدم جميعهـا السياسـات التخطيطيـة    و نوعية التنميةو االرتفاعاتو المستعملة

  .المتفق عليهاو الموضوعة
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  تطور المدينة عبر العصور .1ملحق رقم 

  :العهد الكنعاني والنشأة •

ة كنعانية األصـل بمعنـى   وهي كلم  Shechemكان أول ما عرفت به المدينة هو اسم شكيم و

والكنعانيون إحدى القبائل السامية المهاجرة من شبه جزيرة  .المنكب أو الكتف أو المكان المرتفع

العرب والتي استوطنت فلسطين في األلف الثالث قبل الميالد والذين أقاموا المدينـة علـى تـل    

يد شمال وجوار قريـة بالطـة   بالطة عند المدخل الشرقي المفتوح لمدينة نابلس الحالية وبالتحد

وفي بداية  .وذلك وسط منطقة غنية بالينابيع، الحالية بحيث تعترض الممر وتتحكم بسهل عسكر

، فكل مدينة هي دولة بحد ذاتهاCity State األلف الثانية قبل الميالد بدأت بالظهور كدولة مدينة 

الحصين وهو اكبر معبد كنعـاني  وفي تلك الفترة أنشأت منطقة ما سمي بالحرم المقدس والمعبد 

في فلسطين ويعتقد انه كّون من طابقين إضافة لتميزها بالتحصين القوي والرائع مـن أسـوار   

حيث كان يتم الوصول للمدينة عبر البوابات الشمالية الغربية ، وجدران وبوابات تم بناؤها الحقا

ن تؤديان إلى داخل المدينة حيث الشارع الثالثية الممرات والبوابة الشرقية الثنائية الممرات واللتا

أما المعبد فيقع وسط المدينـة  . الرئيسي الذي تلتف حوله المساكن وتتفرع عنه الطرقات الفرعية

اقتصاديا اعتمد أهـل شـكيم علـى الرعـي     و )1992، كلبونة( .وإلى الغرب منه قصر الحاكم

زراعتهم وتجارتهم مما زاد في وزراعة الحبوب فكان سهل عسكر الواقع شرقي مدينتهم أساسا ل

أما مجتمعهم فقد ضم كل من طبقة الحاكم واألمراء ميسوري الحـال  ..تقدمهم ورقيهم الحضاري

  . وطبقة الفالحين وطبقة العلماء والمتعلمين

نتيجة لوقوع المدينة على مفترق طرق وسط فلسطين تمر منه جميع الطرق المتجهـة شـماال   و

اة والمحتلين فيها وقيامهم بهدمها عدة مـرات سـواء علـى أيـدي     وجنوبا وبالتالي مرور الغز

  .)1992، كلبونة( .السلوقيين وغيرهم، الفارسيين، البابليين، األشوريين، اإلسرائيليين، الفراعنة

 :م. ق 63احتالل الرومان فلسطين عام  •

ضـاء علـى   م  بهدم المدينة بعد احتاللهم لها وذلـك للق 72-69لقد قام الرومان مابين عامي و

السامريين ومن أجل إضفاء الطابع الروماني على المنطقة حيث أمر بهدم المدينة ونقل حجارتها 

وهي كلمة يونانية بمعنـى  ، Neapolisلبناء مدينة جديدة إلى الغرب منها حيث سميت نيابولس 
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اسـم  عرفـت ب  سامريهوذلك في مكان قرية ، المدينة الجديدة والتي حرفت لتصبح نابلس الحالية

أي المعبر أو الممر ويرى الـبعض أن هـذه    Mamorthaأو مامورثا  Maabarthaمعبرتا  

وممـا شـجع   . أي مدينة البركـات  Mabarkhtaالتسمية تحريف عن الكلمة اآلرامية ماباركتا 

الرومان على هدم شكيم هو أن منطقة تل بالطة التي أقيمت عليها لم تكـن تـف بالمتطلبـات    

ط المدن الرومانية المتبعة حيث كانت منطقة تل بالطة مغطاة بطبقة سميكة الخاصة ببناء وتخطي

من التربة المنجرفة والتي تحتاج إلى حفر ألعماق كبيرة للوصول إلى الصخور الطبيعية التـي  

 .إضافة لصعوبة إزالة األنقاض المتراكمة على تـل بالطـة نفسـه   ، كان الرومان يبنون عليها

  )1992، كلبونة(

الرومان على هذا الموقع كثرة الينابيع غزيرة المياه  إضافة لسهولة الحصول علـى   ومما شجع

الحجارة الالزمة لبناء المدينة من جبل جرزيم ذا الحجارة الجيرية الصلبة والذي كانت سـفوحه  

  .عبارة عن محاجر لبناء المدينة والتي غطتها بيوت حي كشيكة اآلن

دة كالتضاريس الجبلية الخاصة ألن نيابولس واقعة على قد واجه تخطيط المدينة صعوبات عديو

كل طولي ممتد من الشـرق إلـى   واد طويل مفتوح من الجهتين الشرقية والغربية وهي ذات ش

يتوسطها شارع رئيسي يقطع المدينة من أولها آلخرها تحفّه األعمدة وتتفرع منه الطرق ، الغرب

يما تنتشر البيوت والمعابد والمسارح وأماكن اللهـو  الفرعية والساحات العامة المبلطة بالحجارة ف

أسفل الشارع الرئيسي وعلى طولـه  ) ارتفاعها يصل إلى المترين( كما أقيمت قناة ضخمة. حوله

  .وذلك لتصريف مياه األمطار والسيول المتدفقة من الجبال إلى وادي المدينة

ث اكتشف جزء مـن سـورها   كما أقيم سور حجري لتحصين المدينة مع بعض البوابات فيه حي

أما سورها الجنوبي فيلتصق ، في شارع الساقية حيث بنيت عمارة النمر 1985الشمالي في عام 

  )1992، كلبونة( .بجبل جرزيم

ولقد حظيت المدينة باهتمام كبير لدى الرومان فبنو فيها مسرحا يعد أكبر مسرح رومـاني تـم   

جدوا فيها مدرجا وميدانا لسباق الخيل يقعان في كما أو، اكتشافه في فلسطين ويقع في حي كشيكة
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كما أعطيت المدينة الحق بإصـدار وصـك   . الجهة الشمالية الغربية على طريق نابلس طولكرم

  )1992، كلبونة( .النقود

أما السكان فقد كانوا عبارة عن سامريين ورومانيين وثنيين ولم يلبثوا بعد ذلك حتى تحولوا إلى 

.. ن إثر انتشار المسيحية واعتبارها الدين الرسمي إلمبراطورية الرومـان السامريين والمسيحيي

فاختفت معالم المعابد الوثنية لتحل محلها الكنائس المسيحية البيزنطية وتبنى العديد منهـا مثـل   

كنيسة دير يعقوب وكنيسة مريم العذراء التي بنيت فوق جبل جرزيم ومن ثم بناء خمس كنـائس  

  )1992، كلبونة( .مبراطور جستنياندفعة واحدة زمن اإل

  :م1099-636/ نابلس في الفتح اإلسالمي وحتى احتالل الفرنجة  •

أصبحت نابلس منذ ذلك التاريخ وحتى اآلن مدينة ذات طابع عربـي إسـالمي أصـيل فمـع     

الفتوحات اإلسالمية انتشرت الكثير من القبائل العربية في فلسطين وبذلك أصبحت نابلس خليطا 

وما لبثت أن انتشرت اللغـة العربيـة بـدال مـن     ، ب المسلمين والنصارى والسامريينمن العر

وفي هذه الفترة كانت المدينة . اآلرامية واليونانية حتى أصبح معظم السكان من العرب المسلمين

تتبع عدة حكام بدءا من الخالفة الراشدية ومرورا بالدولة األموية والدولة العباسية في دمشق ثم 

داد ومن ثم تبعيتها للدولة الطولونية في مصر عند ضعف العباسيين ثم استعادة العباسـيين  في بغ

  )1992، كلبونة( .لها تال ذلك اإلخشيديين في مصر فالفاطميين والسالجقة

شهدت نابلس توسعا كبيرا في مساحتها وأحيائها السـكنية شـمل الجهتـين الغربيـة الجنوبيـة      

ي الياسمينة والحبلة ومما دل على ذلك نقوش جامع الساطون وسط والشمالية الشرقية وهما حارت

ومذاك أصبحت أبنية نابلس إسالمية ، الياسمينة والذي يعود تأسيسه إلى خالفة عمر بن الخطاب

فاتبعوا نظام الوحدات السكنية المستقلة الخاصة بسـكن  . .الطابع مراعية لقواعد األخالق والدين

ومع ذلـك بقيـت المدينـة محتفظـة     . ."الحوش"يها ممر مغطى هو عائلة واحدة والتي يؤدي إل

بتخطيطها الروماني العام فهي مدينة طولية ممتدة من الشرق إلى الغـرب ويقطعهـا الشـارع    

الرئيسي من الشرق إلى الغرب وهو شارع النصر الحالي والممتد من الجامع الكبير وحتى جامع 

فكان ينتهي من الشرق عند منتصف البلد وهـي   الخضر وهناك السوق اآلخر وهو شارع الخان
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، هجري لينتهي عند الجـامع الكبيـر  10م 16المنطقة التي بني خان التجار فيها الحقا في القرن 

  )  1992، كلبونة( .لنجد بعد ذلك شارعين متوازيين يقطعان المدينة من أولها آلخرها

  :م1187-1099/ االحتالل الصليبي •

ه المرحلة بناء العديد من الكنائس في المدينة فـي محاولـة لمواجهـة    قد أعاد الفرنجة في هذو

وهذه الكنائس حولت الحقا إلى مساجد عند استعادة المدينـة  ( الغالبية اإلسالمية العظمى للسكان

وفي تلك المرحلة تم بناء قلعة على جبل ) جامع الخضرة، جامع البيك، وذلك مثل الجامع الكبير

، فال فائدة تذكر من تحصين المدينة نفسها بسبب موقعهـا ، وإليواء الجند جرزيم لحماية المدينة

  )1992، كلبونة( .كما وضعت حامية إفرنجية فيها من أجل الحفاظ على األمن

  :م1260-1187/ العهد األيوبي •

في هذه الفترة تعرضت نابلس لزلزال مدمر توفي فيه ثالثون ألف شخص وتهـدمت غالبيـة   و

ويعتقد أن األيوبيين أعادوا بنائها إال أنه لم يتم التوصل ، بق سوى حارة السمرةأبنيتها بحيث لم ي

 .إلى ما يدل على ذلك من الناحية المعمارية سوى بعض أساسات األبنيـة األيوبيـة المتفرقـة   

  .)1992، كلبونة(

  :م 1516-1260/ العهد المملوكي  •

سالمية نشاطا وازدهارا معماريا حيث يعتبر العهد المملوكي لمدينة نابلس من أزهى العهود اإلو

أنشئ فيها آنذاك الكثير من األبنية المعمارية المملوكية من مدرسـة وزاويـة ومقـام وسـبيل     

إال أن ذلك لم يبق منه إال القليل نتيجة لعوامل الهدم الطبيعية كالزالزل وغيرها .. وطواحين قمح

  )1992، كلبونة( .كيةوأعمال الترميم والبناء التي ذهبت بشخصيتها المملو
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  نموذج االستبيان .2 ملحق رقم

  جامعة النجاح الوطنية

  كلية الدراسات العليا

  قسم التخطيط الحضري واإلقليمي

  "التخطيط المستدام الستعماالت األراضي والمواصالت في مدينة نابلس"استبيان حول 

  :إرشاد

التخطيط الحضـري واإلقليمـي فـي     قسم -من كلية الدراسات العليا مجد ادريخ. مأنا الطالبة 

اسـتراتيجيات وسياسـات   " أقوم بإعداد رسالة الماجستير تحت عنوان  ، جامعة النجاح الوطنية

  ".التخطيط المستدام والمتكامل الستخدامات األراضي والمواصالت في مدينة نابلس

  :هدف االستبانة

حث العلمي والمتعلقـة بشـبكة   أقوم بتحضير استبيان يهدف لجمع بعض المعلومات الخاصة بالب

ووسائل المواصالت والتنقل في المناطق المحيطة بالحرم الجديد لجامعة النجاح ومدى فعاليتهـا  

  .واستخدام األرض هناك

  شاكرة لكم حسن تعاونكم
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  معلومات عامة: أوال

  50أكثر من ) ( 49-40) ( 39-  30 ) ( 29- 20 ) ( 19أقل من  ) ( :العمر .1

  أنثى ) ( ذكر ) ( :الجنس .2

  غير ذلك) ( متزوج ) ( أعزب ) ( :الحالة االجتماعية .3

دراسات  () جامعة ) ( دبلوم ) ( التوجيهي ) ( أقل من التوجيهي ) ( :الدرجة العلمية .4

  عليا

غير ذلك  ) ( ربة منزل ) ( طالب ) ( رب عمل ) ( موظف ) ( :المهنة .5

  .............حدد

  المنطقة الغربية           ) ( وسط المدينة ) ( المنطقة الشرقية ) ( :مكان العمل .6

  خارج المدينة ) ( 

  وسط المدينة                  ) ( المنطقة الشرقية ) ( خارج المدينة) ( :مكان السكن .7

 ......المنطقة الغربية حدد) ( 

  ال ) ( نعم ) ( هل تمتلك سيارة؟ .8

  معلومات تتعلق بشبكة المواصالت نفسها: ثانيا

 ) ( متوسطة ) ( جيدة ) ( ممتازة ) ( :لفعالية وأداء شبكة المواصالت الحالية ما تقييمك .1

 ال أدري ) ( رديئة

  هل تعتقد أن عرض الشوارع يناسب حجم المرور فيها في أوقات الذروة؟             .2

  ال ) ( نعم ) ( 

  م............ما أقصى مسافة يمكنك قطعها مشيا على األقدام باتجاه العمل أو البيت؟ .3
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إذا كانت اإلجابة ال حدد ، ال )  ( نعم )  ( هل تشجع فكرة الشوارع الخاصة بالمشاة؟ .4

 ..............................السبب

  معلومات خاصة بمشاكل التنقل ووسائل المواصالت: ثالثا

  () سيارتك الخاصة ) ( ما وسيلة المواصالت التي تحبذ استخدامها غالبا؟ .1

غير ذلك  ) ( المشي ) ( الباص ) ( يسالسرف) ( التاكسي

حدد .........................................................  .حدد

  .......................................................................السبب

ي إذا كانت اإلجابة نعم حدد من أ، ال ) ( نعم ) ( هل تواجه مشاكل في القيادة عادة؟ .2

 ..................................................نوع

ما الوقت الذي تضيعه في رحلتك بالقيادة  .3

  ....................................................يوميا؟

  ال ) ( نعم ) ( هل تشجع استخدام المواصالت العامة؟ .4

 ) ( متوسطة ) ( جيدة ) ( ممتازة ) ( ما مدى رضاك عن أداء الباصات العامة الحالية؟ .5

 ال أدري ) ( رديئة

 ما التحسينات التي تقترح تطبيقها على الحافالت العامة لتشجيع استخدامها؟  .6

 حافالت جديدة ونظيفة )1

 صيانة مستمرة ومراقبة للحافالت )2

 مواعيد انطالق ورجوع محددة  )3

 تحديد مواقف خاصة ألماكن الصعود والنزول  )4

 وموائمتها ألحوال الطقس المختلفة  تهيئة مواقف انتظار الركاب )5
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تهيئة جيدة للباصات لتسهيل حركة عربات األطفال وذوي اإلعاقات فيها صعودا  )6

 ونزوال 

 تسعيرة جيدة ومخفضة خاصة بالمستخدمين الدائمين  )7

اقتراحات  )8

.............................................................................أخرى

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

 وسائل المواصالت والحافالت العامة في حال تم تحسينها؟   تستخدمهل  .7

  ال أدري ) ( ال ) ( نعم ) (    

 ؟ما طبيعة الرحالت التي تقوم بها يوميا من وإلى المنطقة .8

  رحالت عمل )1

  رحالت اجتماعية )2

  رحالت خاصة بالتسوق )3

 ...................................أخرى حدد )4

 .............................ما عدد المواصالت التي تستقلها للوصول إلى المنطقة؟ .9

  شيكل..........ما مجموع ما تنفقه على رحالتك اليومية من وإلى المنطقة؟ .10

هل تعتقد أن امتداد شارع رفيديا المحاذي للحرم الجامعي الجديد آمنا للمشاة  .11

 ، ال) ( نعم ) ( الحالية؟ بوضعيته

  ........................................      .إذا كانت اإلجابة ال حدد مكان المشكلة 

 :وماذا تقترح لتوفير األمان للمشاة

 عمل جسور خاصة بالمشاة )1
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 إنشاء أنفاق للمشاة )2

 زيادة عرض األرصفة )3

 وضع إشارات للمرور )4

 تحديد السرعة أو استخدام المطباتالحد من سرعة المركبات على الشارع ب )5

 ............................................................غير ذلك حدد )6

ما االستخدامات التي تقترح توفيرها في المنطقة للتسهيل على السكان والتقليل  .12

 من حجم رحالتهم اليومية؟

 إنشاء مركز تجاري يخدم المنطقة )1

 برياض األطفال والمرحلة األساسيةزيادة عدد المدارس الخاصة  )2

 تشجيع االستخدامات المتنوعة لألراضي )3

 تحسين شبكة الشوارع في المنطقة  )4

 إيجاد شوارع خاصة بالمشاة فقط )5

 توفير مساحات خضراء ومناطق زراعية )6

 .............................................................أخرى حدد )7

 ال  ) ( نعم ) ( ؟هل تفضل ممارسة رياضة المشي .13

هل تعتقد أن المشي آمن على الشارع الرئيسي وهل تتوقع أن يبقى كذلك في  .14

 ال ) ( نعم ) ( ظل التطور المتوقع للمنطقة؟

إذا أجبت بال فهل ، ال ) ( نعم ) ( ؟هل تستمتع بممارسة المشي في منطقتك .15

 :يعود السبب إلى

 قلة األماكن المخصصة للمشاة )1
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 اء ومقاعد للجلوس لالستراحةعدم وجود أماكن خضر )2

 اتجاه حركة السير واإلضاءة المزعجة للمركبات )3

 سلوك السائقين المتهورين )4

 السلوكيات الخاصة باألغراب عن المنطقة )5

 ....................................................أخرى حدد )6

 هل تعاني منطقتك من أي من المشاكل التالية؟ .16

ذا اخترت هذه اإلجابة حدد مصدر إ، مشاكل التلوث البيئي )1

  ....................................................................التلوث

ما مصدر هذا ، التلوث السمعي والضجيج )2

  ................................................................... .الضجيج

  الشوارع السريعة والغير آمنة للمشاة )3

 جود أرصفة وأماكن خاصة بالمشاةعدم و )4

ما المشاكل األخرى المتعلقة بالتنقل والمواصالت واستخدامات األراضي التي  .17

تعاني منها منطقتك وتود 

..............................................................................إضافتها؟

...................................................................................... 
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  نتائج االستبيان.  3ملحق رقم 

  .جدول توزيع العينة تبعا لمجموعة مختلفة من الخصائص

  المجموع  مدارس البنات  االتصاالت جامعة القدس جامعة النجاح السكان فئات المتغير المتغير

  %17.3  %43.4  %0  %9.7  %14.5  %11.9  19اقل من  متغير العمر

  %40.9  %6  %13.6  %51.6  %77.6  %39.9  29- 20من 

  %18.4  %19.4  %54.4  %16.1  %6.6  %19  39- 30من 

  %16.2  %25.4  %31.8  %16.1  %1.3  %17.3  49- 40من 

  %7.1  %6  %0  %6.5  %0  %11.9  50من  أكثر

  %42.8  %0  %77.3  %27.3  %48.6  %53.9  ذكر متغير الجنس

  %57.2  %100  %22.7  %72.7  %51.4  %46.1  أنثى

 متغير الحالة االجتماعية

  
  %56.4  %56.7  %9.1  %46.7  %97.3  %46.2  أعزب

  %39.8  %41.8  %86.4  %43.3  %2.7  %48.5  متزوج

  %3.6  %1.5  %4.5  %10  %0  %4.7  غير ذلك

 متغير الدرجة العلمية

  
  %18.6  %44.8  %0  %6.3  %0  %21.3  اقل من توجيهي

  %9.3  %0  %0  %12.5  %3.9  %16  توجيهي

  %12.6  %16.4  %31.8  %12.5  %13  %13.6  دبلوم

  %54.1  %37.3  %40.4  %65.6  %93.4  %42.6  جامعة
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  المجموع  مدارس البنات  االتصاالت جامعة القدس جامعة النجاح السكان فئات المتغير المتغير

  %5.5  %1.5  %27.3  %3.1  %1.3  %5.6  دراسات عليا

 متغير المهنة

  
  %37.6  %54.5  %100  %25  %1.3  %41.6  موظف

  %7.2  %1.5  %0  %6.3    %13.9  رب عمل

  46.7  %42.4  %0  %43.8  %97.4  %31.9  طالب

  %6.1  %1.5  %0  %21.9    %8.4  ربة منزل

  %2.5  %0  %0  %3.1  %1.3  %4.2  غير ذلك

  %8.4  %0  %0  %19  %2.9  %13.3  المنطقة الشرقية متغير مكان العمل

  %17.6  %1.8  %4.5  %42.9  %17.6  %22.7  وسط المدينة

  %57.5  %98.2  %90.9  %19  %35.3  %46.1  المنطقة الغربية

  %16.5  %0  %4.5  %19  %44.1  %18  خارج المدينة

  %21.2  %6.1  %9.1  %25.8  %26.4  %25.8  المنطقة الشرقية متغير مكان السكن

  %11  %7.6  %9.1  %32.3  %9.7  %9.2  وسط المدينة

  %44.9  %80.3  %31.8  %22.6  %11.1  %48.5  المنطقة الغربية

  %22.9  %601  %50  %19.4  %45.8  %16.6  خارج المدينة

  %18.2  %20.9  %38.1  %6.5  %5.3  %22.8  نعم امتالك سيارة

  %81.8  %79.1  %61.9  %93.5  %94.7  %77.2  ال
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  جدول طبيعة الرحالت التي تقوم بها عينة الدراسة موزعة على الشرائح

  المجموع  مدارس البنات االتصاالت جامعة القدس جامعة النجاح  السكان أقسام المتغير المتغير

  %54.7  %64.1  %90.9  %40.6  %44.7  %53.6  نعم  رحالت عمل

  %18.2  %17.2  %4.5  %25  %15.8  %20.2  نعم  رحالت اجتماعية

  %21.5  %26.6  %27.3  %25  %11.8  %22.6  نعم  رحالت التسوق

  %23.5  %18.8  %13.6  %9.4  %55.3  %14.9  نعم  رحالت أخرى

  .جدول استخدام المواصالت العامة

  المجموع  مدارس البنات  االتصاالت القدسجامعة جامعة النجاح السكان  أقسام المتغير المتغير

  %84  %73.1  %90.5  %86.2  %76.3  %90.5  نعم  هل تشجع استخدام المواصالت العامة

  جدول أداء المواصالت العامة

  المجموع  رديئة  ال أدري متوسطة جيدة ممتازة المتغير

  100  26.2  6.3  29.2  29.5  8.8  ما مدى رضاك عن أداء الباصات العامة الحالية

  100  21.7  3.6  31.9  31.9  11  ما تقييمك لفعالية وأداء شبكة المواصالت الحالية 
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  جدول مدى األمان الذي يشعر به المشاة

أقسام المتغير

  المتغير

جامعة السكان

  النجاح

جامعة

  القدس

مدارس   االتصاالت

  البنات

  المجموع

  %88.2  %87.7  %95.5  %81.5  %84  %90.4  نعم  ؟هل تفضل ممارسة رياضة المشي

هل تعتقد أن المشي امن على الشارع الرئيسـي وهـل   

  ؟تتوقع أن يبقى كذلك في ظل التطور المتوقع للمنطقة

  %23.5  %25.8  %40.9  %48.1  %18.7  %18.4  نعم

  .جدول المشاكل التي يعاني منها المشاة

فئات المتغير

  المتغير

جامعة السكان

  النجاح

جامعة

  القدس

مدارس   االتصاالت

  ناتالب

  المجموع

  %36.3  %42.4  %50  %28.1  %32.9  %36.3  نعم  قلة األماكن المخصصة  للمشاة

عدم وجـود أمـاكن خضـراء ومقاعـد جلـوس      

  لالستراحة

  %30.8  %45.5  %45.5  %46.9  %30.3  %23.2  نعم

  %22.7  %33.3  %18.2  %31.3  %23.7  %19  نعم  لالستراحة واإلضاءة المزعجةاتجاه حركة السير 

  %38.7  %69.7  %40.9  %15.6  %31.6  %39.9  نعم  ئقين المتهورينسلوك السا

  %19  %36.4  %9.1  %9.4  %22.4  %17.3  نعم  السلوكيات الخاصة باألغراب
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  .جدول بعض المشاكل التي تعاني منها المنطقة

أقسام المتغير

  المتغير

جامعة السكان

  النجاح

جامعة

  القدس

االتصاال

  ت

مدارس 

  البنات

  المجموع

  %42.9  %45  %36.4  %46.9  %39.5  %43.8  نعم  لتلوث البيئيمشاكل ا

  %47.2  %51.7  %50  %34.4  %53.9  %44.7  نعم  التلوث السمعي والضجيج

  %25.8  %35.6  %22.7  %9.4  %26.3  %25.7  نعم  الشوارع السريعة والغير آمنة

  %34  %33.9  %40.9  %37.5  %46.1  %26.9  نعم  عدم وجود أماكن أرصفة وأماكن خاصة بالمشاة
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  جدول آراء العينة واقتراحاتها

أقسام المتغير 
 المتغير

جامعة السكان
 النجاح

جامعة
 القدس

مدارس   االتصاالت
  البنات

  المجموع

ماذا تقترح 
لتـــوفير 
األمـــان 

  للمشاة

  %43.3  %50.8  %45.5  %40.6  %40.8  %41.7  نعم  عمل جسور خاصة بالمشاة
  %16  %16.9  %27.3  %21.9  %17.1  %12.5  نعم  إنشاء أنفاق للمشاة

  %41.6  %56.9  %45.5  %31.3  %50  %33.3  نعم  زيادة عرض األرصفة
  %56.5  %73.8  %59.1  %28.1  %61.8  %52.4  نعم  وضع إشارات للمرور

التحسينات 
التي تقترح 
ــا  تطبيقهـ
ــى  علــ
ــافالت  الح
العامــــة 
ــجيع  لتشـ
  استخدامها

  

  %62  %67.2  %72.7  %34.4  %73.7  %58.6  نعم  حافالت جديدة ونظيفة
  %57.3  %67.2  %77.3  %46.9  %52.6  %55  نعم  صيانة مستمرة ومراقبة للحافالت
  %60.9  %62.5  %77.3  %43.8  %76.3  %54.4  نعم  مواعيد انطالق ورجوع محددة

تحديد مواقف خاصة الماكن الصـعود  
  والنزول

  %45.2  %53.1  %59.1  %25  %42.1  %45.6  نعم

ائمتها تهيئة مواقف انتظار الركاب ومو
  ألحوال الطقس المختلفة

  %49.9  %64.1  %68.2  %25  %56.6  %43.8  نعم

تهيئة جيدة للباصات  لتسـهيل حركـة   
  عربات األطفال

  %39.4  %53.1  %63.6  %15.6  %47.4  %32  نعم

ــدة ومخفضــة خاصــة  ــعيرة جي تس
  بالمستخدمين الدائمين

  %51.9  %55.4  %72.7  %28.1  %61.8  %47.9  نعم



AAnn--NNaajjaahh  NNaattiioonnaall  UUnniivveerrssiittyy  
FFaaccuullttyy  ooff  GGrraadduuaattee  SSttuuddiieess  
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PPrreeppaarreedd  bbyy::  
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SSuuppeerrvviisseedd  bbyy::  
DDrr..  AAllii  AAbbddeellhhaammiidd  
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MMaasstteerr  iinn  UUrrbbaann  aanndd  RReeggiioonnaall  PPllaannnniinngg,,  FFaaccuullttyy  ooff  GGrraadduuaattee  SSttuuddiieess,,  aatt  
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Abstract 
Sustaining and conserving resources is considered, nowadays, as one of the 

most modern and contemporary concepts, as the time sources are lacking. 

Sustainability, as a result, is not a single clear and specified concept 

dealing with mathematics, or based upon hypothesis, inputs, and equations. 

Accordingly, specific results are not expected to be accomplished in a 

specific time. Basically, Sustainability is a methodology that can be viewed 

to represent a continuous and dynamic way of life, rather than a design 

problem needs magic solutions implemented in reality.  

This study aims to raise up the city of Nablus problems, and in particular,  

the problems of study area in an attempt to put a general frame and policy 

of sustainable, balanced, and even planning of land use and transportation; 

applying its concepts at study area as its still a growing one. Also, this 

study pays attention to conservation of environmental resources, reducing 

pollution, in addition to, city development study, land use and 

transportation development and problems, in an attempt to put a criteria for 

exterior spaces design, peoples movement, achieving sustainability of built 

environment, as well as, to suggest a general frame for each of strategies 

and policies of sustainable land use and transportation planning, and to 

establish proper management of the transportation system to satisfy 

efficiency and safety objectives.  
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At the end, the study identified recommendations related to the sustainable 

planning for transportation and land use in an integral framework. 

Recommendations can be summarized as follows: 

• Necessity for an effective and general plan, in which, concepts of 

sustainability are implemented on all parts of city, considering 

effectiveness, flexibility, directness and clarity to the public. 

•  Harmonized unified efforts of different responsible authorities to 

accomplish specific agreed upon goals.    

• Reach political commitment to make development changes in 

considering public participation. 

• Necessity for solving land ownership issues, as most of city land is a 

privately owned, resulting in obstacles affecting directing planning 

operation towards priorities. 

• Necessity for providing pedestrian facilities, bikes lanes, green areas, 

sitting, and rest areas. 

• Reducing employees transportation by implementing special policies 

concerning flexible working hours, and to encourage mass 

transportation of employees and students by public transportation means 

to reduce the number of private vehicles, reduce pollution, and increase 

conservation of energy.  

• A special body should be established to follow up and manage 

suggested transportation system affairs in order to achieve 

sustainability. 




