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  ...لدعمهم وتوجيهاتهم ومساعدتهم لي
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   مدينة نابلس وتطويرها عمرانياً وبصرياًفي  ةالفراغات العامة الحضري

  "دراسة تحليلية لمنطقة المجمع الشرقي"

   إعداد

 فراس نظمي مروح دويكات

 إشراف

  علي عبد الحميدالدكتور 

  الدكتور حسن القاضي

 الملخص 

أهميتها نابلس من حيث  ةنيالحضرية في مدالعامة الفراغات  دراسة الرسالةهذه  تتناول

بشكل رئيسي تهدف الدراسة  .ها وأثرها على الحياة العامة وعلى تجميل المدينةوطبيعتها ومكونات

والتي في المدينة الخصائص والعناصر البصرية والجمالية لمنطقة المجمع الشرقي  تحليلإلى 

   .اختيرت كحالة للدراسة لدورها الهام وموقعها المميز بالنسبة لمدينة نابلس

بات التي تؤثر بشكل سلبي على الجانب البصري لمعوقات والصعوكذلك تم تحديد ا

تساهم في التغلب على هذه الحلول والمقترحات التي  اقتراح بعض ومن ثموالجمالي للمنطقة 

المنطقة وخلق صورة جميلة ومميزة في بصري الجمالي والطابع ال المعوقات وتعمل على تحسين

  .لمدينة نابلس

ج الوصفي والمنهج التحليلي باالعتماد على ارتكزت الدراسة بشكل أساسي على المنه

 مثل البحثيةم مجموعة من األدوات ااستخدالمتوفرة، باإلضافة إلى البيانات والمعلومات 

  .االستبيان والمقابالت الشخصية مع األشخاص ذوي العالقة بموضوع الدراسة

المجمـع  أن معظم عناصر الفراغ الحضري الموجودة في منطقة الدراسة  أظهرت نتائج

كما  .موزعة بشكل عشوائي وغير مدروس، وال تتناسب مع طبيعة المنطقة واحتياجاتها الشرقي

والبصـرية   لجماليةا العوامل التي ساهمت بتشويه الصورةوبينت النتائج أن هناك مجموعة من 

ـ   المنظمة غير واإلعالنات الدعاية لوحات  ، أهمهاللمنطقة ة، والعشوائية والمنتشرة هنـاك بكثاف

 .التمديدات الصحية وأسالك الهواتف والكهرباء وشبكات
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تهدف إلى تطوير وتحسين النواحي البصرية التي التوصيات خرجت الدراسة بعدد من و

توزيع عناصر أثاث الشوارع بشكل مدروس ومنظم بما  ، أهمهاوالجمالية لمنطقة الدراسة

 المظهرشوه التي ت العناصرلص من التخ، يتناسب مع احتياجات المنطقة وخصائصها العمرانية

  . للمنطقةجمالي البصري وال

اإلجراءات الالزمة لحماية بعض المظاهر اتخاذ وضع القوانين وأيضاً أوصت الدراسة ب

الحفاظ على في  المواطنيندور وكذلك أوصت بتعزيز . في المنطقةالعمرانية والتاريخية 

حيح وعدم تخريبها والعبث بها وااللتزام العناصر البصرية والجمالية باستخدامها بشكل ص

  . بالقوانين التي تصدر عن البلدية وتطبيقها بشكل كامل

التوعية الجماهيرية من خالل عقد وأخيراً أكدت الدراسة على ضرورة التركيز على 

  .الندوات والمؤتمرات وتنظيم النشاطات والحمالت الالزمة لذلك
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  الفصل األول

  مقدمة الدراسة

  المقدمة. 1.1

في إحداث خلل في العالقة بـين  المركبات اد لقد تسببت الزيادة المتسارعة حديثاً في أعد

اإلنسان والفراغات العمرانية في المدن الفلسطينية، حيث تحولت وظائف هـذه الفراغـات مـن    

كونها مناطق للتواصل البشري، الترفيه وتبادل المعلومات إلى مناطق تغص بالمركبات اآلليـة  

  .على حياة اإلنسان ضجيج وغازات تشكل خطراًووما يرتبط بها من حوادث قاتلة 

استطاعت هذه المركبات أن تدحر اإلنسان بعيداً عن المناطق الجذابة والحيوية فـي   لقد

شيئاً فشيئاً  ، فقد تمكنت من التغلغلالمدن لتقلص بالنهاية نشاطاته لتقتصر على الضروريات منها

في النهاية اإل القليـل   في المناطق المختلفة من المراكز الحساسة في المدن حتى لم يبقى لإلنسان

وخصوصـاً   سكانأي حال من األحوال مناطق آمنة لل في والتي ال تعتبر ،الضيقة األرصفةمن 

فقد تسبب تآكل الفراغات الحضرية في المدن الفلسطينية سواءاً  ،من جهة أخرىو. األطفال منهم

 ت اآللية أو ألسبابجديدة للمركبا طرق شق بسبب أو بسبب الحاجة المتزايدة لمواقف السيارات

تكمن في البناء داخل حدود هذه الفراغات في التراجع السريع لجاذبيـة هـذه الفراغـات     أخرى

     .الناس لتصبح مواقف للسيارات من وخلت

مواقف سيارات، شـق شـوارع   (إن توفير مساحات من فراغات المدن ألسباب وظيفية 

ير المحـيط العمرانـي المناسـب للتواصـل     ال يتنافى مع توف) جديدة وتوفير الخدمات الالزمة

 الحمايةمن  األدنىهذا األخير يتطلب فراغات حضريه تستطيع أن تؤمن الحد ف ،االجتماعي البناء

للمواطنين للتجوال في بيئة عمرانية جذابة ومتجددة بأثاثها وخـدماتها الثقافيـة    والنفسية الجسدية

  .على مدار العام استخدامهااس على الترفيهية والتجارية المختلفة التي تحفز النو

 إنبتلك األهمية في وقتنا هـذا، ال بـل    ىتحظ ال في فلسطين الحضريةلكن الفراغات  

ليرضى بتحقيق البعض من  اإلنسانفي المدن ودحرت  اإلستراتيجيةالمركبات قد احتلت المناطق 

  .نشاطاته المكبوتة في الفراغات المتروكة في منطقته السكنية
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  الدراسةشكلة م .2.1

شـوارع وسـاحات   (بالرغم من ان مدينة نابلس تحظى بأهم مناطق المشاه في فلسطين 

التي تحافظ علـى  القليلة في فلسطين  التاريخيةتعتبر من المدن ، تلك المدينة التي )البلدة القديمة

ة، الثقافيـة  ابنيه وفراغات عمرانية تمتد عراقتها عبر التاريخ وتحمل العديد من المعاني التاريخي

تغيير معالم العديد منها وتآكـل غيرهـا هـذا     إلى إضافة عدم االهتمام بها أن إالوالحضارية، 

تجنبهـا   فيكل ذلك ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر  ،باإلضافة إلى عدم تطوير ما تبقى منها

؛ 2001 قـدومي، ( من قبل المواطنين بسبب عدم قدرتها على تلبية رغباتهم المادية والمعنويـة 

  . )2003الفران، 

أما الفراغات الحضرية في المناطق الحديثة فهي غير موجودة أصال وإن وجدت فهـي  

غير مبنية يتم السيطرة على البعض منها من قبل المـواطنين إلشـباع   أو  بمثابة مناطق متروكة

ت بعض النشاطات المكبوتة كلعب األطفال أو للتجمع في ساعات معينة لقضاء بعـض الحاجـا  

تترك بال  أنهاالضرورية كالصالة أو ألسباب وظيفية كمواقف للسيارات في المناطق المكتظة أو 

  . للقمامة مكباتوتصبح  استخدام

سان ولصورة شح الفراغات الحضرية في مدينة نابلس العديد من المشاكل لإلن خلف لقد

لحياة العامة فـي المدينـة   ذلك إلى تراجع ا أدىفعلى المستوى البشري  ،تهمدينة نابلس في مخيل

من جهة أخـرى فـإن تصـميم هـذه     . وآثر سكانها االنزواء والتحوصل حول اللقاءات العائلية

جلب معه مشاكل صحية من خالل ضجيج المركبات  األولىالفراغات لخدمة المركبات بالدرجة 

مر في المدينة، المركبات المست فازدحامأما على مستوى صورة المدينة . منها عثةوالغازات المنب

التأثير  إلىكاألشجار والمياه هذا باإلضافة  طبيعيةالعناصر ال وانعدامعدم وجود مناطق للراحة و

 اإلنسانالسلبي لحاويات القمامة المنتشرة هنا وهناك، كل ذلك أثر على صورة المدينة في مخيلة 

  .)2003، ؛ الفران2001قدومي، ( كمدينة على درجة عالية من الحيوية والجاذبية
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  الدراسةأهمية . 3.1

تشكل الفراغات الحضرية إحدى أهم عناصر التكوين الحضري في المدن وهي مهمـة  

 أساسـا ففراغات المدن لم توجـد  . أنفسهمجداً لقاطني المدن الذين بحاجة ماسة لها للتنفيس عن 

ال يمكـن  ُوجدت كمناطق عامة للتواصل البشري وممارسة نشاطات  إنهاللمركبات فحسب، بل 

تمثل بالنسبة لقاطنيها امتـداد   تيفالفراغات المختلفة في المدن ال. ممارستها داخل الوحدة السكنية

ال بد منه لفراغ المنزل الداخلي والخاص ويجب أن تصمم لتخدم الفئات العمريـة واالجتماعيـة   

  . الجوية المختلفة األحوالالمختلفة وتناسب مع 

تلقي الضوء على إحدى أهم عناصر التكـوين   أنهاسة في هنا تبرز أهمية هذه الدرامن 

فالكثافة . الحضري وعلى دورها في خلق الراحة البدنية والنفسية لقاطنيها وزوارها على السواء

ات المتزايدة بشكل مستمر في مدينة نابلس على حساب ما تبقى في هـذه  بالسكانية وأعداد المرك

ـ  ر اإلنسان بالسخطالمدينة من فراغات أدى بداية إلى شعو من ؤوالتذمر ألن فراغات مدينته ال ت

 إلىالراحة في ممارسة نشاطاته المختلفة وسوف يقود في المستقبل إما  أسبابله الحد األدنى من 

 وقتـه قضـاء   إلـى ذلك لتجنب المشاكل فقد يلجأ اإلنسان  ،هذه الفراغات خدامصراع على است

  . كك العالقات المجتمعيةوهذا ما يساهم في تف اآلخرينمنعزال عن 

في مدينة نابلس وذلـك مـن    الحضريةالعديد من الدراسات موضوع الفراغات تناولت 

لكن عالقة الفراغ الحضري بحياة المجتمع العامة والتفاعل االجتمـاعي  و ،وجهات نظر مختلفة

دينة البنّاء والبحث عن سبل تضمن رفع مستوى جاذبية وحيوية هذه الفراغات بصوره خاصة وم

فرد عن سابقاتها من تهذه الدراسة ت فان فإن ذلك حسب معلومات الباحث، ،نابلس بصوره عامة

الدراسات في معالجة موضوع كهذا يمس الفرد والمجتمع من جهة وصورة مدينة نـابلس مـن   

  .وجهة نظر مواطنيها وزوارها من جهة أخرى



  5

  ة هداف الدراسأ. 4.1

اهمة في تنظيم الفراغات الحضـرية فـي مدينـة    سعت الدراسة بشكل رئيسي إلى المس

 الراحـة  طن والزائـر المول الموجودة في هذه الفراغات بما يحققالمشاكل نابلس والتغلب على 

  :ما يليتتمثل بللدراسة فأما األهداف الثانوية  .البدنية والنفسية

 أفراداطات ترميمها بما يخدم نش وإعادةواالعتناء بما تبقى من فراغات حضرية  االهتمام .1

 األحيـاء على مسـتوى   جديدةوجماعات المجتمع المختلفة، هذا من جهة وخلق فراغات 

 .من جهة أخرى المختلفة

تعرضـت  والعمل على إعادة تأهيل الفراغات الحضرية في مدينة نابلس التي تضـررت   .2

أو من  ياإلسرائيل االحتاللتدمير ممنهج من قبل قوات  إلى والثانية األولى االنتفاضة أثناء

 .األهالي أنفسهم

رفع مستوى الحيوية والجاذبية للفراغات الحضرية في مدينة نابلس عن طريق إثراءهـا   .3

 . دينة ويخدم مستخدميها بشكل جيدمبأثاث حديث يتناسب مع جمال ال

توعية المواطنين ألهمية هذه الفراغات من جوانبها المختلفة ودعوتـه للمحافظـة عليهـا     .4

  .بها واالعتناء

  خطة ومنهجية الدراسة. 5.1

  :خطة الدراسة على المحاور التاليةفقد ارتكزت لتحقيق األهداف المرجوة من الدراسة 

وقواعـد   أسبابويركز على مفهوم الفراغات الحضرية،  وهو عام ونظري،: المحور األول .1

ية، تكوينها، ومجموعة المؤثرات التي ساهمت في تكوينها كالمؤثرات االجتماعية، االقتصاد

  .   الفنية والثقافية –الجمالية 
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المعلومات والبيانات حول واقع الفراغـات  يركز على هو إطار معلوماتي و: المحور الثاني .2

المعلومات المكتسبة وكذلك  ،مدينة نابلس بمستوى جاذبيتها وحيويتها في واالرتقاءالحضرية 

تجارب الناجحـة فـي هـذا    من ال واالستفادةمن النماذج المتاحة في بعض الدول المحيطة 

 . المجال

دور الفراغات الحضرية في رفع مستوى وهو إطار تحليلي وتقييمي يتناول  :المحور الثالث .3

لخـروج  ومن ثـم ا  ،المعلوماتيباإلطار النظري  اإلطارربط  من خاللالجاذبية والحيوية 

اذبيـة  ببعض المقترحات واآلليات لتعزيز دور الفراغات الحضرية في رفـع مسـتوى الج  

األطراف ذات العالقة ومن لهـم دور فـي    إلىالتوصيات  رفعو مدينة نابلسوالحيوية في 

  .مجال الفراغات الحضرية

النظـري لهـا،     اإلطاراعتمدت الدراسة المنهج التاريخي بشكل رئيسي في استعراض 

إلـى  وكذلك مراجعة التطور التاريخي والعمراني للفراغات الحضرية في المدينـة، باإلضـافة   

هج التحليلي المنهج الوصفي في وصف واقع الفراغات الحضرية في مدينة نابلس، إلى جانب المن

المتاحـة   واإلمكانيـات في تحليل الفراغات الحضرية وتحديد النقاط االيجابية ونقاط الضـعف  

  . ووضع بعض المقترحات لتطوير هذه الفراغات

ـ  الزيـارات  ث العلمـي مثـل   من جهة أخرى اعتمدت الدراسة على بعض أدوات البح

فـي   شخصية وتوزيع استبيانات على فئات عمريـة واجتماعيـة مختلفـة   المقابالت الالميدانية، 

في الفراغات الحضرية في مدينة نـابلس، حالتهـا    اوذلك لمعرفة وجهة نظره فراغات متعددة

  . والمستقبلية واستخداماتها الحالية

  استبانه الدراسة. 6.1

والتي بدورها تعزز  تى بعض أدوات البحث العلمي منها االستبيانااعتمدت الدراسة عل

) 140(تكونت عينة الدراسة مـن   ،دور المشاركة المجتمعية في صنع القرار وتلبية احتياجاتهم

دوار نـابلس أو دوار  (فرداً، من المناطق المستهدفة الخمس وهي مركـز المدينـة الرئيسـي    
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سـاحة  ) المنـارة (تزه جمال عبد الناصر، ساحة النصـر  المجمع الشرقي، من نطقة، م)الشهداء

القريون، حيث اعتمدت على متغيرات العمر، والجنس، ومكان السكن، والمهنة، ومكان العمـل،  

  . تم توزيع عينة الدراسة وفق المتغيرات الديموغرافية. ومستوى التعليم

  مصادر المعلومات. 7.1

  :أهمهاالمصادر، عدد من الدراسة من عليها هذه  اعتمدتالمعلومات التي تم جمع 

العلميـة ذات العالقـة   وتشمل الكتب، المراجع، الـدوريات، الرسـائل    :المصادر المكتبية .1

  .بموضوع الدراسة

وتشمل الدراسات والوثائق والتقرير والنشرات الصـادرة   :رسميةالغير والمصادر الرسمية  .2

المؤسسات والـوزارات ذات العالقـة    بلدية نابلس،: عن المؤسسات والدوائر الحكومية مثل

أما المصادر غير الرسـمية فتشـمل الدراسـات    . الفلسطيني كالجهاز المركزي لإلحصاء

واألبحاث وأوراق العمل الصادرة عن مراكز البحـوث، الجامعـات، المنظمـات األهليـة     

  .والباحثين

من خالل البحث يقوم الباحث بجمعها سوتشمل المعلومات والبيانات التي  :مصادر شخصية .3

والمقابالت الشخصية والمشاهدات والمالحظات باإلضافة  وتحليل الخرائط والمسح الميداني

  .وتنسيق المواقعتصميم التصميم الداخلي وتجربة الباحث وخبرته في مجال  إلى

  ة الدراسات السابق. 8.1

رة، وبشـكل  والبصرية في المـدن نـاد   عمرانيةتعتبر الدراسات التي تتناول العناصر ال

سـتفادة مـن بعـض    الدراسة سيتم اال هفي هذ. خاص حول المدن الفلسطينية ومنها مدينة نابلس

حول مدينة نابلس والتي تتضمن الحديث عن العناصر الجمالية وأثاث الشوارع  الدراسات السابقة

  :في المدينة، وأهمها
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: لجمالية في المدينـة الخصائص والعناصر البصرية وا: دراسة هاني خليل الفران بعنوان  •

، رسالة ماجستير في التخطيط الحضري واإلقليمـي، جامعـة   دراسة تحليلية لمدينة نابلس

  .2003النجاح الوطنية، 

 لوسط الجمالي المظهر على سلًبا تؤثر التي والصعوبات المعوقات تناولت هذه الدراسة

 منها للتخلص قترحاتوالم الحلول وضع ثم ومن جوانبها جميع من وتحليلها نابلس مدينة

 جميع تتضمن علمية ومعايير أسس وفق نابلس مدينة لوسط والجمالي البصري وتطويرالمظهر

  :وقد اتبع في دراسته عدة أساليب وهي. المدينة وسط في والجمالية البصرية المؤثرات

   األول األسلوب (1)

 بموضـوع  تعلقـة الم المعلومـات  وجمع والخاصة العامة المكتبات في البحث على يعتمد

 والصـور  والمقـاالت  والدراسات والمجالت الكتب من المختلفة الكتب بأوعية والمتمثلة الدراسة

 الخـواص  علـى  التعـرف  بهـدف  القديمة والبلدة التاريخية المباني عن المعلومات جمع وكذلك

 لدراسـة ا ومنطقة عام بشكل نابلس مدينة في الموجودة والبصرية الجمالية والعناصر والمميزات

 التطـور  علـى  التعرف يتم حيث سابقًا موجوًدا كان وما حالًيا قائم هو ما ومقارنة. خاص بشكل

 في الجمالية المناطق تحديد في نابلس بلدية تتبعها التي والسياسة المعوقات وتحديد للمدينة الجمالي

 البصـري  التـأثير  يـق لتحق البلدية تعتمدها التي والمقاييس القوانين على التعرف ثم ومن المدينة

 .للمدينة والجمالي

   الثاني األسلوب(2) 

 من تدرس بحيثالدوار ) نابلس مدينة وسط( الدراسة منطقة في الميداني العمل على يعتمد

  :يلي ما في البحث خالل من وذلك والجمالية البصرية الجوانب مختلف

  المنطقة مورفولوجية -1

 الحضرية الفراغات توزيع -2
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 للمباني العمراني النمط 3-

 الشوارع أثاث 4-

 الجمالية العناصر -5

 السماء خط -6

 به المحيطة الشوارع مع المدينة وسط عالقة -7

 عـن  التعـرف  ويـتم  )والزوار المدينة سكان(الناس ذهن في المدينة لوسط البصرية الصورة -8

 من )المدينة وسط( الدراسة لمنطقة المدينة سكان من أو زواًرا كانوا سواًءا للناس البصرية الصورة

 .عليهم إستبانات توزيع خالل

 ومخططـين  وخبراء وأكاديميين مختصين مع شخصية مقابالت إجراء األمر يتطلب كما

 علـى  تعمـل  التـي  والمشاكل المعوقات تحديد على الباحث تساعد التي ومقترحاتهم أرائهم ألخذ

 ووضـع  تطويرهـا  على والعمل الدراسة قةمنط والسيما نابلس لمدينة والجمالي البصري التشويه

  .لمشاكلها الحلول

استراتيجيات تطوير وإعادة تخطيط وسط مدينة نابلس : دراسة سامي صالح قدومي بعنوان  •

  .2001، رسالة ماجستير في التخطيط الحضري واإلقليمي، جامعة النجاح الوطنية، التجاري

ها منطقة الوسط التجاري في نـابلس  تناولت هذه الدراسة تحديد المشاكل التي تعاني من

وتحليلها من حيث استعماالت المباني وارتفاعاتها وحركة المـرور، وقامـت بوضـع بعـض     

االستراتيجيات لتوجيه التخطيط في تلك المنطقة من خالل تنظيم الوظـائف الموجـودة وإيجـاد    

ة، وذلك في مناطق مخصصة للمشاة ومناطق خضراء باإلضافة إلى حرف يدوية ومناطق سياحي

  .إطار التخطيط المتكامل للمدينة
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 Parameters of People’s Satisfaction towards:دراسة ساحرة بليبلة بعنـوان   •

Streets in Nablus City: the case of Rafidia Street     رسـالة ماجسـتير فـي

  .2001التخطيط الحضري واإلقليمي، جامعة النجاح الوطنية، 

هو تحديد المعايير الخاصة برضى السكان وقناعتهم بالشـوارع   الهدف الرئيسي للدراسة

في مدينة نابلس، من حيث توفر العناصر الجمالية والبصرية وأثاث الشوارع، حيـث أظهـرت   

الدراسة عدم توفر تلك العناصر بشكل كاف وقامت بوضع مقترحات لتطوير النواحي الجماليـة  

  .تخطيط والتصميم الحضريللشوارع  في ضوء مجموعة من معايير وأسس ال

  محتويات الدراسة. 9.1

ـ ) سـتة ( إلىتقسيم الدراسة  تم أهداف وخطة الدراسة المذكورة أعالهفي ضوء  ل وفص

التعريـف بالمشـكلة ومنهجيـة الدراسـة     (يحتوي على مقدمـة عامـة    األولالفصل ، ةدراسي

مفهومها، ( لحضريةالفراغات اإطار نظري ومفاهيمي حول ، والفصل الثاني يتضمن )ومحتواها

النمـاذج والنظريـات التـي     ،أماكن تواجدها ،استخدامها أنواع ،وقواعد تكوينها ، أسبابأسسها

، فيمـا يتنـاول   الفراغات الحضرية في مدينة نابلستحليل  فيتناول الفصل الثالثاما  ).تتناولها

وفـي  . )الشـرقي المجمـع  (تحليل وتقييم الفراغات الحضرية في منطقة الدراسة الفصل الرابع 

منطقـة المجمـع    فـي   الحضريةالفراغات العامة  تطوير مقترحات تم وضع الفصل الخامس 

 .وأخيرا يتناول الفصل السادس النتائج والتوصيات التي خلصت اليها الدراسة الشرقي
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري للدراسة

  المقدمة 1.2

المدينة احد اهم بشكل مستمر في  اتبالكثافة السكانية وأعداد المركإن الزيادة في 

فبعد الثورة . الذي يسكنها في الوقت الحاضر واإلنسانالبيئة الحضرية  تواجهالمشاكل التي 

في المدن لصالح  له وانتشار التكنولوجيا واستهالك معظم األراضيالصناعية وظهور االّ

الحضرية والمناطق الخضراء فراغات االستخدامات السكنية والتجارية والشوارع أصبحت ال

وبالتالي . رة، وخاصة في مدن العالم الثالثوالترفيهية محدودة المساحة وأحياناً غير متوف

الراحة في ممارسة  أسبابالحد األدنى من  إلنسانلمن ؤال تأصبحت الفراغات الحضرية 

قضاء  إلىاإلنسان وتوجه صراع على استعمال هذه الفراغات  إلى أدىمما نشاطاته المختلفة 

تفكك  إلىفي المحصلة  أدىالتلفاز، مما  أمامفي داخل مسكنه  اآلخرينمنعزال عن  وقته

حيدر، (النتماء للمكان الذي يعيش فيه الجتماعية والشعور بالغربة وعدم الراحة واالعالقات ا

  .  )1998؛ عالم، 1994

تشكل إحدى أهم عناصر التكوين الحضري في المدن  لذلك فان الفراغات الحضرية 

للمركبات فحسب،  أساساففراغات المدن لم توجد . أنفسهمللتنفيس عن  هاهي مهمة جداً لقاطنيف

مارسة نشاطات ال يمكن ممارستها داخل بل انها ُوجدت كمناطق عامة للتواصل البشري وم

غنى عنه وهو مكمل فالفراغات المختلفة في المدن بالنسبة لقاطنيها امتداد ال . الوحدة السكنية

أهم عناصر التكوين  والفراغات الحضرية تعتبر إحدى. الداخلي والخاص يلفراغ المنزلل

لذلك  ،اطنيها وزوارها على السواءفي خلق الراحة البدنية والنفسية لقولها دور كبير الحضري  

؛ 1994حيدر، (احتياجات السكان بمختلف فئاتهم العمرية واالجتماعية يجب أن تصمم لتخدم 

  ). 1998عالم، 

وبشكل عام فقد عرف الباحثون والمختصون في التصميم والتخطيط الحضري الفراغات 

المساحات الطبيعية الخضراء  أوالغير مبنية كالشوارع   أوالحضرية بأنها المساحات المبنية 



  13

البحيرات الطبيعية وبهذا التعريف تشمل الفراغات الحضرية الساحات العامة،  أو واألحراش

المناطق البعيدة النائية وتشمل  إلى إضافةالشوارع العامة، المنتزهات، ومواقف السيارات، 

  ).1998عالم، (الممتدة، والغابات، والبحيرات، واألنهار  الشواطئ

  للمدينة العمرانية الخصائص 2.2

كتلة من األنشطة واالستخدامات والعناصر، ويمكن اعتبار هذه  المدينة تعتبر

معقدة وذلك ألنها متواجدة جميعها في آن واحد فمثال وجود الفراغات الحضرية  تاالستخداما

قافية سياسية ادية ثنالحظ فيها تجمع الناس ألنشطة مختلفة قد تكون اجتماعية اقتص) الساحات(

لذلك ال يمكن اعتبار وجود الساحات في المدينة لنشاط واحد فقط بل مزيج من  ....وظيفية دينية

  ).1998عالم، (المعقدة والتي تتداخل مع بعضها البعض في كثير من األحيان األنشطة

  المدينة مورفولوجية 1.2.2

أخـرى   إلـى ة من فترة ويقصد بهذا المصطح الشكل العام للمدينة ويختلف شكل المدين

شـكل   إلـى مرحلة مورفولوجية تمر بها المدينة تتميز بخصائص وصفات تضيف  أن أي حيث

السكان لسد حاجاتهم في ذلـك   أقامهامعمارية مميزة تختلف عن تلك التي  وأشكالالمدينة نماذج 

  .الوقت

في وقت ما، المعمارية تتميز بأنها تعبر عن ثقافة وحضارة سكان المنطقة  األشكالوهذه 

شكلها الثابت الـذي ينـتج مـن     إلى باإلضافةوبالتالي فإن شكل المدينة ينتج من هذه المتغيرات 

 , Translated from The morphology diminution(التضاريس الطبيعية المكونة لهـا  

p61(  .  

خاللها  تعتبر العناصر التي تتكون منها المدينة بمثابة المحددات الرئيسية التي يمكن منو

باختالف المدن التي تتواجد فيها  أشكالهاتحديد شكل المدينة وهذه العناصر ثابتة مع اختالف 

الى خمسة  the image of the cityويمكن تقسيم هذه العناصر بحسب كيفن لينش في كتابة 

  )Lynch , 1960: (عناصر هي
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          Landmarksالعالمات المميزة  -1

             Nodes)نقاط التجمع(العقد  -2

           Pathsالمسارات -3

    Edgesالفواصل - الحدود -4

   Districtsالمناطق -5

:( landmarks)   العالمات المميزة) 1 

تميز المدينة بوجودها بحيث يمكن  أيضاوهي عبارة عن عالمات حسية وقد تكون مادية 

قها كما انها قد تكون اخترا إلىمالحظتها من الخارج من مسافات وزوايا متعددة  دون الحاجة 

الواجهات  إلى أحياناكأبعاد وتصل  أومبنى مميز في وسط المدينة يختلف عن غيره كتصميم 

في مدينة باريس بفرنسا كمعلم يميزها عن  إيفلالمعمارية نفسها للمباني، مثال وجود برج 

لمنطقة غيرها، وغيرها من المعالم التي تتميز بخصائص تختلف عن غيرها تميزها وتميز ا

  .الموجودة فيها

  

  

  
  باريس-قوس النصر :)1- 1(صورة 

  الباحث: المصدر
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  :) (Pathمسارات الحركة )  2

وهي مسارات للمشاة قد تكون مفتوحة أو مغطاة بداخل المدن بحيث تشكل حماية من 

 التسوق وهي تضيف أوعملية التجول  أثناءالعوامل الجوية المختلفة خالل القيام بالمرور فيها 

تعطي للمشاة انطباع الراحة والحرية  أنهاالمدينة فراغ وظيفي وجمالي بنفس الوقت كما  إلى

  .خالل تجوالهم في المدينة

  

  

  

  

 Schönefeld airportمسار لحركة المشاة ) 2- 1(صورة 

  الباحث: المصدر

  :)(Nodesالعقد، البؤر ) 3

لمدينة وعنصر مسيطر يمكن االستغناء عنه في أي تكوين بصري ل وهي عنصر مهم ال

حركـة اآلليـات    إلى باإلضافةحيث تشكل مكان االلتقاء والتقاطع وتكون مميزة بحركة المشاة 

بحيث ال يعرقل أي منهما اآلخر ولذلك تعتبر مكان نشاط قوي وحيوي وتتميـز بوجـود عـدة    

  .أنشطة كاألنشطة التجارية على اختالفها ، صناعية ، ثقافية

  

  

  
  المانيا - برلينبوابة ) 3-1(صورة 

  )الباحث(المصدر 
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  :(Districts)األحياء والمناطق ) 4

  

  

  

  

  
  بلجيكا - مدينة بروكسلمناطق وأحياء في  )4-1( صورة

  )الباحث(المصدر 

هي مناطق في المدينة تتشابه في مبانيها بحيث تشكل في مجموعها المدينة وهي ذات 

وتتميز بخصائص . كوين المدينة بصرياطابع ديني وثقافي واجتماعي وتساهم بشكل كبير في ت

  .معمارية سلبية وايجابية

 :Edges)(الحدود ) 5

  

  

  

  
  ألمانيا -تبين حدود مدينة دوسلدورف) 5-1(صورة 

  )الباحث(المصدر 
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يقطعهـا   أومختلفة وتعتبر حد يفصل المدينـة   أجزاءهي عبارة عن خطوط تفصل بين 

لمناطق يفصلها عن بعضها البعض وهي عنصـر  بحر وقد تكون حد بين ا أوكأن يمر فيها نهر 

  .   مهم في التكوين البصري فهي تربط المساحات وتفصل بين المناطق

  الفراغات الحضرية. 3.2

هي أهم عناصر التكوين الحضري في المدينة وهي مهمة جدا لسكانها للتواصل البشري 

رويح عن أنفسهم وللراحـة البدنيـة   يمكن القيام بها  داخل الوحدة السكنية للت وللقيام بنشاطات ال

والنفسية مثل الساحات والمتنزهات بحيث تناسب وتخدم السـكان بمختلـف الفئـات العمريـة     

  .واالجتماعية

الي الفراغات األخـرى كالشـوارع    باإلضافةوهي تساهم في تكوين المنطقة الحضرية 

  ). 2000الحيدري،(والساحات والفراغات العامة 

  ات الحضريةتصنيف الفراغ 1.3.2

؛ 1998؛ عالم، 1994حيدر، (تصنف الفراغات الحضرية إلى قسمين رئيسيين، هما 

  ):2000الحيدري، 

:Natural Space 1 .الفراغات الطبيعية  

  

  

  

  
  في السويد فراغ طبيعي) 6- 1(صورة 

  )الباحث(المصدر 
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لجبال مثل ا اإلنسانهي فراغات تشكلت بفعل العوامل والعناصر الطبيعية ودون تدخل 

والوديان ، وتساعد على تكوين الهوية الطبيعية للمدينة نفسها فمثال نالحظ باالختالف  واألنهار

بين مدينة وأخرى من خالل تضاريسها التي تعطيها شكلها فمثال مدينة نابلس تعتبر مدينة 

ة من شريطية لوقوعها بين جبلين بينما هنالك مدن أخرى تعتبر مركزية لتجمعها حول بؤرة ناتج

التضاريس الطبيعية التي شكلتها، وأيضا هنالك مدن أخرى قد يقسمها نهر او بحر يعمل على 

  .تحديد معالمها

:Man Made Space 2 .الفراغات العمرانية  

مثال المتنزهات والساحات والبحيرات  اإلنسانهي فراغات تشكلت من صنع 

وتضيف ) راحة نفسية وبدنية(والنفسية االجتماعية  اإلنساناالصطناعية وذلك لتلبية احتياجات 

  .والجمال للمدينةهذه الفراغات البهجة 

  

  

  
  بروكسل بلجيكا              -بحيره صناعية                           السويد     -ومالم -فراغ حضري عام

  تبين فراغ حضري وبحيرة صناعية) 7-1(صور 

  . الباحث: المصدر

؛ 1994حيـدر،  (التاليـة   األقسام إلىتنقسم  اإلنساني يصنعها والفراغات العمرانية الت

  ):2000؛ الحيدري، 1998عالم، 
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  :الفراغ الخارجي -1

  : في المناطق العامة ومنها اإلنسانوهو ذالك الفراغ الذي يخدم 

وهي عبارة عن  وأبنيةمعرفة ما حوله من محالت  اإلنسانوهي فراغات يستطيع : المسارات  - 

  .انتظار وأماكنارع وشو أرصفة

  

  

  

  
  السويد  -ساحات وارصفة مدينة مالمو                     السويد             -احد شوارع مدينة مالمو

  فراغات عامة وشوارع )8-1( صور

  . الباحث: المصدر

فراغات خضراء وممتدة وهي مناطق راحة واسـتجمام  : الحدائق العامة والمناطق الخضراء -

  .لألطفالمنها ويخصص جزء 

  

  

  
   -هولندا - كنكهوفحديقة زهور                               -هولندا - كنكهوفحديقة زهور 

  فراغات خضراء وحدائق) 9-1(صور 

  . الباحث: المصدر
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  .وأنواعها أشكالهاهي مناطق معدة للممارسة الرياضة بجميع : المالعب - 

دن ممتدة وواسعة لقضاء الرحالت الصيفية هي فراغات محيطة بالم: المفتوحة األماكن

  .شالالت الماء والغابات أو األحراشالقصيرة مثل 

  :الفراغات العامة الداخلية - 2

مثل المتاحف والمكتبات وخدمات  اإلنسانهي فراغات عامة فيزيائية مبنية من قبل 

 .المواصالت ومحطات القطار

  :الفراغ شبه العام الداخلي والخارجي - 3

  .ات عامة يمارس فيها الناس مختلف النشاطات مثل المطاعم والمراكز التجاريةفراغ

 الفراغ الحضري أهمية .2.3.2

  ):2008عباس، (تتمثل أهمية الفراغ الحضري فيما يلي 

تطوير وتنظيم عالقة الناس مع الفراغ والمحيط بحيث يؤثر كل منهما على اآلخر، والفراغ . 1 

  .ميم والتطويرالحضري مهم في عملية التص

توفير الراحة للناس ولمستخدمي الفراغ، وتلبية احتياجاتهم وربطهم بمجتمعاتهم من خالل . 2

  .التصميم

الن  األشخاصالبيئة الفيزيائية المتوفرة في الفراغ نفسه تؤثر على سلوك وتصرفات . 3

الثقافي التصرفات البشرية ظرفية متالزمة وهي جزء ال يتجزء من المحتوى االجتماعي و

  .والحسي

ربط الفراغ والمجتمع، حيث يصعب وجود فراغ من غير محتوى اجتماعي والعكس صحيح . 4

  .وكذلك يقوم المجتمع بتطوير وتشكيل الفراغات بمختلف الوسائل والطرق
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تصميم الفراغ يؤثر بشكل كبير  أنتتشكل العالقات االجتماعية بواسطة الفراغ بحيث 

إن ثقافة المجتمع تعكس طريقة حياته وبقائه . الحياة االجتماعيةعلى نمط النشاط البشري و

وطريقة تفاعله داخل الفراغات وبناء على ذلك يتم تحديد وتصميم الفراغ بما يتالءم مع  وأخالقه

  .المجتمع أفراداحتياجاته ورغباته بحيث يوفر تلك االحتياجات لجميع 

 إلىالمجتمع فهي تختلف من مجتمع  الفراغات الحضرية تتكون بناء على ثقافة ومبادئ

آخر بسبب اختالف الثقافات وبعد المسافات بينهم بحيث تكون مناسبة ومتالئمة مع احتياجاتهم 

  .صممت بشكل يتالئم مع ثقافتهم ومبادئهم إذاولها دور ايجابي وبالتالي تزيد شعورهم بالراحة 

  شروط نجاح الفراغ الحضري. 3.3.2

وط خمسة يجب توافرها في البيئة الحضرية لضمان نجاحها قام كيفن لينش بوضع شر

Lynch, 1960 ):(  

 .المجتمع أفرادالتوافق ما بين طبيعة المكان مع احتياجات ووظائف : الحيوية .1

  .اإلحساس بالفراغ والمكان وربطهما مع الوقت بما يضمن تنظيمه: اإلحساس .2

  .خدمينمالئمة المكان وشكله وسعته مع تصرفات المست: المالئمة .3

ومتوفر بالفراغ كالخدمات  اإلنسانإمكانية الوصول إلى كل ما يحتاجه : الوصول .4

  .والمعلومات وغيرها

من خالل السيطرة على حركة الناس  وأنشطتهالقدرة على الوصول الى المكان : السيطرة .5

  . بداخل الفراغ

 المشتركقترح كل منهما في بحثهما فقد ا  (Allan & Donald)بالنسبة لكل من  أما

  :ضرورة تحقيق سبعة أهداف لخلق بيئة حضرية ناجحة، وهي

  .أن تتوفر الراحة النسبية بالفراغ لجميع ساكنيه: مالئمة للعيش فيها -1

أن ينتمي األفراد الذين يعيشون في مكان ما لهذا المكان سواء بشكل : الهوية والسيطرة  -2

  .جماعي أوفردي 
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ن القالب التقليدي الذي يعيشون فيه بحيث أن يكون هنالك مجال للخروج م: الوصول  -3

  .عند استخدامهم له ويستمتعوايتطورا ويمرحوا  أنيمكن لهم 

أن يميز الناس الفرق بين مدينتهم من حيث الفرص التي تقدمها : المجتمع والحياة العامة  -4

  .لهم من خالل الوظائف العامة والمؤسسات

ة قادرة على استغالل مواردها ومصادرها أي إن تكون المدين: الحضري الذاتي االعتماد  -5

  .النادرة ذاتيا

  .أن تكون بيئة المدينة جيدة ويمكن وصولها لجميع السكان: البيئة للجميع  -6

  راد المجتمع داخل الفراغ الحضرياحتياجات أف. 4.3.2

تختلف احتياجات المجتمع ومتطلباته باختالف العادات والثقافة والتقاليد وبالتالي تختلف 

مشتركة بين هذه المجتمعات  إنسانيةإال أن هناك احتياجات . االحتياجات من منطقة ألخرى هذه

حتى وان اختلفت الثقافة والتقاليد واختلفت المجتمع ومهما  بعدت عن . ال يمكن االستغناء عنها

  .بعضها البعض

 أهدافتحقق  إناستخدام الفراغ العام وطريقة تصميمه يجب  إن  (Carr et al)أشار

تسمح بدخول بجميع  أنلمستخدميها بحيث تخلق عالقات قوية بين المجتمع والمكان ويجب 

الفئات والطبقات وان تلبي وتخدم احتياجات المستخدمين بحيث تخلق نوع من الراحة واالنتماء 

  .لمستخدمي هذا الفراغ

في وبناء على ذلك تم تحديد خمسة احتياجات أساسية يطلبها الناس للشعور بالرضا 

  :(Carmona, 2003) الفراغ العام

يجب أن يحقق الفراغ الحضري لمستخدميه الراحة واالنتماء بحيث يستطيعون قضاء : الراحة. 1

فترة ممكنة فيه وعوامل الراحة بيئية واجتماعية وفيزيائية وهذه العوامل هي سر نجاح  أطول

  .الناس على هذه الفراغات إقبالالفراغات وبالتالي يزداد 
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شعور الناس بالراحة النفسية يساعدهم على االسترخاء وبالتالي راحة الجسم : االسترخاء. 2 

يؤثر  أنوالمياه دون  األشجاروالعناصر المناسبة لذلك مثل  األجواءوالعقل معا وذلك بتوفير 

  .ذلك على معطيات ومناحي التصميم

التنوع بالمشاهد يساعد على تنمية التنوع واالختالف في البيئة المحيطة بالفراغ و: االكتشاف. 3

عنصر االكتشاف ويمكن تحقيق ذلك مع تقدم الوقت واختالف فصول السنة، وتساعد حركة 

على تنميته، كما إن عنصر االكتشاف يتطلب الخروج عن العادات والروتين  وإدارتهالفراغ 

  .اليومي وعدم الشعور بالخطر

 أوهي التي توفر التواصل بين البشر سواء كان مباشر الفراغات العامة  إن: االرتباط الفعال.  4

  .غير مباشر بحيث يتفاعلون مع المحيط وهذا يوجد لديهم الراحة والرضا

  البصرية والجمالية للفراغ الحضريالخصائص .  5.3.2

السامرائي والطعاني، (تشمل الخصائص البصرية والجمالية للفراغ الحضري ما يلي 

1999:(  

عناصر التصميم نفسه، ألنها تعكس  أهمتعتبر وحدة التصميم هي من : ميموحدة التص.   1

التوافق بين المساحات  أيضاعالقة الكتل مع بعضها ومع الفراغات المحيطة بها وتبين 

  .جانب جمالي وبصري للمدينة إظهار إلىوالفراغات المستغلة الن ذلك يؤدي 

التي  األساسية األمور أوهي المحددات  نسانيةاإلتعتبر المقاييس والنسب : النسب والمقاييس.  2

 اإلنسانيحتاجه  بناء عليها تتم عملية التصميم وذلك الن الهدف من التصميم هو تلبية كل ما

هو مقياس النسب بالنسبة للفراغ ومراعاة هذه النسب تساعد على تحقيق  اإلنسانوبالتالي فإن 

  .المدينة وأجزاءترابط بصري بين عناصر 

من خالل المواد الخام المكونة لها  وأشكالهاإن اختالف المباني بأنواعها : لكتل واألسطحا.  3

المتجول  اإلنسانتكوين صورة بصرية في ذهن  إلىومن خالل اختالف الناحية المعمارية يؤدي 
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الفراغات  و مختلف بحسب ذوق اإلنسان كما أنسلبيا وه أوايجابيا  أثرافي المدينة فقد يترك 

  .ودة تعكس صورة المدينة بشكل عام وعالقتها ومدى توافقها مع بعضها البعضالموج

للمواد الخام المستخدمة في مباني المدينة  واألحجام واألشكال األنواعتعدد  إن: الملمس.  4

يشكل المظهر البصري لدى الناس حين تنقلهم وتجولهم فيها ويعطي انطباع مختلف بحسب 

  .ب ذوق الشخص فقد تعطي انطباع سلبي وقد يكون ايجابياختالف المواد الخام وبحس

الالزمة لتكوين العناصر فهي تعكس طبيعة  األمور أهمتعتبر مواد البناء من : مواد البناء.  5

من حيث الملمس واللون  األخرىوخصائص هذا العنصر وتبين مدى اختالفه عن العناصر 

المحيطة فيه بحيث تشكل في مجملها منظور كما انها تربط بين هذا العنصر والعناصر ..... 

  .المدينة

 األجزاء وأدراكالمدينة يساعد على التمعن  أجزاءالتنقل والتحرك بين  إن: البصري اإلدراك.  6

رسم صورة في ذهنه عن هذه المدينة ويستطيع ربط  اإلنسانوالمكونات وبالتالي يستطيع 

 .العالقات مع بعضها البعض

  غ الحضريعناصر الفرا. 6.3.2

بعد تعريفنا لمفهوم الفراغ الحضري، البد وأن نذكر العناصر المكونة لهذا الفراغ وإظهار أهمية 

اصر إضـاءة وعناصـر   كل عنصر من العناصر الموجودة في الفراغ من أثاث وأرضيات وعن

  .وغيرها وفي ما يلي ذكر لهذه العناصر.... بيئية كاألشجار

  األرضيات -1

  التشجير -2

  نحوتات والنصب التذكاريةالم -3

  النوافير وأحواض المياه -4
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  الحواجز والعوائق -5

  االضاءة -6

  لوحات االرشاد واالعالنات -7

  المقاعد واماكن الجلوس  -8

  احواض الزهور -9

  اكشاك الهواتف  -10

  صناديق القمامة -11

  الساعات -12

  المظالت -13

  نوافير الشرب -14

  دورات المياه -15

  البيع اكشاك -16

  .الذي يوضح هذه العناصر بالتفصيل) 1(انظر الملحق رقم 
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 الفصل الثالث

   الفراغات الحضرية في مدينة نابلستحليل 

  خلفية تاريخية 1:3

عيبـال   نية تقع في الوادي المحصور بين جبلـي فلسطيالعربية المدينة النابلس : الموقع

ة اسـتراتيجي  ةالشمالي وجرزيم الجنوبي من وسط فلسطين الداخلية وقد اعطاها هذا الموقع ميز

لطرق التجارية الماره في األتجاهات األربعـة  معبرا لكانت وال تزال الى اليوم حيث واقتصادية 

  .)1992 ،كلبونة( كان يجب ان تمر منها

بر كل منها عن مرحلة تاريخيـة كانـت   بثالثة أسماء تعنابلس تاريخيا  عرفت: التسمية

ـ كيم الشاألسماء اسم  أول هذه وقد كان نابلس قد عاشتها وعبرتها للمرحلة التالية  يةمذي هو تس

   ).1972 ،رايت( كنعانية ويعني المكان المرتفع او الكتف

قاموا بتأسيسها وبنائها في اواسط األلف الثالـث   حينما اسمها نيووقد اطلق عليها الكنعان

ة الحالي قبل الميالد فوق تل كبير يدعى تل بالطه ويقع عند المدخل الشرقي المفتوح لمدينة نابلس

كيلو متر عن مركز نابلس الحديثة وقد أكدت الحفريات األثرية التي اجريت منذ سنة  1.5ويبعد 

من قبل البعثات األثرية األلمانية واألمريكية على وجود مدينة شكيم الكنعانية  1967والى  1911

ت الالحـت تطورات حضارية من حيث البناء والهـدم واال  ةفي هذا الموقع وقد مرت المدينة بعد

ميالدي قام الرومان  72-67وفي سنة . قبل الميالد 63المتتالية الى ان سقطت بيد الرومان سنة 

جبل جرزيم داخل الواد المحصور وقد اطلقوا عليها لفظ نيابلوس بهدمها وبناء مدينة على سفوح 

 الحـالي  فيما بعد لفظ نابلسوقد تحرفت عنها  ةوهي كلمة رومانية التينيه وتعني المدينة الجديد

  ).أولبرايت، أثار فلسطين(

ميالدي حيث  636قام العرب المسلمون بفتحها على يد عمرو بن العاص سنة  ذلك بعدو

بدأت المدينة عهدا جديدا وشهدت خالله مجموعة من التحوالت المعمارية واللغويـة والسـكانية   
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القاضي بعـدم  (بالبناء  نظام االسالميلبحيث أصبحت لغتها لغة القرآن الكريم وعمارتها تخضع ل

   .)1992كلبونة، (، )كشف عورات األخرين

الصليبي غير ان صـالح الـدين اآليـوبي قـام     سقطت بيد األحتالل  1099وفي سنة 

ومن ثم تعاقب على حكمها خلفائه المماليك ثم األتراك، العثمانين، الى أن  1187بتحريرها سنة 

لتصبح فيما  1948ثم شهدت نكبة فلسطين سنة ومن  1918سقطت بيد األحتالل البريطاني سنة 

 1967احتلت من قبل االسرائيلين سـنة   جزءا من المملكة األردنية الهاشمية، ثم 1950بعد سنة 

الذي جاء على اثر االنتفاضة األولى جـزءا مـن    1995ثم اصبحت على أثر اتفاق اوسلو سنة 

  .)1992 ،كلبونة( اآلن همدن السلطة الفلسطينية وهي ما علي

  الموقع الجغرافي 2:3

بين جبلي عيبال وجرزيم من وسط فلسـطين   ما تقوم مدينة نابلس في الوادي المحصور

شمال خط  12،32الداخلية وسط مجموعة من ينابيع المياه العذبة وهي تقع ما بين خطي عرض 

م وقد كان لموقعهـا  550شرقي خط جرينتش وترتفع عن سطح البحر  16،35األستواء وطول 

للمواصـالت الداخليـة لفلسـطين     ةبحيث كانت تمثل عقـد ذا اثره األستراتيجي واألقتصادي ه

  .)مصطفى الدباغ( والمركز األقتصادي األول

 ) الخصائص العمرانية والتخطيطية(خلفية عمرانية   3.3

وبغض النظر عن تخطيطها  واعرق المدن الفلسطينية، أقدم إحدىكانت نابلس وما تزال 

مدينة مركزية نظرا لكونها مركزاً تجارياً أوال، وألنها مركز للقرى المحيطة  تعتبر فإنها

  .والمتناثرة هنا وهناك، كما وتعد مركزاً للمدن الصغيرة واأللوية المحيطة

وهناك عدة عوامل ومؤثرات تخطيطية أدت إلى ظهور المدينة على ما هي علية من 

هور تجمعات تجارية صغيرة قريبة من المركز لظ أدىشكل حالي منها النشاط االقتصادي الذي 

شكل المدينة الشريطية،  يشبهشكال تجاريا يصنف على انه مستطيل الشكل  إياهاالرئيسي مكسباً 

  :ويمكن هنا االشارة الى بعض المناطق ذات خصائص عمرانية مختلفة منها 
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السكنية المتالصقة  كالمباني منطقة البلدة القديمة والتي تتمتع بخصائص عمرانية تقليدية - 

  .والقليلة االرتفاع اضافة الى الممرات والمداخل العشوائية

والتي تمتد لتصل مركز المدينة بعد أن كانت  رها منطقة تجارية هامةمنطقة رفيديا باعتبا - 

    .رفيديا بلدة مجاورة للمدينة

المتكرر باعتبارها منطقة الجبل الشمالي والتي تتميز بشوارعها الشبكية ومبانيها ذات الطابع  - 

  .منطقة سكنية حديثة

ان هذا المؤثر الجغرافـي بقـي   فوبالرجوع النحسار المدينة بين جبلي عيبال وجرزيم، 

  .تم تطوير وسائل البناء والمواصالت أن إلىيعيق نمو المدينة على الجبلين 

وانيت والح األسواقطابعا يبتعد عن  وقد أخذت األماكن السكنية في المدينة منذ القدم

حياتنا في ذلك الوقت، هذا بالنسبة  أساسكانت  ألنهاوالمتاجر لتأخذ طابع الخصوصية المكانية 

  .لشكلها تاريخياً الذي اخذ منحى طولياً اعتماداً على حالتها التجارية

الضيق  إلىشكل المدينة القديمة من الواسع  إنفقد ورد في الدراسات التخطيطية الحديثة 

المار فيها كأنه يألف المكان  أوشوف للضيق المغطى وهكذا، مما يشعر الزائر ومن الواسع المك

مدينة  أجواءويؤثر فيه بطريقة عفوية، مع العلم بأن لكل فراغ ميزته ولونه وشكله حيث تظهر 

  .يعيش بها اإلنسان

  المكونات الحضرية في المدينة  4.3

ع خارج حدودها المعروفة آنذاك توس أولبدءا من الجهة الشرقية للبلدة القديمة، حدث 

بعض البنايات العامة والخاصة في  إنشاءثم تال ذلك . الحقبة العثمانية أثناء 1875في العام 

بالنسبة  أما. الجهة الشمالية للبلدة القديمة مثل المستشفى الوطني وبعض البيوت الخاصة الكبيرة

 إنشاءعلى  1901ثات التبشيرية في العام البع إحدىللجهة الغربية من البلدة القديمة، فقد عملت 

، وفي )بالمستشفى االنجيلي( وهو المعروف مستشفى على النمط األوروبي ألول مرة في المنطقة
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وصل خط سكة حديد الحجاز المدينة، حيث أقيمت محطة للقطار في الطرف  1906العام 

، بحث غير 2007عادة و صالحس(الشمالي الشرقي للبلدة وال تزال بعض معالمها باقية إلى اآلن 

  ).جامعة النجاح. منشور

لنابلس بعد وقوعها تحت االنتداب  أخذتوقد أظهرت الخرائط والصور الجوية التي 

كانت ال تزال كمدينة عثمانية تقليدية متأثرة  إنها 1922بباقي فلسطين في العام  أسوةالبريطاني 

  .ألف نسمة 16ك قليال بالنمط األوروبي، وقد بلغ عدد سكانها آنذا

م، ترك الناس البيوت المدمرة  1927وفي أعقاب الزلزال الذي ضرب نابلس عام 

على طول الوادي وأقدام الجبال أي بخط شرق غرب شمال البلدة القديمة، مما ادى  اواستوطنو

شارع فيصل (الى ظهور مركز جديد للمدينة، وأنشأت الطرق على الجزء المتاخم لسفوح الجبال 

حدود البلدة  ىشارع طولكرم على المحور الشرقي الغربي، وشارع رأس العين علوحتى 

واخذ الناس يبنون مساكنهم متأثرين بالنمط األوروبي وبنهاية القرن كان هناك ليس فقط ) القديمة

ابتعدوا عن الطرز التقليدية في (مختلفة عن السابقة ) ثقافة سكنية(نمط معماري مختلف وإنما 

وفي نفس الوقت، ظهرت المباني ") ام العقود والبيوت ذات االحواش السماوية نظ" البناء 

من حدود البلدة القديمة (التجارية والمدارس الحديثة بوضوح في الجزء الغربي من المدينة 

  .)الناصر وشارع رفيديا حالياً الغربية حتى منطقة منتزه جمال عبد

 ناألردنية، وبسبب هجرة الفلسطينيي كةالى المملالضفة الغربية  ضمت 1948في العام 

ألف نسمة عام  25من األراضي التي احتلتها إسرائيل، زاد عدد السكان بشكل ملحوظ من 

بوجود  وتوسعت نابلس  بشكل مفاجئ. م1967نسمة في العام  ألف 61إلى أكثر من  1948

مال البلدة ثالثة مخيمات هي بالطة، عين بيت الماء وعسكر، وظهر مركز تجاري جديد ش

، واستمر التوسع في المدينة حسب طبوغرافية الوادي، )grid pattern(القديمة على نظام 

وأصبح وجود مناطق بها بيوت سكنية ودكاكين على طول الشارع أمر  وشقت بعض الطرق، 

وتجدر اإلشارة إلى أن . شائع، وبدا يظهر توسع في االتجاه الشمالي والجنوبي بنفس الطريقة
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رات في البلدة القديمة خالل هذه الفترة كانت ال تزال ضئيلة، إضافة إلى أن المساحات التغي

  .خلها كانت ال تزال محافظا عليهاالخضراء الموجودة دا

  
  مراحل توسع مدينة نابلس) 1- 3(خارطة 

م قيود على توسع حدود المدينة، وحدد 1967فرض االحتالل اإلسرائيلي بعد العام 

في منطقة ضيقة، مما أدى إلى ارتفاع الكثافة السكانية على حساب المناطق توسعها ونموها 

  .الخضراء

مدينة نابلس، وجدت  إدارةمع بداية عملية السالم وتولي السلطة الوطنية الفلسطينية مهام 

مساعي تعتمد على التقدم السياسي والثقافي لحل العديد من المشاكل المعلقة السابقة، مثل النمو 

وضيق الفراغات الحضرية ومحدوديتها، ومشاكل المرور والبنية التحتية المتهالكة، وفي  السكاني

التسعينات شقت العديد من الطرق وبنيت المدارس والمراكز الثقافية والمستشفيات، باإلضافة إلى 

ة بناء مدرستين في البلدة القديمة كان لهما حافز وباعث  لتنمية الوسط التاريخي، وامتدت المدين

نحو الشرق والغرب على امتداد محور الوادي واتسعت من منطقة الحسبة الجديدة ومنطقة 

ايبا غربا، وبدأ ظهور المساكن شرقا حتى حدود قرية بيت وزن وبيت المساكن الشعبية 

  )2007سعادة وصالح، ( باتجاه الشمال والجنوب أيوالعمارات في المناطق المرتفعة 
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  شبكة الطرق 1.4.3

) الدوار(نا سابقا فقد ظهر المركز التجاري الجديد في شمال البلدة القديمة كما ذكر

) شارع عمان وشارع حيفا(غرب  –وظهرت الشوارع الرئيسية على امتداد محور شرق 

وشارع رأس العين على نفس المحور ولكن من الجهة الجنوبية للبلدة القديمة، بينما لم تظهر 

  .ارع الفرعية غير الرئيسيالشو إالطرق باالتجاه العمودي 

مع مالحظة عدم وضوح في تصنيف المناطق السكنية كما في التخطيط السليم، والتي 

  )المجموعة –المجاورة  –الحي  –المدينة : (تشمل

  محاور رئيسية تربط المدينة بمحيطها  -

 شبكة طرق فرعية -

 شبكة طرق ثانوية تخدم مجموعات سكنية -

   والمنشآت المباني 2.4.3

نظام المنازل من النظام التقليدي النظام ذو الحوش السماوي والبيوت المتالصقة خرج 

عند خروج السكان خارج حدود البلدة القديمة، وأصبح النظام الغالب على هذه البيوت  وأصبحت

على جانبي  األخرى، وتتوزع الغرف األوروبيةهو البيت ذو القاعة الوسطية الذي تأثر بالطرز 

انتقلت هذه المساكن تدريجيا على جانبي الطرق الرئيسية في المدينة، وكانت هذه القاعة، و

االسمنت والدوامر (واختلفت مواد البناء باستعمال المواد الحديثة  أكثر أوبارتفاع طابقين 

يتالشى مع مرور الزمن،  أصبحمع االحتفاظ بطراز القاعة الوسطية الذي ) الحديدية في األسقف

  ).2007 ،صالحسعادة و(ابق في الفترات الحديثة البناء المتعدد الطو ومن ثم انتقل الى

انتشرت في وقت متأخر من هذه الفترة الحديثة المباني متعددة األدوار وظهرت وقد 

وعلى الرغم من ظهور مبان ... كذلك المباني الضخمة كما في المجمعات التجارية الكبيرة

ال أنها كانت متفرقة وقليلة نسبيا مثل دور السينما ضخمة في فترة مبكرة من العصر الحديث، إ
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كما أن العديد من هذه المنشأت جاءت منسجمة ، ...)سينما غرناطة، ريفولي، وسينما العاصي(

  .مع المحيط

مجمع بلدية نابلس " ومن المنشآت الكبيرة التي ظهرت في اآلونة الحديثة ما يعرف ب 

ي، وهو مجمع ضخم صمم ليكون موقف وكراج في منطقة وسط المركز التجار" التجاري 

إال أنه لم يلقى االقبال المتوقع من قبل .. للسيارات العمومية والخصوصية ومركز تجاري ضخم

  .السكان حيث أنهم ما زالوا يفضلون أسلوب التسوق الخارجي والذي يشعرهم بالحرية واألمان

  الساحات والفراغات 3.4.3

مة والمفتوحة بشكل كبير بسبب غياب التخطيط السليم فمعظم تفتقر المدينة للفراغات العا

  :الفراغات المفتوحة هي فراغات خاصة بينما تشكل الفراغات العامة نسبة قليلة منها

  منتزهات  -

 ساحات مفتوحة -

 مواقف سيارات  -

الذي يقع غرب " الناصر منتزه جمال عبد" ونرى من المنتزهات العامة في المدينة 

 تللسياراهناك فراغات وساحات مهملة أصبحت مكبات للنفايات ومواقف  وكان... المدينة

  .الخاصة والعامة بطريقة عشوائية غير مدروسة

  النصب التذكارية 4.4.3

وهي تختلف  ،االنسان كداللة معنوية، ثقافية، سياسية، دينية وهي عناصر وجدت من قبل

، وقد تكون ذات مدلول حجرية أو معدنيةمنها، فقد تكون  في أشكالها وأحجامها والمواد المنشئة

  .صريح أو مجرد
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خالل هذه الفترة بالعشوائية في عمليات البناء، ولم تراعى النصب التذكارية قد تميزت و

خاصة وأننا نواجه ظروفا سياسية صعبة من استشهاد واعتقال للمناضلين  التخطيط السليم، أسس

ذكراهم ونضالهم في خدمة القضية الفلسطينية  أدى الى انتشار النصب التي تمجدوهذا بدوره 

في توزيع هذه النصب التي  األساسيةلذا لم نالحظ مراعاة للساحات والعناصر التخطيطية و

  ).2007 ،صالحسعادة و( .أصبحت رمزا للنضال ال يمكن ازالته

  توزيع واستخدامات الفراغات الحضرية في مدينة نابلس  5.3

دينة نابلس تتوزع عشوائيا إضافة إلى اختالف أشكالها ان الفراغات الحضرية في م

وأحجامها باختالف موقعها، وان طبيعة استخدام الفراغات متعدد بحسب طبيعة األنشطة التي 

تمارس فيها كالنشاطات التجارية، واألثرية، والخدماتية، والسكنية، باإلضافة إلى كونها تشكل 

  .االجتماعية والدينيةمناطق تجمع للسكان في مختلف مناسباتهم 
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  توزيع الفراغات الحضرية في مدينة نابلس) 2- 3(رطة اخ

  )الباحث( :المصدر

بأشكال وأحجام لحضرية في المدينة تتوزع بأن الفراغات ا) 1-3( نالحظ في الخريطة

ما هو داخل  الحي ثم المدينة فمنها إلىختالف موقعها من مستوى الحارة مختلفة وذلك تبعا ال

البلدة القديمة وذو حجم صغير كساحة القريون وساحة المنارة ومنها المالصق لها وبمساحة 

متوسطة كساحة الصبانة وأخرى تتواجد بعيدا عنها ذات حجم أكبر كالمجمع الغربي ومنطقة 

  .الدوار

 الدوار

 المنارة

  المجمع
 الشرقي

شارع 
  عاشور

المدرج 
 روماني

ساحة 
 الصبانة

 القريون

المجمع 
 الغربي

 الخضرا
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  ة نابلسمستوى استخدام الفراغات الحضرية في مدين) 3- 3(طة ارخ

  )الباحث(المصدر

حيث أن طبيعة االستخدام في مثل هذه الفراغات متعدد بحسب طبيعة األنشطة التي 

تمارس فيها كالنشاطات التجارية باإلضافة إلى كونها تشكل مناطق تجمع للسكان في مختلف 

  مستوى المنطقة مستوى الحارة مستوى المدينة

  المجمع
 الشرقي

 الدوار

ع المجم
 الغربي

 القريون

 المنارة

المدرج 
روماني

شارع 
  عاشور

 الخضرا

 الصبانة
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لمدينة ككل ، على مستويات متعددة تبدأ من الحارة وتنتهي با.....مناسباتهم االجتماعية والدينية

باإلضافة إلى تلك األنشطة التي تمارس على مستوى المدينة كمركز للقرى من حولها وكمركز 

  .لمدن الشمال في الضفة الغربية

  واع الفراغات الحضرية في المدينةأن 6.3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أنواع الفراغات الحضرية في مدينة نابلس) 4- 3(طة ارخ

  )الباحث(المصدر 

كمنطقة المجمع الخدماتية  –كمنطقة الدوارالفراغات الحضرية من التجارية  نوعتت

وذلك تبعا للحاجة والتسلسل كساحة القريون، السكنية  - كالمدرج الرومانياألثرية  - الشرقي

  أثري  سكني خدماتي  تجاري
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الوظيفي عند االنتقال من وسط المدينة الى أطرافها فنرى االستخدامات التجارية والخدماتية هي 

األطراف لتطغى االستخدامات األخرى  إلىركز المدينة بينما تقل عند االنتقال المسيطرة في م

  .على الفراغات العامة

  تحليل الفراغات الحضرية في المدينة 7.3

بعد االنتهاء من تحليل المكونات الحضرية يمكن البدء بتحليل الفراغات الحضرية والتي 

ادا مباشرا، إذ أن هذه الدراسة وبشكل رئيسي تعتبر نتاج المكونات الحضرية وتعتمد عليها اعتم

 المسـح حيث اسـتخدم   ،في مدينة نابلسالموجودة فراغات الحضرية التقييم وتحليل  تهدف إلى

على خمسـة   االستبيانات تحليل البيئة الفيزيائية إضافة إلى التحليل البصري وتوزيع فيالميداني 

المقابالت الشخصـية مـع   عمل ط ورائالختخدام فراغات مختلفة والمقارنة فيما بينها، وكذلك اس

قاعـدة   وذلك لتوفير ،للفراغات الحضرية ةالبصريو ةانب المعماريوفي الج وأكاديميين مختصين

وكذلك الفراغات الحضرية  هذهمعلومات تسهل عملية تحديد المعوقات والمشاكل التي تؤثر على 

وبالتـالي المسـاهمة فـي     الفراغات،من اجل تطوير هذه حلول الوضع المقترحات و تساعد في

  .تحقق الحاجات النفسية والمادية للسكان بيئة متوازنة ونظيفة توفير
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  .الفراغات التي تم تحليلها وعالقتها بالمواقع الرئيسية في المدينة) 5- 3(طة راخ

  )الباحث(المصدر 

استها فنرى منها ما هو تبين هذه الخريطة مواقع الحاالت الخمسة التي تم اختيارها ودر

ومنها ما يقع في وسط البلد كمنطقة ) المناره(داخل البلدة القديمة كساحة القريون وساحة النصر 

الجبل 
 الشمالي

البلدة 
 القديمة

وسط 
  البلد 
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الدوار ومنطقة المجمع الشرقي ومنتزه جمال عبد الناصر بهدف المقارنة بينها من خالل الدراسة 

  . واالستبيان

  عينة الدراسة 1.7.3

، .....)خارطة (فرداً، من المناطق الخمس المستهدفة ) 140(تكونت عينة الدراسة من 

. وفق متغيرات العمر، والجنس، ومكان السكن، والمهنة، ومكان العمل، ومستوى التعليم

  . تبين توزيع عينة الدراسة وفق المتغيرات الديمغرافية) 7-1(والجداول التالية 

  توزيع عينة الدراسة وفق متغير المنطقة): 1-3(جدول 

  النسبة المئوية التكرار نطقةالم

  22.9  32  الدوار

  22.9  32  منتزه جمال عبد الناصر

  22.9  32  المجمع الشرقي

  15.7  22  ساحة القريون

  15.7  22  ساحة النصر

  100 140 المجموع

  توزيع عينة الدراسة وفق متغير العمر): 2-3(جدول 

  النسبة المئوية التكرار العمر

  29.3  41  25 - 15من 

26 - 35  45  32.1  

36 - 45  28  20.0  

  18.6  25  أكبر من ذلك 

  100  140  المجموع
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  توزيع عينة الدراسة وفق متغير الجنس): 3-3(جدول 

  النسبة المئوية التكرار الجنس

  70.7  99  ذكر 

  29.3  41  أنثى

  100  140  المجموع

  توزيع عينة الدراسة وفق متغير المكان): 4-3(جدول 

  النسبة المئوية التكرار المكان

  82.1  115  مدينة نابلس

  16.4  23  خارج المدينة

  1.4  2  غير ذلك

  100 140 المجموع

  )العمل(توزيع عينة الدراسة وفق متغير المهنة ): 5-3(جدول 

  النسبة المئوية التكرار )العمل(المهنة 

  19.3  27  طالب

  20.7  29  موظف قطاع عام

  12.1  17  موظف قطاع خاص

  22.1  31  تاجر 

  11.4  16  عامل

  14.3  20  بدون عمل

  100 140 المجموع

  توزيع عينة الدراسة وفق متغير مكان العمل: )6-3(جدول 

  النسبة المئوية التكرار مكان العمل

  87.5  105  مدينة نابلس

  2.50  3  قرى مدينة نابلس

  10.0  12  غير ذلك

  100 120 المجموع
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  ق متغير مستوى التعليمتوزيع عينة الدراسة وف): 7-3(جدول 

  النسبة المئوية التكرار مستوى التعليم

  9.3  13  غير متعلم 

  46.4  65  ثانوي

  10.0  14  دبلوم 

  32.1  45  بكالوريوس

  2.1  3  دراسات عليا

  100 140 المجموع

  تحليل نتائج استبانه الدراسة 2.7.3

نة الدراسة في المناطق التي تم توزيعها على عي) 1أنظر ملحق رقم (في ضوء االستبانة 

الخمس المستهدفة، تم الخروج بمجموعة من النتائج، وفقاً ألسئلة االستبانة، وفيما يلي عرض 

  :وتحليل لهذه النتائج

  أين تقضي وقت فراغك في النهار؟: السؤال األول ) 1(

تقريباً من المستجيبين، يقضون وقت الفراغ  نهاراً في المناطق % 50يتضح أن حوالي 

  .عامة من ساحات وشوارع ومنتزهاتلا

ار مكان قضاء وقت الفراغ في النھ
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  مكان قضاء وقت الفراغ في النهار): 1-3(شكل 
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  أين تقضي وقت فراغك في الليل؟: السؤال الثاني) 2( 

من المستجيبين تقريباً، يقضون وقت الفراغ ليالً في % 70يتضح من نتائج التحليل أن 

ضرية العامة، التي بدورها تجذب وقلة الفراغات الح إهمال إلىالبيوت، والسبب في ذلك يعود 

  .لى التواصل مع بعضهم البعض ليالالسكان وتشجعهم ع

ل مكان قضاء وقت الفراغ في اللي
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الن

  
  مكان قضاء وقت الفراغ في الليل): 2-3( شكل

  هل تعتقد أن طبيعة الحياة في مدينة نابلس مملة؟: السؤال الثالث) 3(

مملة لقلة  من المستجيبين تقريباً بأن طبيعة الحياة في مدينة نابلس%  75يعتقد حوالي 

المدينة عبارة عن مباني سكنية برجيه وشوارع  أصبحتالفراغات الحضرية العامة، بحيث 

  .والضجيج اآلليةتغص بالمركبات 
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طبيعة الحياة في نابلس
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  االعتقاد بأن طبيعة الحياة في مدينة نابلس مملة): 3-3(شكل 

في التقليل تساعد ) ساحات، شوارع تجارية(هل تعتقد بأن الفراغات العامة : السؤال الرابع) 4(

  من جو الملل الذي تعيشه؟

) ساحات، شوارع تجارية(من المستجيبين تقريباً، بأن الفراغات العامة  %63يعتقد 

تساعد في التقليل من جو الملل، وذلك ألن هذه الفراغات تساهم في التواصل االجتماعي البناء 

  .بين المواطنين الذي يخرجهم من جو العزلة والروتين اليومي

ل ل المل مساھمة الفراغات العامة في تقلي
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  تساعد في التقليل من جو الملل) ساحات، شوارع تجارية(االعتقاد بأن الفراغات العامة ): 4-3( لشك
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أي المناطق في مدينة نابلس تلبي حاجاتك في التواصل والترفيـه عـن   : السؤال الخامس) 5( 

  النفس؟

 يتضح من نتائج التحليل أن أكثر المناطق تلبية للحاجة في التواصل والترفيه عن النفس

هي دوار نابلس، وذلك لوجود تنوع واضح في مستوى الخدمات التي يوفرها،  إذ حصل على 

حيث يعمل هذا ) 22.9(، تاله في ذلك شارع رفيديا بنسبة مئوية )23.9(نسبة مئوية قدرها 

الشارع كجسر ربط بين األحياء السكنية ووسط المدينة، ثم حدائق جمال عبد الناصر بنسبة 

  .منطقة ترفيهية عامة عتبارهابا) 12.5(مئوية 

التكرارات والنسب المئوية للمناطق وفق تلبية الحاجة في التواصـل والترفيـه   ): 8-3(جدول 

  عن النفس

 النسبة المئوية التكرار المنطقة

  23.9  78  دوار نابلس

  5.50  18  )المنارة(ساحة النصر 

  8.90  29  شارع النصر

  4.90  16  محيط المجمع الشرقي

  7.60  25  جارخان الت

  8.30  27  منتزه العائالت

  12.5  41  حدائق جمال عبد الناصر

  22.9  75  شارع رفيديا

  5.50  18  غير ذلك

  100 327  المجموع

  ماذا تعني لك هذه الفراغات؟: السؤال السادس) 6(

لقاء والتواصل مع بحسب رأي المستجيبين إن أكبر معنى للفراغات الحضرية هو ال

ثم قضاء ) 14.4(، تاله الراحة والترفيه بنسبة مئوية )21.8(اآلخرين، وحصل على نسبة مئوية 

مات المختلفة بنسبة ، ثم وجود الخد)12.7(بعض الوقت عند المساء وفي الليل وبنسبة مئوية 

  ).12.5(مئوية 
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 التكرارات والنسب المئوية لمعاني الفراغات): 9-3(جدول 

  النسبة المئوية  التكرار ى الفراغاتمعن

  21.8  101  اللقاء مع اآلخرين 

  14.4  66  الراحة والترفيه عن النفس

  10.8  50  تجلب الحيوية والنشاط 

  12.5  58  ) كالشراء، تناول الطعام(وجود الخدمات المختلفة بها 

  3.20  15  جمال المباني وفرش الساحات

  8.60  40  اءوجود أماكن للجلوس والمناطق الخضر

  8.90  41  كسر الملل الدائم

  12.7  59  أحب الخروج عند المساء وفي الليل لقضاء بعض الوقت 

إن تواجد الناس والخدمات المختلفة بكثرة بها يحفزني 

  للخروج واالستمتاع معهم
33  7.10  

  100  463 المجموع

الوضع الحالي للفراغات الواردة في الدراسة، من حيث  ما رأيك في: السؤال السابع) 7(

  الخدمات؟

وقد تمت االستجابات وفق توفر الخدمة أم عدمها، ثم مالءمتها في حال توفرها والجدول 

، حيث أن هناك عدد ليس بسيط من الخدمات يبين نتائج اإلجابة على هذا السؤال السابع) 14(

  : غير المتوفرة بتاتاً في الفراغات وهي

  .خدمات سبيل الماء واألدراج والجدران للعرض السينمائي في الليل، وفي منطقة الدوار )1(

المياه، وأماكن عرض السلع، واللوحات  رفينوا ات المياه، واألكشاك والتلفونات خدمات دور )2(

 . اإلرشادية، والتماثيل والتحف، والمظالت في منطقتي القريون وساحة النصر

ئي في الليل في منطقـة سـاحة   ، والجدران للعرض السينماتراخدمتي وجود موقف للسيا )3(

 .النصر

 .خدمة جدران للعرض السينمائي في منتزه جمال عبد الناصر )4(
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  ، ومدى توفرها ومالءمتهاللخدماتالوضع الحالي ): 10-3(جدول 

  الفراغ

  

  

  

  

  الخدمات

  )32=ن( الدوار
منتزه جمال عبد الناصر 

  )32=ن(
  )22= ن (ساحة النصر   )22=ن(حة القريون سا  )32=ن(المجمع الشرقي 
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%0 %75  دورات مياه
16
% 9% 56%- 

18
% 25%

48
% 3% 

34
% 

14
% 

100
% - - - 

100
% - - - 

 %50  أكشاك وتلفونات
19
% 

31
% - 50%

31
% 

18
% - 

76
% 

10
% 

10
% 3% 

100
% - - - 

100
% - - - 

   جلوسمقاعد لل
45
% 

55
% -  

53
% 

47
% - 

48
% 

40
% 

14
% - 55% 

18
% 

27
% - 55% 

27
% 

18
% - 

 %53  نوافير مياه
22
% 

25
% - 56%

18
% 

25
% - 

86
% 3% 

10
% - 

100
% - - - 

100
% - - - 

  سبيل ماء
100
% - - - 91%9% - - 

90
% 7% 3% - 82% - - 

18
% 36% - 

36
% 

27
% 

 %41  أماكن عرض السلع
41
% 

19
% - 16%

44
% 

31
% 9% 

31
% 

24
% 

34
% 

10
% 

100
% - - - 

100
% - - - 

%75 - -%9 %91  لوحات إرشادية
25
% - - 

66
% 

24
% 

10
% - 

100
% - - - 

100
% - - - 
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 %9%75 -%9 - %91  تماثيل وتحف
16
% - 

55
% 

17
% 

28
% - 

100
% - - - 

100
% - - - 

   اإلنارة في الليل
78
% 

22
% -  

81
% 

19
% -  

69
% 

31
% - - 

36
% 

64
% - - 

64
% 

36
% - 

  إدراج
100
% - - - 81%

19
% - - 

62
% 

28
% 

10
% - 82% 

18
% - - 73% 

27
% - - 

%9 %63  جدران
28
% - 63%

25
% 

13
% - 

48
% 

24
% 

28
% - 18% 

82
% - - - - 

10
0%- 

 %72  مظالت
19
%  9% 53%

31
% - 16%

59
% 

21
% 

14
% 7% 

100
% - - - 

100
% - - - 

66 %22  سهولة الوصول للمكان
% 

12
% - 19%

78
% 3% - 7%

59
% 

24
% 

10
% - 

82
% 

18
% - 18% 

82
% - - 

 %13  وجود موقف لسيارات
50
% 

38
% - 13%

59
% 

28
% - 

31
% 

34
% 

34
% - 45% - 

55
% - 

100
% - - - 

جدران لعرض 

  سينمائي في الليل

100
% - - - 

100
% - - - 

90
% - - 

10
% - - - - 

100
% - - - 

  :، وهي%10ن الخدمات المتوفرة وبنسبة ضئيلة ال تتجاوز ، أن هناك عدد مكما يتضح من الجدول السابق

 .خدمة اللوحات اإلرشادية والتماثيل والتحف في منطقة الدوار )1

 .خدمة سبيل الماء في منتزه جمال عبد الناصر، والمجمع الشرقي )2
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  :مثل% 30-%11أن هناك خدمات تتوفر بنسبة ما بين و

 .، واللوحات اإلرشادية، والتماثيل والتحف، واألدراج في منتزه جمال عبد الناصرخدمة دورات المياه والمظالت في منطقة الدوار •

 .،  وجدران للعرض السينمائي في الليل في مجمع الشرقيالمياه، وتوفير خدمات األكشات والتلفونات •

 .خدمة سبيل الماء، واألدراج في ساحة القريون •

  ها مع الفراغتجانسومدى توزيع األشجار والتبليطات ): 11-3(جدول 

  الحضري الفراغ

  
  )32=ن( الدوار

منتزه جمال عبد الناصر 

  )32=ن(

المجمع الشرقي منطقة 

  )32=ن(
  )22= ن (ساحة النصر   )22=ن(ساحة القريون 
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  -   %46  %18  %36  -   %46  %18  %36  -   %4  %17  %79  -   %9  %13  %78  -   %9  %13  %78  تبليط األرضيات

  -   -   %27  %73  -   -   %36  %64  %10  -   %52  %38  %31  %9  %59  -   %19  %16  %66  -   أشجار خضراء

توفر نسبة متوسطة من الخدمات الصالحة في منطقة الدوار ومنتزه جمال عبد الناصر، والمجمع الشـرقي، فيمـا    إلى الجدول السابق تشير نتائجكما 

أن خدمة تبليط األرضيات غير متوفرة في الدوار، ومنتزه جمال عبد الناصر  وكذلك .ة في ساحة القريون وساحة النصرتتدني هذه الخدمات الصالحة والمناسب
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وكذلك أن خدمة األشجار الخضراء متوفرة ولكنها غير متجانسة، وبنسبة عاليـة فـي الـدوار    . تقريباً وهي نسبة عالية%) 78(والمجمع الشرقي بنسبة بلغت 

  . الناصر، والمجمع الشرقي، وبنسبة متدنية في ساحة النصر ومنتزه جمال عبد

  ما درجة شعورك بالراحة واألمان في الفراغات؟: السؤال الثامن) 8(

 والسبب األساسي في ذلك أن هناك تدني في درجة الشعور بالراحة واألمان في فراغات الدوار ومنتزه جمال عبد الناصر والمجمع الشرقي التحليلتظهر نتائج 

  .، في حين أنها متوسطة في ساحة القريون وساحة النصرهذه المناطق من النواحي األمنية ليال إهمال إلى إضافةهو ازدحامها بالمواطنين نهارا وقلتهم 

 النسبة المئوية لدرجة الشعور باألمان في الفراغات): 12-3(جدول 

  الفراغ

  
  )32=ن( الدوار
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  )32=ن(
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درجة الشعور 

بالراحة واألمان 

  في الفراغ

9%  9%  69%  13%  16%  25%  47%  13%  21%  34%  24%  21%  64%  -  18%  18%  55%  18%  27%  -  
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  هل أنت راض عن الوضع الحالي للفراغ ؟: السؤال التاسع) 9( 

وذلك لألجواء التقليدية المالئمة التي توفرها على مستوى الحي  أن هناك درجة رضا مطلقة لساحة القريون وساحة النصر التحليلتظهر نتائج 

  . على مستوى المدينة بصفتها مناطق تجارية ترفيهية ، ودرجة رضا مرتفعة نسبياً في الدوار والمجمع الشرقي ومنتزه جمال عبد الناصروالحارة

  النسب المئوية لدرجة الرضا عن الوضع الحالي للفارغ): 13-3(جدول 

  غالفرا
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  ال

  78%  13%  9%  63%  13%  24%  66%  21%  14%  100%   -   -  100%   -   -  

ه قد نجد في بعض األحيان بعض التناقض في االجابات بين جدول وأخر والسبب في ذلك يعود الى رضا الناس عن الفراغ الحالي بالرغم من مساوئ :مالحظة

أي كما (فضلوه ،كذلك فهم يجهلون الصورة العامة التي قد يؤؤل اليها الفراغ اذا تم تطويره مستقبال فيقبلون بالوضع الحالي اذ ال يتوفر لديهم أي خيار أخر لي

  .)يقال هيك وال البالش
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  ما وقت قدومك إلى الفراغ يومياً؟: السؤال العاشر) 10(

. ، فيما حققت نسب مرتفعـة فـي الـدوار   %100صر قد حققت نسبة مطلقة أن نسبة القدوم إلى فراغات ساحة القريون وساحة الن التحليلتظهر نتائج 

سواء بهـدف   ومياًومنتزه جمال عبد الناصر، والمجمع الشرقي، وهذا يعني أن أفراد عينة الدراسة هم من سكان المنطقة أو من الناس الذين يرتادون المكان ي

  .والتواصل معهم اآلخرينالعمل أو شراء البضائع أو لقاء 

 النسب المئوية للقدوم إلى الفراغ): 14-3(ول جد

  الفراغ

  

  

  

  

  الخدمات

  )32=ن( الدوار
منتزه جمال عبد الناصر 

  )32=ن(

المجمع الشرقي منطقة 

  )32=ن(

  ساحة القريون

  )22=ن( 

  ساحة النصر 

  )22= ن (

ميا
يو

  

وع
سب
ل أ
 ك
رة
م

  

هر
 ش
كل

رة 
م

  

راً
ناد

ميا  
يو

  

وع
سب
ل أ
 ك
رة
م

  

هر
 ش
كل

رة 
م

  

راً
ناد

ميا  
يو

  

وع
سب
ل أ
 ك
رة
م

  

هر
 ش
كل

رة 
م

  

راً
ناد

ميا  
يو

  

وع
سب
ل أ
 ك
رة
م

  

هر
 ش
كل

رة 
م

  

راً
ناد

ميا  
يو

  

وع
سب
ل أ
 ك
رة
م

  

هر
 ش
كل

رة 
م

  

راً
ناد

  

القدوم إلى 

  هذا الفراغ 
78%  13%  9%  -  63%  13%  24%  -  66%  21%  19%  -  

100
%  -  -  -  

100
%  -  -  -  

  هل تقبل بدخول السيارات إلى الفراغ؟ :السؤال الحادي عشر) 11( 

حيث أن الحركة داخل هذه الفراغـات تكـون    وإجالء السيارات منها نهائياً) الساحات(أن التوجه الغالب هو إغالق الفراغات  التحليلح من نتائج يتض

منعها من وصعبة وغير أمنة نتيجة لحركة السكان من جهة والسيارات والعربات من جهة أخرى وفي ظل هذا الخيار ال بد من توفير مواقف سيارات خارجية 

  الدخول لهذه الفراغات 
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  النسب المئوية للقبول بدخول سيارات إلى الفراغ): 15-3(جدول 

  خيارات القبول بدخول السيارات إلى الفراغ  الفراغ

  الدوار

  %22  وزيادة عدد السيارات) الساحة(أفضل إغالق المنطقة 

  -  وتقليل عدد السيارات) الساحة(أفضل إغالق المنطقة 

  %52  وإجالء السيارات منها نهائياً) الساحة(إغالق المنطقة أفضل 

  %26  أفضل بإزالة كل ما هو موجود وإعادة تصميمها من جديد

  -  غير موافق نهائياً

منتزه جمال 

  عبد الناصر

  %34  وزيادة عدد السيارات) الساحة(أفضل إغالق المنطقة 

  %34  اتوتقليل عدد السيار) الساحة(أفضل إغالق المنطقة 

  -  وإجالء السيارات منها نهائياً) الساحة(أفضل إغالق المنطقة 

  %21  أفضل بإزالة كل ما هو موجود وإعادة تصميمها من جديد

  %11  غير موافق نهائياً

المجمع 

  الشرقي

  %31  وزيادة عدد السيارات) الساحة(أفضل إغالق المنطقة 

  %7  السياراتوتقليل عدد ) الساحة(أفضل إغالق المنطقة 

  %31  وإجالء السيارات منها نهائياً) الساحة(أفضل إغالق المنطقة 

  %17  أفضل بإزالة كل ما هو موجود وإعادة تصميمها من جديد

  %10  غير موافق نهائياً

  ساحة القريون

  -  وزيادة عدد السيارات) الساحة(أفضل إغالق المنطقة 

  %21  عدد السياراتوتقليل ) الساحة(أفضل إغالق المنطقة 

  %55  وإجالء السيارات منها نهائياً) الساحة(أفضل إغالق المنطقة 

  %18  أفضل بإزالة كل ما هو موجود وإعادة تصميمها من جديد

  -  غير موافق نهائياً

  ساحة النصر

  -  وزيادة عدد السيارات) الساحة(أفضل إغالق المنطقة 

  %36  عدد السيارات وتقليل) الساحة(أفضل إغالق المنطقة 

  %64  وإجالء السيارات منها نهائياً) الساحة(أفضل إغالق المنطقة 

  -  أفضل بإزالة كل ما هو موجود وإعادة تصميمها من جديد

  -  غير موافق نهائياً
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  ؟ما المشاكل الموجودة في الفراغ :السؤال الثاني عشر) 12(

وذلك نتيجة لسوء  تي تواجه الفراغاتثر المشاكل الكأن الضجيج هو أ النتائجتظهر 

، فيما تظهر مشكالت تخص كل فراغ على حده مثل كثرة الناس في تخطيط وتنظيم المنطقة

. منتزه جمال عبد الناصر وحركة السيارات في ساحة النصر، والروائح الكريهة على الدوار

  . ودخان السيارات في ساحة النصر

  ل الموجودة في الفراغالنسب المئوية للمشاك): 16-3(جدول 

  الفراغ

  

  المشاكل

  الموجودة 

  في هذه الفراغ

 الدوار

  )32=ن(

منتزه جمال 

عبد الناصر 

  )32=ن(

المجمع 

الشرقي 

  )32=ن(

ساحة 

القريون 

  )22=ن(

ساحة النصر 

  )22= ن (

  %19  %19  %18  %18  %22  روائح كريهة

  %23  %23  %24  %27  %25  ضجيج

  %23  %19  %19  %10  %15  دخان سيارات

  %28  %23  %17  %17  %18  حركة سيارات

  %6  %15  %22  %28  %21  كثرة الناس

  %100  %100  %100 %100 %100 المجموع

  هل تعتقد بأن الفراغ بحاجة إلى تصميم من جديد؟: السؤال الثالث عشر) 13(

بحيـث   أن هناك اتفاق تام على حاجة الفراغ إلى تصميم من جديـد  التحليلتظهر نتائج 

تحقيقها فالتعامل مـثال مـع    إلىء الحضرية الالزمة والتي يهدف كل فراغ حضري يوفر األجوا

  .اطق التجارية أو السكنية تصميمياالمناطق الترفيهية يختلف عن المن
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 النسب المئوية لالعتقاد بأن الفراغ بحاجة إلى تصميم من جديد): 17-3(جدول 

  االعتقاد بأن الفراغ بحاجة إلى تصميم من جديد

  غالفرا
  ال  نعم

  -   %100  الدوار 

  -  %100  منتزه جمال عبد الناصر 

  -  %100  المجمع الشرقي 

  -  %100  ساحة القريون 

  -  %100  ساحة النصر

  ماذا تحب أن يتواجد في الفراغات؟ :السؤال الرابع عشر) 14(

المرغوب توافرهـا فـي الفراغـات     نتائج التحليل حول الخدمات التاليلخص الجدول ي

أكثر الخدمات رغبة في دورات المياه في كافة الفراغات، وسـبيل للشـرب، واإلنـارة    وتظهر 

  . الليلية، فيما تختلف حاجة كل فراغ عن آخر

فمثالً تظهر الحاجة إلى األكشاك والتلفونات بشكل تام في ساحة القريون وساحة النصر، 

ة النصـر وسـاحة   ات في ساحوحاجة لجدران عرض سينمائي ليلي في الدوار وحاجة ألرضي

  . فيما تظهر حاجات بنسب مرتفعة في فراغات مختلفةالقريون، 
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 الخدمات المرغوب توافرها في الفراغات): 18-3(جدول 

  الفراغ

  الخدمات

 الدوار

  )32=ن(

منتزه جمال عبد 

  )32=ن(الناصر 

المجمع الشرقي 

  )32=ن(

ساحة القريون 

  )22=ن(

ساحة النصر 

  )22= ن (

  %82  %82  %91  %100  %100  دورات مياه

  %100  %100  %56  %50  %81  أكشاك وتلفونات

  %100  %100  %75  %75  %91  مقاعد للجلوس

  %82  %73  %81  %69  %82  نوافير مياه

  %100  %100  %84  %91  %100  سبيل للشرب

  %55  %55  %81  %91  %100  أشجار خضراء

  %64  %55  %69  %66  %91  أماكن عرض السلع

  %73  %82  %84  %84  %91  لوحات إرشادية

  %36  %64  %59  %53  %63  أدراج

  %82  %82  %66  %59  %81  تماثيل وتحف

  %100  %100  %75  %66  %75  اإلنارة في الليل

  %82  %73  %59  %56  %75  جدران

  %100  %100  %72  %59  %81  أرضيات

  %82  %73  %75  %75  %91  مظالت

  %82  %82  %69  %75  %91  سهولة الوصول للمكان

  %55  %55  %66  %50  %81  وجود موقف لسيارات

جدران لعرض سينمائي 

  في الليلي
100%  81%  75%  55%  45%  
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  الفصل الرابع

  تحليل وتقييم الفراغات الحضرية في منطقة الدراسة 

  )المجمع الشرقي(
  

  مقدمة 1:4

  

  )منطقة المجمع الشرقي(تعريف بمنطقة الدراسة  2:4

  

  )رقيمنطقة المجمع الش(تحليل منطقة الدراسة  3:4

  

  التكوين البصري لمنطقة الدراسة 4:4

  

 المشاكل التي تواجهه منطقة الدراسة 5:4
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  الفصل الرابع

  )المجمع الشرقي(تحليل وتقييم الفراغات الحضرية في منطقة الدراسة 

  مقدمة . 1.4

تضمن الفصل الثالث تحليل الفراغات الحضرية الخمسة في مدينـة نـابلس وأنواعهـا    

وبعـد  . ومن ثم تحليل نتائج عينة الدراسة تعيش في هذه المنـاطق للحصـول  وكيفية توزيعها، 

الخروج بصورة عامة عن الوضع الحالي للفراغات الحضرية في المدينة، يتناول هـذا الفصـل   

تحليل أحد المناطق الخمس المستهدفة في الدراسة، وهي منطقة المجمـع الشـرقي المالصـقة    

وهذه المنطقة تعتبر من أهم الفراغات الحضرية في مدينـة  . نابلسللبوابة الشرقية للبلدة القديمة ب

كون هـذه   أهمها األسبابنابلس وأكثرها تأثيرا في المظهر البصري والجمالي للمدينة لعدد من 

المنطقة تعتبر الواجهة الشرقية للبلدة القديمة التاريخية بنابلس، ووجودها فـي منطقـة مكتظـة    

منطقة المجمع  إلىذلك، فإنه ينظر  إلى إضافة. جة لمثل هذا الفراغبالسكان الذين هم بأمس الحا

 أنكمـا  ). المشـاريق (الشرقي على أنها نقطة تجمع وتسوق رئيسية لسكان قرى شرقي نابلس 

تصميم وتأهيل شـاملة وعاجلـة    إعادةالفراغ الحضري الموجود في هذه المنطقة بحاجة لعملية 

  .نظرا لكونه مهمال منذ سنوات طويلة

تقييم وتحليل الفراغات الحضرية المنتشرة في منطقة  إلى أساسيوتهدف الدراسة بشكل  

العمـل الميـداني،التحليل البصـري،     أسـلوب  إتبـاع المجمع الشرقي في مدينة نابلس، وقد تم 

االستبانات، التصوير الفوتوغرافي والخرائط الجوية في تحليل البيئة الفيزيائية لهذه المنطقة فـي  

في نابلس هـي   أخرىمتفاوتة ومن زوايا مختلفة، حيث قورنت بأربعة فراغات حضرية  أوقات

ذلـك   إلى إضافة). المناره(منتزه جمال عبد الناصر، دوار نابلس، ساحة القريون وساحة النصر

مقابالت شخصية مع أصحاب المحالت في المنطقة لتكوين قاعدة معلومات تسـهل   إجراءفقد تم 

ات والمشاكل التي تؤثر على هذا الفراغ الحضري وبالتالي تسـهل عمليـة   عملية تحديد المعوق

وضع المقترحات والحلول من اجل تطوير هذه الفراغات، ولتحقيق بيئة متوازنة ونظيفة تحقـق  

  .الحاجات النفسية والمادية للسكان
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ة وفي الصورة المرفقة نالحظ موقع نابلس الشمالي في فلسطين والتي كانت موقع الدراس

  . بشكل عام والعالقة المكانية بينها وبين مدينة القدس العاصمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  موقع مدينة نابلس في فلسطين )1- 4(خارطة 
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 الموقع

 ) :منطقة المجمع الشرقي(تعريف بمنطقة الدراسة  2.4

تقع منطقة الدراسة في الجهة الشرقية من مركز المدينة الرئيسـي و تعتبـر واحـدة مـن     

  ).2-4انظر خريطة (ة المهمة على مستوى المدينة الفراغات الحضري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  بالنسبة لمدينة نابلس) المجمع الشرقي(منطقة الدراسة) 2- 4( خارطة

 الدوار
 الجبل الشمالي

قديمةالبلدة ال
منطقة الدراسة
 شارع فيصل
 شارع الساقية
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تقع هذه الفراغات على شارع رئيسي يؤدي بشكل مباشر إلى مركز المدينة، ونقسم إلى 

  ).3- 4أنظر خارطة (ا أحد الفراغات الحضرية جزأين كل منهما باتجاه واحد فقط، يفصلهم

   

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  
  الفراغات الحضرية في منطقة المجمع الشرقي) 3- 4( خارطة

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  الفراغات الحضرية في منطقة المجمع الشرقي تصوير جوي) 4- 4( خارطة
  )Google Earth(المصدر 

 



  62

 ) :منطقة المجمع الشرقي(تحليل منطقة الدراسة  3.4

  :عملية التحليل الخصائص والجوانب التالية تشمل

  :حالة المباني) 1(

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  :حالة المباني في محيط منطقة المجمع الشرقي ) 5 - 4( خارطة

بأن المباني بشكل عام ذات حالة جيدة مع وجود مباني ذات ) 5-4(نالحظ من الخريطة 

  .كسات وهذا بدوره يشوه الصورة العامة للمنطقةحالة سيئة تتوزع بشكل عشوائي على شكل بر

  

 مقبولة جيدة  سيئة
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  :عمر المباني) 2(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  عمر المباني في منطقة المجمع الشرقي )6- 4(خارطة 

 أثـرت قربها من البلدة القديمة والتي  إلىبشكل عام المباني ذات عمر قديم وهذا يرجع 

من وجود بعض المباني المعدنية والحديثـة فـي   وبشكل واضح على طابعها المعماري بالرغم 

  .هناكمتفرقة هنا و أماكن

 قديم جدا قديم  مؤقت
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  :ارتفاع المباني) 3(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ارتفاع المباني في منطقة المجمع الشرقي) 7- 4(خارطة 

  

أخرى ولكن يبقى ارتفاعها قريبا من ارتفاع  إلىتختلف المباني في ارتفاعاتها من منطقة 

في الجهة الشمالية من المنطقـة   إالقديمة ومنسجما معها فال نرى المباني البرجية مباني البلدة ال

  .وذلك بحكم قربها وتواصلها مع منطقة الجبل الشمالي
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  :نسب الفراغ إلى المباني) 4(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 ):المبانينسبة الساحات إلى (نسبة الفراغ المغلق إلى الفراغ المفتوح في المنطقة ) 8-4( خارطة

تكمـن   نالحظ بأن المساحات المصمتة قليلة مقارنة بالمساحات المفتوحة لكن المشكلة ال

هي في نوعية الفراغات الناتجة فهي عبارة عن ساحات غير مستغلة بشـكل   إنمافي هذه النسبة 

 صحيح مما يترك طابعا سلبيا يولد انطباعا لدى الزائر بأنها منطقة شعبية مهملة وغير منظمـة 

  . وبالتالي نشر صورة سيئة عن المدينة بشكل عام
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  :حركة السير) 5(

  

  

  
 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  :حركة السير في الشوارع المحيطة والمؤدية للمنطقة وطبيعتها ) 9- 4( خارطة

 يمر من خالل منطقة الدراسة شارعين رئيسيين يمثل أحدهما الشريان واألخـر الوريـد  

المنـاطق   إلـى لمدينة نابلس وهما شارعي فيصل والساقية أما الشوارع الفرعية والتي تـؤدي  

  .المجاورة كالجبل الشمالي والبلدة القديمة فهي في الغالب شوارع ذات اتجاهين
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  )كثافة األشجار(العناصر الخضراء ) 6(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  الشرقي كثافة األشجار في منطقة المجمع) 10- 4(خارطة 

وفي ) األرصفة(تتوزع األشجار في المنطقة المدروسة بشكل عام على أطراف الشوارع 

وجود بعضـها هنـا وهنـاك بشـكل      إلى إضافةالجزر الوسطية بين شارعي فيصل والساقية 

  .عشوائي
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  الساحات والمناطق الفارغة) 7(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  رغة في منطقة المجمع الشرقيالساحات والمناطق الفا) 11- 4( خارطه

يتبين لنا من الخارطة السابقة توفر مساحات جيدة على شكل ساحات ومنـاطق فارغـة   

عدم استغاللها بشكل مناسـب فنـرى الـبعض     إلىلكنها غير مدروسة بشكل صحيح مما يؤدي 

  .لبيع الخضار والفواكه وآخرينيستخدمها لعرض البضائع المستعملة 
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  ي لمنطقة الدراسةالتكوين البصر. 4.4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تحليل الناحية البصرية في المنطقة) 12- 4( خارطه

المنطقة المدروسة نالحظ أنها تقع بين منطقة الجبـل الشـمالي والبلـدة     إلىعند النظر 

أن هناك ممرات ومداخل تتوزع على طول  إالالقديمة وهاتين المنطقتين تشكالن حاجزا بصريا 

  . التالصق تسمح بالتواصل البصري والحركي مع المناطق المحيطةمنطقة 

التي وضعها كيفن لنش العالم في كتابه صورة المدينـة، فـإن نـواحي     األسسوبحسب 

  :التكوين البصري للمنطقة 

  الحدود
  طرق
  مداخل

عالمات مميزة
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وهي تتمثل في الشوارع والممرات التي يسلكها الناس في حياتهم اليومية في  :المسارات ) 1(

  .شرقيمنطقة المجمع ال

  

  

  

  

  المسارات والشوارع في منطقة المجمع الشرقي) 1- 4(صورة 

  )الباحث:المصدر(

هي منطقة بداية الجبل البلدة القديمة والبناء الحديث ووهي الحدود التي تفصل بين  :الحدود ) 2(

ابق الشمالي  بحيث تحدد نهاية البلدة القديمة والمنطقة الجديدة في مدينة نابلس وقد كانت في الس

تعتبر هي الحد النهائي للبلدة القديمة وكانت توجد فيها سكة الحديد التي تصل مدينة نابلس بالمدن 

  .في فلسطين والدول العربية اآلخر

  

  

  

  
  

  الواجهة الجنوبية الغربية للمجمع الشرقي) 2-4(صورة

  )الباحث:المصدر(

ها ومكوناتها البصرية والحضرية تعتبر المنطقة بطبيعة تكوينها والحدود التي تحد :األحياء) 3(

كمنطقة في مدينة نابلس فالمجمع الشرقي عبارة عن حي مستقل بذاته يحتوي على جميع 

التي تكون الحي من مسارات وحدود وعالمات مميزة وعقد وهو كمنطقة  األساسيةالمكونات 
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ة انتقال من والى يعتبر منطقة فاصلة بين البلدة القديمة والجديدة في المدينة وعبارة عن منطق

  .المركز المدينة

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )   المجمع الشرقي(موقع الدراسة ) 3-4(صورة

تعتبر منطقة الدراسة عبارة عن عقدة استراتيجية كبيرة في منطقة مدينة نابلس : العقد ) 4(

داخل المدينة من الناحية الشرقية  إلىحيث تصل بين شطري المدينة وهي بوابة المرور 

تصل بين المنطقة  فإنهاكونها مكان لربط جزائي المدينة مع بعضها البعض  إلى ةوباإلضاف

التحول نحو البلدة  أوباتجاه مركز المدينة  إما اإلنسانالقديمة والجديدة وتعتبر مكان لتغيير مسار 

المدن خارج مدينة  أومن القرى  أيالسيارة باتجاه  أواستقالل الباص  أوالقديمة في نابلس 

  .في مدينة نابلس األهميةلذلك فهي تعتبر شديدة  نابلس

تحتوي منطقة الدراسة على مجموعة من العالمات المميزة للمنطقة : المعالم المميزة ) 5( 

بوابة  أنها إلى إضافةكونها حد ومدخل للبلدة القديمة فحد البلدة القديمة عبارة عن معلم مميز لها 

المنطقة حيث انه  وأهميةمستوى ومكانة  إلىترقى  زة اللكن هذه العالمات المميمدينة نابلس و

بطغيان  أهميتهاالتقليل من  أو وإهمالهاانه تم تغطيتها  أوهذه المعالم بشكل جيد  إبرازلم يتم 

  .البنايات الحديثة أو األشجار أوالمظالت  أو تبالالفتاتغطيتها  أوعليها  أخرىعناصر 
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 معروفة في منطقة المجمع الشرقيبعض المعالم ال): 4-4(صورة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  صور المباني و المعالم المميزة للمنطقة) 13- 4(خارطة 
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  الواجهة المطلة على الجبل الشمالي) 5- 4(صورة 

  

  

  

  

  
  

  المجمع الشرقي منطقة لواجهة الجنوبية فيا) 6- 4(صورة 
 
 
 
 
 
 
 
 

  جمع الشرقينطقة المملواجهة الغربية للا )7- 4( صورة
 
 
 
 
 
 

  جمع الشرقينطقة الملواجهة الشرقية للما) 8- 4(صورة 

  

  

  

  

  
  المجمع الشرقي منطقة مداخل الجزء الغربي من أحد) 9- 4(صورة 
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  منطقة الدراسة المشاكل التي تواجه. 5.4

ا االستبيان ومقارنته إلى إضافةتبين من خالل تحليل المنطقة بواسطة الخرائط والرسوم 

بالعديد من الفراغات العامة الحضرية المختلفة االستخدام في مدينة نابلس وجود العديد من 

التي تحيط بمنطقة الدراسة بشكل خاص والفراغات الحضرية في المدينة  واألزماتالمشاكل 

المواطنين من حيث درجة  إجاباتبشكل عام حيث احتلت منطقة الدراسة المرتبة الرابعة في 

المواطنين العاديين بنوع  إلماماخذ في الحسبان عدم  وإذاالوضع الحالي للفراغ الرضى عن 

للقريون الشكل المثالي للفراغ  إضافةالفراغ الجيد واعتبار هؤالء الناس لفراغات ساحة النصر 

ضعف مخيلة  إلى إضافةالكبير في تلك الفراغات من وجهة نظر المختصين،  اإلشكالياتمع 

بالشروط المثالية للفراغ فان النسبة التي حصل عليها المجمع الشرقي من  همإلمامالناس وعدم 

حد كبير فقد كانت نتائج االستبيان في السؤال عن الوضع  إلىالمواطنين تعتبر متدنية  إجابات

  ):1-4جدول (الحالي للمنطقة هي 

  في منطقة المجمع الشرقيمدى الرضا عن الوضع الحالي ): 1-4(جدول 

  )32=ن(طقة المجمع الشرقي من  الفراغ

الرضا عن الوضع 

  الحالي للفراغ
  نعم

نعم ولكن بحاجة 

  لإلصالح
  ال

  66%  21%  14%  

قد لوحظ  أن الضجيج هو أكثر المشاكل التي تواجه الفراغات الحضرية في المدينة و

 أخذتمن عدد العينة التي % 24نسبة  أنبشكل عام ومنطقة الدراسة بشكل خاص حيث 

وكثرة  األزمةالضجيج هو اكبر المشاكل في منطقة الدراسة تليها بشكل مباشر  أنيعتقدون 

هي بذلك تحتل المرتبة الثانية من حيث كثرة تواجد و% 22ي المنطقة حيث كانت النسبة الناس ف

  .لفراغ بعد الدوار في مدينة نابلسالناس في ا

موجودة في الفراغات النسب المئوية للمشاكل ال) 2- 4جدول (يوضح الجدول التالي و

الدخان من عوادم السيارات  مشكلة أنالحضرية مقارنة مع بعضها البعض ومن الجدول نستنتج 

الناس تليها الروائح الكريهة من ثم حركة السيارات حيث كانت  رأيهي المشكلة الثالثة في 
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عدة  ىلوالمنطقة مفتوحة ع ةفقط لحركة السيارات وذلك الن الشوارع عريض% 17النسبة 

  مداخل حيث تتوزع العدد الكبير من السيارات على عدة اتجاهات 

  منطقة المجمع الشرقيالنسب المئوية للمشاكل الموجودة في ): 2-4(جدول 

 الفراغ

  المشاكل الموجودة 

  في هذه الفراغ

منطقة المجمع الشرقي 

  )32=ن(

  %18  روائح كريهة

  %24  ضجيج

  %19  دخان سيارات

  %17  حركة سيارات

  %22  كثرة الناس

 %100 المجموع

فيها حيث كانت نسبة  ةالترفيهيوبشكل عام تفتقر المنطقة لوسائل الترفيه والنشاطات 

تلبية الفراغ في منطقة الدراسة لحاجات التسلية والترفيه وقضاء وقت الفراغ بالنسبة للناس 

بالمركز الثالث  تأتيو % 4.9متدنية جدا مقارنة مع غيره من الفراغات حيث كانت النسبة هي 

  .مقارنة مع غيره من الفراغات في مدينة نابلس  األخيرقبل 

ات التسلية و الترفيـة و قضـاء وقـت    النسبة المئوية لألماكن التي تلبي حاج): 3-4(جدول 

  الفراغ مقارنة مع غيرها

  النسبة المئوية  التكرار  المنطقة

  23.9  78  دوار نابلس

  5.50  18  ) المنارة(ساحة النصر 

  8.90  29  شارع النصر 

  4.90  16  المجمع الشرقي نطقةم

  7.60  25  خان التجار

  8.30  27  منتزه العائالت 

  12.5  41  حدائق جمال عبد الناصر 

  22.9  75  شارع رفيديا 

  5.50  18  غير ذلك 

 100 327 المجموع
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صرية والعمرانية في الفراغ، يمكن الحديث عن عدد وحول القيمة الجمالية للعناصر الب

  :من المشاكل، أهمها

  :وتتمثل فيما يلي: مشكلة التشوه البصري في المنطقة -1

  : النفايات -أ

  

  

  

  توضحان مشكلة النفايات في محيط منطقة المجمع الشرقي)  10-4(صورة 

ت حيث ان النفاياالتشوهات البصرية الدراسة من العديد من المشاكل و تعاني منطقة  

مقارنة % 18قد احتلت منطقة الدراسة المركز الرابع بنسبة تشكل مشكلة كبيرة في المنطقة و

  بغيرها من الفراغات في المدينة في مجال مشكلة النفايات 

بناء رديئة للغاية مثل جود العديد من المباني المؤقتة التي بنيت بمواد و :ةالمباني المؤقت -ب

 إلى إضافةمادة متوفرة للحماية الممتلكات  ديد والعرائش واألخشاب واالسيجة وأيالزينكو والح

انطباع قوي  بشكل كبير وأعطى توزيعها بشكل عشوائي غير منظم مما شوه المنظر العام

 .بعشوائية المنطقة

  

  

  

  توضحان مشكلة المباني المؤقتة في منطقة المجمع الشرقي) 11-4(صورة
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ة فيتم تشكل المشكلة الكبرى بالنسبة للتشوه البصري في المنطق  :طات مشكلة توزيع الياف -ج

 أدىمما  أكثراليافطات توضع في مكان بارز  أن أيالمنافسة بينهم ترتيبها حسب رغبة الناس و

استغالل وقوع المنطقة على الشارع  إلى إضافةللمنطقة  الرئيسيالمنظر العام و تشوه إلى

 .ركاتللش اإلعالنيافطات  الرئيسي فتم وضع العديد من

  

  

  

  

  

  

  
  توضح مشكلة توزيع اليافطات في محيط منطقة المجمع الشرقي) 12- 4(صور

 أثاث أوالكهرباء  أسالكسواء : مشكلة التشويه الناتج عن التوزيع العشوائي للعناصر  -د

قة تبرز بشكل فمشكلة العشوائية في ترتيب العناصر في المنط .... حاويات النفايات أوالشوارع 

 .البصري الناتج عن هذه العشوائية شكل كبير من التشوه إلىكبير وقوي مما يؤي 

  

  

  

  

  .تغطيتهتشوه في الشكل المعماري و إلىتظهر العشوائية في توزيع اليافطات مما يؤدي  )13-4(صورة
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سـاحة  الحاويـة مـن م   ذتأختظهر في الصورة العشوائية في توزيع حاويات النفايات حيث ) 14-4(صورة 

  الطريق المخصصة للمركبات 

  

  

  

  

الناتج عن هذا يبدو التشوه البصري الكهرباء و أسالكتظهر العشوائية بشكل واضح في توزيع ) 15-4(صورة

  . طغيانه على العناصر المعمارية في المبنىالتويع العشوائي و

  اسةالتقليدية في محيط منطقة الدرو األثريةعدم احترام المناطق  -2

تعتبر المنطقة كما تم ذكره في السابق منطقة ربط بين البلدة القديمة والحديثة في مدينة 

 إلى إضافةلكن تمثله من مكان ربط فقط و ليس لما األهميةنابلس وهي بذلك تحتل موقع شديد 

ي فيه التدرج والمحافظة على الطابع القديم والتراثي للبلدة القديمة من حيث احترام المبان أهمية

هذه المشكلة تظهر بوضوح في منطقة المجمع الشرقي اثية التقليدية للبلدة القديمة وللبنية التر

هناك انقطاع ملحوظ في نوعية البيئة العمرانية وطابعها في المنطقة فجميع المباني  أنحيث 

عدم  إلى إضافةتحمل طابع حديث بعيد كل البعد عن الطابع التقليدي التراثي للمنطقة القديمة 

التراثية  أوحتى تضمين المباني لبعض العناصر التقليدية  أواحترام المنطقة من ناحية االرتفاع 
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االنقطاع الواضح في البيئة العمرانية بين البلدة إلى نوع من تكسر البيئة الحضرية و أدىمما 

  .لقديمة المنطقة الجديدة في نابلسا

  المساحات الخضراء و المشجرةنقص  -3

 إلـى الموجود منها يفتقـر   أن إلى إضافة، الخضراء قالمناط إلىنطقة الدراسة تفتقر م

لتالية يتبين التوزيـع  ، فمن خالل الصور ااإلهمال بشكل عامالتجانس ويغلب عليه طابع النظم و

ت للمكـان  اعدم مالئمة النبات إلى إضافةالنباتات في المنطقة لألشجار وغير المنتظم العشوائي و

  : األرصفةت الصبار على كاستخدام نبا

 

 

  

   

  صورة االهمال في العناية بالمناطق الخضراء: )16-4(صورة

اية بالمنطقـة الخضـراء فـي    عدم العناإلهمال الواضح و )22-4( يظهر في الصورة    

  .مو الحشائش بشكل عشوائي غير منظمالنفايات فيها وناألوساخ وتراكم  لمنطقة 

  

  

  
  نباتات المزروعة بالنسبة للمنطقةعدم مالئمة ال): 17-4(صورة 
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في المنطقة  المزروعةبشكل واضح عدم مالئمة النباتات  )23-4(ة يظهر في الصور    

وقوعها على  إلى إضافةالمتطايرة في وقت المساء عند هبوب الرياح  األشواكمثل الصبار ذات 

 إلىيؤدي بهم مما  األرصفةتمنع المشاة من السير على وتأخذ حيزا كبيرا منه الرصيف و

السير في تعرض الناس لخطر السيارات و إلى بدوره يؤدي الذيو األرصفةالشارع بدل استخدام 

  .االبتدائيةاإلعدادية و األطفالالمنطقة مليئة بمداس  أن إذ األطفالخاصة منتصف الطريق و

  

  

  

  

  اهمال االشجار وعدم تقليمها ورعايتها او عدم ازالتها بالكامل: )18-4(صورة

عدم االهتمام بها األشجار والعناصر الخضراء و إهمال )24،25-4( يتضح في الصورة    

إلـى كتـل كبيـرة    تحولها  أوموتها كما في الصورة السابقة  إلىسقيها مما يؤدي  أوتقليمها  أو

  . ومشوهه للصورة البصرية للمنطقة عناصر مؤذيةو

العناصـر الخضـراء    إنعينـة  ال أفرادمن % 52 حوالي رأىومن نتائج االستبيان فقد 

  .موجودة لكنها غير متجانسة وموزعة بشكل صحيح في المنطقة واألشجار

  منطقة المجمع الشرقيتوزيع العناصر الخضراء واألشجار ومدى تجانسها مع ): 4-4(جدول 

  )32=ن(منطقة المجمع الشرقي   الفراغ

  الخدمات
غير 

  موجودة

موجودة غير 

  متجانسة

موجودة 

  منفرة

دة موجو

  بدون رأي

أشجار 

  خضراء
38%  52%   -  10%  
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 الشوارع في الموقع  أثاثنقص عناصر  -4

الشوارع في  أثاثبعد دراسة وتحليل المكان بشكل مباشر تبين وجود العديد من عناصر   

لكن األفراد من والى داخل المدينة والمنطقة والسبب في ذلك انها منطقة مركزية في تنقل 

واء من قبل المواطنين بالتخريب هذه العناصر بشكل كبير س إهمالفي  كانت األساسيةالمشكلة 

عقوبات وغرامات مالية  من الشرطة بعدم فرض أوالصيانة أو البلدية بعدم التعهد والتدمير و

لتوفير الراحة  األثاثتكون عناصر  أن، لذلك بدل العامة تالممتلكااللذين يدمرون على أولئك 

وتكسرها  إهمالها أن إلى إضافةبسبب عدم توفيرها للراحة  زعاجلإلمصدر  أصبحتللمواطنين 

ز تلك العناصر على ترك إلى إضافةتشوه بصري كبير مزعج في منطقة الدراسة  إلى أدى

  .المظالت ووجود المراحيض العامةبعض المقاعد و

 

 

 

  
رها البشع مظه إلى إضافة بشكل عشوائيوضعها وأماكن مخصصة للحاويات عدم وجود )19-4(صورة

  .وإهمالها

  

  

  
عليه بطريقة تمنع  األوساختراكم  إلى إضافةجود سبيل للماء لكن بصورة مهملة بشكل كبير و) 20-4(صورة

  .اس من استعمالهالن
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  االنتشار العشوائي لألكشاك على ارصفة المشاة: )21-4(صورة

 تأخذف بحيث بصورة عشوائية ووضعها بشكل غير مناسب على الرصي األكشاكوجود     

شارع من اجل الشراء منها وقوف الناس في ال إلىحيز المشاة على الرصيف واستعمالها يؤدي 

  .والتمشي

موقعة ومحيطه سيء للغاية فا يوجد مساحة  أن إالالتصميم للكشك جميل وجيد  أنمع   

المنظر  في المحيط وتشويه الملقاةالنفايات  إلى إضافةللبيع والشراء والوقوف على الرصيف 

  .العام بواسطة االسيجة

  

  

  
  هو بحالة جيدة  وجود مجموعة من المقاعد في المنطقة منها ما) 22-4( صورة
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  السيئة للمقاعد في المكان المخصص النتظار الناس في المجمع الشرقي الحالة ) 23-4(ةصور

  

  

  
  العامالحالة الرديئة والسيئة لسالل النفايات في المكان  )24-4( صور

  :اإلرشاديةاللوحات  وإهمالغياب ونقص  -5

  

  

  
  في منطقة المجمع الشرقي إرشاديةلوحة  )25-4(صورة

الجهات المختصة  أوالتي يرغبون من البلدية  واألشياءالناس عن رغباتهم  إجابةوعند   

ورية الضر األثاثاستحداثها في المنطقة تبين حاجتهم الشديدة والمرتفعة لعدد كبير من عناصر 

  :فقد كانت نتائج االستبيان كالتالي 
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  الخدمات المرغوب توافرها في الفراغات): 5-4(جدول 

  الفراغ

  الخدمات
  )32=ن(المجمع الشرقي 

  %91  دورات مياه

  %56  أكشاك وتلفونات

  %75  مقاعد للجلوس

  %81  نوافير مياه

  %84  سبيل للشرب

  %81  أشجار خضراء

  %69  أماكن عرض السلع

  %84  إرشادية لوحات

  %59  أدراج

  %66  تماثيل وتحف

  %75  اإلنارة في الليل

  %59  جدران

  %72  أرضيات

  %75  مظالت

  %69  سهولة الوصول للمكان

  %66  وجود موقف لسيارات

جدران لعرض سينمائي 

  في الليلي
75%  

 :عدم وجود مناطق للترفية وتقضية الفراغ -6

من الناس يرتادون المكان يوميا وبتكرار عالي وجود عدد كبير  ناالستبياتبين من نتائج 

منطقة الدراسة هي مركز وبؤرة حيوية في المنطقة فهي مدخل للبلدة القديمة  أنوالسبب في ذلك 

العتيقة ووجود الكراج  األدواتوجود العديد من المحالت التجارية المهمة كسوق بيع  إلى إضافة

  .لمدينةالشرقي للمدينة حيث ينتقل الناس من والى ا
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   اوقات انقضاء الوقت في الفراغات  ):6-4(جدول 

  الفراغ

  الخدمات

  )32=ن(المجمع الشرقي 

  يوميا
مرة كل 

  أسبوع

مرة كل 

  شهر
  نادراً

  -   %19  %21  %66 القدوم إلى هذا الفراغ 

المكان فيه  إن أجابتللترفيه فان نسبة قليلة  أماكنولكن عند سؤال الناس عن وجود       

االنتقال  إلى إضافةارتياد المكان فقط من اجل الخدمات التجارية  أنترفيه لذلك نستنتج نوع من ال

التسلية  أووالسبب في ذلك عدم وجود مناطق للترفيه . وانه مجمع للسيارات أخر إلىمن مكان 

 إنارةتقريبا وخاصة في الليل وعدم وجود وحدات  باألمانفي المكان وانعدام درجة الشعور 

المحالت  إغالقترك المنطقة في الليل مهجورة بسبب م تواجد للشرطة ودع إلى افةإضكافية 

في فترة  لألشباحساحة  إلىفتتحول المنطقة  ةمدينالم وجود حركة سير من والى دالتجارية وع

  .كانت نتائج االستبيان كالتالي باألمانالليل، فعن درجة الشعور 

 منطقة المجمع الشرقير باألمان في النسبة المئوية لدرجة الشعو): 7-4(جدول 

  )32=ن(المجمع الشرقي   الفراغ

  غير موجودة  ضعيفة  متوسطة  كبيرة  الخدمات

درجة الشعور بالراحة 

  واألمان في الفراغ
21%  34%  24%  21%  

  :لألطفالالماكن الترفيه والتسلية خاصة  الماسةومن الواقع تظهر الحاجة 

  

  

  

  

  للعب االطفال وتبرز اهمية هذه االماكن من خالل لعب االطفال في الساحة عدم وجود اماكن ) 26-4(صورة
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 :حركة السير وحركة السيارات -7

تعتبر المنطقة غنية بالمدارس فهناك حركة قوية للطالب في المنطقة خاصة في ساعات 

ل وسائ إلىالصباح بداية الدوام وفي ساعات المساء عند نهاية الدوام ومع ذلك تفتقر المنطقة 

من  أوضوئية فهي معطلة طول الوقت  إشاراتالحماية المرورية لهؤالء الطالب سواء كان 

 أنفاق أوعدم وجود جسور فوق الشارع للمشاة  أومحددة لعبور المشاة  أماكنناحية وجود 

قلة الوعي وعدم االكتراث من جانب السائقين والسرعة  إلى إضافةلعبورهم تحت الشارع 

  .عدم التواجد المستمر للشرطة في المنطقة من اجل ضبط حركة السيرالزائدة عن الحد و

  

  

  
  حركة السير اثناء الصباح): 27-4(صورة 

 إلى إضافةمشكلة عدم توحيد الطابع المعماري للمنطقة فتظهر عشوائية الطرز المعمارية  -8

 تعددها وعدم تناسبها واحترامها للطابع القديم للبلدة القديمة 

 

  

  
   تعدد الطرز المعمارية في المنطقة :)28-4(صورة
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عدم احترام الطابع  إلى إضافةتعدد الطرز المعمارية وتنوعها ) 28-4(ورة صتوضح ال    

  .ومواد البناء األلوانالتقليدي للبلدة القديمة وتعدد 

  :أهميتهاالمنطقة مع  إهمال -9

  

  

  

  اإلهمالتوضح منطقة ) 29-4(صورة

الواضح في المنطقة وانتشار االوساخ واالتربة وترك االهمال ) 29-4(توضح الصورة     

  .االدوات الغير صالحة للعمل فيها
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  الفصل الخامس

  منطقة  في  الحضريةالفراغات العامة  تطوير مقترحات

  المجمع الشرقي

  

  مقدمة 1:5

  حدود منطقة التطوير 2:5

  مجاالت التطوير 3:5

  مقترحات وحلول أولية لمنطقة المجمع الشرقي 4:5

 اختيار  أحد المقترحات أو الحلول 5:5
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  الفصل الخامس

  منطقة المجمع الشرقي في  الحضريةالفراغات العامة  تطوير مقترحات

 مقدمة. 1.5

سيتم تقديم االقتراحات والحلول لمنطقة الدراسة وتكمن في العناصر العمرانية والبصرية 

صائص العمرانية والبصرية الموجودة وتوفير الحلول للمساهمة في رفع مستوى المتدني من الخ

في منطقة الدراسة التي تشرف على حدود البلدة القديمة في نابلس وتعتمد هذه المقترحات 

والحلول على نتائج الفصول السابقة من تحليل للفراغات العامة وزيارتها باستمرار وتصويرها 

  .والمقابالت الشخصية مع الزوار والمقيمين حولها واألكاديميين

  التطوير منطقة حدود. 2.5

  

  

  

  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  )منطقة المجمع الشرقي(حدود منطقة التطوير) 1- 5( خارطه
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وتشمل منطقة الدراسة من الجهة الشرقية مسجد الحاج معزوز والجهة الغربية مسجد 

  )1- 5(خارطةاألنبياء والجهة الشمالية شارع فيصل والجهة الجنوبية البلدة القديمة كما تظهر في 

  التطوير مجاالت 3:5 

وتعطي مقترحات التطوير الحلول للمحافظة على العناصر العمرانية والبصرية في 

سة ومعالجتها بالشكل الصحيح حتى تعطي صورة جمالية واستغالل المنطقة رمنطقة الدا

  :يلحلول للمشاكل الموجودة في المنطقة بعد الدراسة والتحل وإعطاءالدراسية بالشكل المناسب 

تعتبر منطقة الدراسة غنية بالمساحات الفارغة غير المبنية ولكن المشكلة فيها عدم  -1

 :استغاللها بشكل صحيح يخدم أهالي المنطقة والمدينة بشكل عام

حيث أن هذه الفراغات تم استغاللها  كمواقف للسيارات ومواقف للمركبات الكبيرة 

م االهتمام بها وتحويلها إلى مكب للنفايات وحتى المنطقة الخضراء الفارغة تم إهمالها وعد

إضافة إلى عدم متابعة األشجار والعناصر الخضراء وعدم االهتمام بها فتحولت إلى عنصر 

تشويه للمنطقة أكثر منه عنصر جمالي يؤدي إلى توفير الراحة والجمال واإلحساس به في 

سلية ومالعب األطفال التي يمكن أن المنطقة، إضافة إلى افتقار المنطقة إلى مناطق الترفيه والت

تؤدي إلى أفضل اآلثار على الصحة النفسية والجسمية وكسر الملل سواء للكبار أو الصغار على 

حد سواء لذلك البد من استحداث مناطق ترفيهية وملعب لألطفال في المنطقة إلى جانب حديقة 

استغالل مساحات  ويمكن. اموساحة عامة تكون متنفس ألهل المنطقة ولمدينة نابلس بشكل ع

 حديقة بعمل يشغلها منطقة الكراجات أو مواقف المركبات الكبيرة كان األرض والساحات التي

 خضراء بمساحات استبداله يمكن كما. الجمالية العناصر وبعض جلسات استراحة أو صغيرة

 .في المنطقة الفضاء نسبة زيادة على تعمل جمالية وعناصر

نظم العالقة في الطابع المعماري بين المنطقة الحديثة الجديدة في وضع قوانين خاصة ت -2

  :المنطقة وبين المنطقة القديمة في مدينة نابلس

حيث أن المنطقة تعتبر نقطة االتصال بين القديم والحديث ومن األهمية بمكان أن يحترم 

بشكل جيد وكامل حتى طابع البناء فيها القديم والحديث وان يعمل على الجمع بينهما واالنسجام 



  91

تعطي االنطباع باالستمرارية والتواصل العمراني البصري بين الجزء القديم والحديث في 

المدينة  وعدم وتكون حدود فيزيائية تعمل على عزل البلدة القديمة بصريا عن الجزء الجديد في 

  .منطقة الدراسة

 :ة الدراسةبشكل يتناسب مع طراز منطق اإلعالنيةاللوحات مقترح تنظيم   -3

ة منسجمة مع المباني ربحيث تظهر بصو واإلعالناتتنظيم وضع الفتات الدعاية 

بحيث يتم  واإلعالنوظيفة الدعاية  إلى إضافةوالمدينة بشكل عام حيث تكون عنصر جمالي 

وحجها وارتفاعها بحيث تكون منسجمة مع بعضها  وألوانهااالهتمام بشكلها ومكان وضعها 

 إبرازة بشكل عام ويتم وضعها بناء على دراسة ونظام  وذلك من اجل البعض ومع المنطق

   .بالصورة الدراسة لمنطقة الجمالي  البصري المظهر

 :فراغ الحضريال أثاث عناصر  -4

 إلىالمنطقة تفتقر  أنفي المنطقة حيث الفراغ الحضري  عناصر أثاثاالهتمام بعناصر 

 الذي للمكان مصممة العناصر الموجودة غير أن إلى إضافةالفراغ الحضري  أثاث عناصر جميع

  .تلفها إلى أدىعدم االهتمام فيها مما أو انه تم إهمالها و فيه وضعت

 : من منطقة الدراسة العشوائية المناطقاجالء  -5

 واألقمشةالشائكة  واألسالكتشمل البركسات  تتمثل بأزالة المناطق العشوائية والتي

 .لمنطقة محيط المجمع الشرقي والبصري الجمالي المظهر المباني المهدمة وتطويرو الممزقة

 :في منطقة الدراسة بشكل جيد تنظيم حركة المركبات والمشاة -6

تعتبر حركة السير مهمة في المنطقة من حيث كونها شريان رئيسي وحيوي في مدينة 

ة العديد تعتبر المنطقة غنية بحركة المشاة حيث يتواجد في محيط المنطق آخرنابلس، ومن جانب 

تجمع عدد كبير من الناس في  إلى إضافةوالشباب  األطفالمن المدارس الحكومية ومدارس 

منطقة المجمع واعتبار المنطقة بوابة دخول للبلدة القديمة لذلك البد من العمل على تنظيم حركة 

سواء كان  اإلمكانالسير في المنطقة ومحاولة فصل حركة المشاة عن حركة السيارات قدر 

من  أو األرضتحت  وأنفاقللسيارات  أوللمشاة  أنفاق أو األرضجسور للمشاة فوق  بإنشاء
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لضمان التزام سائقي المركبات  آلياتخالل تحويل اتجاه حركة السير في المنطقة ووضع 

التي من شائنها تنظيم  الحركة  اآللياتالمرور ومحاولة استحداث كل  وإشاراتبقوانين السير 

  .في المنطقة بما يضمن سالمة كل منهما بشكل خاص تراوالسياللمشاة 

 :في منطقة الدراسة والجمالية البصرية الخصائص تحسين -7

معماري الطابع والترتيب العناصر المعمارية تحديد والعشوائيات  إزالةمن خالل  وذلك

منطقة بين القديم والحديث واستحداث العديد من المناطق الخضراء في الما  مانسجبحيث يعطي ا

وتجميلها بالعناصر البصرية المناسبة والعمل على استحداث النشاطات التي يرغب الناس في 

وجودها والساحات والفراغات التي تعطي االنطباع بالحيوية والشعور بالراحة واالطمئنان 

 .وتعزيز االنتماء للمنطقة وزيادة األلفة معها

  رقيمقترحات وحلول أولية لمنطقة المجمع الش .4.5 

في ضوء التحليل والتشخيص للمشاكل التي تعاني منها منطقة المجمع الشرقي في مدينة 

نابلس، وباالستفادة من مجاالت التطوير المذكورة سابقاً، يمكن وضع بعض المقترحات والحلول 

  :المعمارية للتغلب على تلك المشاكل، وهذه المقترحات هي على النحو التالي

  : المقترح األول) 1( 

التعديل على المنطقة دون عمل أي تغييرات جذرية حيث تبقى حركة الشوارع وتوزيـع  

الساحات والجزر كما هو قائم ويتمثل التعديل هنا في ازالة ما يمكن االستغناء عنه ومن ثم إعادة 

  ).لوحةالأنظر (تنظيم المنطقة وتصميمها بشكل جيد 
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 شارع فيصل

 الساقيةشارع 

 الشيخ مسلمشارع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :رح الثانيالمقت) 2( 

إلغاء شارع الساقية باعتباره شارع رئيسي وتحويله إلى شارع الشيخ مسلم والهدف من 

  :ذلك 

إعطاء البلدة القديمة أهمية إضافية من خالل جعل شارع الشيخ مسلم رئيسي و بالتالي إجبار - 

لي البلدة المار منه لمشاهدة البلدة القديمة ودفعه لزيارتها إضافة إلى المساهمة في دمج أها

  .وتفاعلهم واالنخراط مع المحيط الخارجي 

 .توفير مساحة مركزية يمكن استغاللها بشكل أفضل  - 

 شارع فرعي



  94

مساحة واسعة يمكن استغاللھا 
 كمركز للمدينة

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

  

  :المقترح الثالث) 3( 

هذا االقتراح ناتج عن دمج االقتراحين السابقين مع تغيير واضح في شكل شارع الساقية 

تحويله لنفق أسفل موقعه الحالي ويتميز هذا رغم احتفاظه بموقعه ودوره كشارع رئيسي حيث تم 

  :االقتراح بما يلي 

  احتفاظ شارع الساقية بأهميته ووظيفته كشارع رئيسي -   

دمج األجزاء المتفرقة والتي كان يفصلها الشارع في السابق لينتج مساحة واسـعة يمكـن    -   

 .استغاللها كمركز للمدينة 
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 شارع فيصل

مساحة واسعة يمكن استغاللھا 
 كمركز للمدينة

 مقطع في النفق المقترح

 شارع الشيخ مسلم

 )نفق(شارع الساقية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اختيار أحد المقترحات أو الحلول 5:5

بعد استعراض المقترحات الثالث لتطوير منطقة المجمع الشرقي، يمكن ان يتم التركيـز  

على المقترح الثاني كبديل مناسب للتطوير مع ادخال بعض التعديالت علية، وبشـكل تفصـيلي   

  :يشمل هذا المقترح ما يلي

  

  

  

  



  96

مساحة واسعة يمكن استغاللھا 
 كمركز للمدينة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  االطار العام للمقترح 1.5.5

دف ابراز واجهـة البلـدة القديمـة    يقوم هذا المقترح على اساس الغاء شارع الساقية به

دمجها بشكل مباشر مع المحيط الخارجي، باالضافة الى توفير مساحة واسعة يمكن اسـتغاللها  و

  لتوسعة مركز المدينة
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 مداخل سوق تجاري
 أبراج بطابع حديث

 فراغ ذو طابع حديث فراغ ذو طابع تقليدي

  الفكرة التصميمية للمقترح 2.5.5

لحديث بحيث ال يطغى احدهما على اآلخر ويتمثل ذلك بتوفير عنصر دمج وربط القديم با

  جديد ذو صفات مشتركة بينهما  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

الفراغ ذو الطابع الحديث وجد ليستقبل الجبل الشمالي والمناطق حديثة النشأة في المدينة     

  .بينما وجد الفراغ ذو الطابع التقليدي ليستقل البلدة القديمة
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 تبليطة األرصفة

 شارع اسفلتي

تبليطة خاصة بالساحة 
 التقليدية

 )أرضية الفناء(تبليظة داخلية  تبليطة تحيط باألعمدة القديمة

  عناصر التصميم 3.5.5

  :يشمل التصميم المقترح العناصر التالية

  األرضيات -أ

وتشمل الشوارع وأماكن حركة المشاة والتبليطات الخاصة بها مع مالحظة التعديل على 

  .اتساع الشوارع واألرصفة بحيث تؤدي دورها بأفضل ما يمكن
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  التشجير -ب

ر ال تتم بصورة عشوائية إنما نتاج دراسة واقعية لمدى الحاجة إن عملية توزيع األشجا

الجمالية والوظيفية لها فمثال توزع بحيث ال تحجب الرؤيا على المفترقات إضافة إلى توفير 

الظالل على األرصفة كما قد تستخدم عند المداخل الرئيسية لتمييزها وكذلك في الساحات 

  . لتجميلها
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في الساحة المقابلة عنصر قديم 
 للبلدة القديمة

في الساحة  عنصر حديث
المقابلة للجبل الشمالي

 عنصر حديث

فراغ بطابع حديث

 فراغ بطابع تقليدي

 عنصر قديم

  المنحوتات والنصب التذكارية -ج

التيجـان  ويمكن اضافة بعض المنحوتات والنصب التذكارية في المنطقة مثل االعمـدة  

  .القديمة بحيث تتالئم مع الفراغاتاالثرية 
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افورة ماء وجدت ألغراض جمالية مناخية وهي ن

 ذات طابع تقليدي كما يظهر في الرسم

 مقطع في النافورة
ــى تلطيــف  ــافورة عل تعمــل الن

وترطيب الهواء الغربي المار مـن  

حولها وفوقها قبل دخوله للمبـاني  

 المحيطة

 فراغ بطابع تقليدي

  النوافير وأحواض المياه -د

  

  منطقة يمكن اضافة نوافير واحواض المياه العطاء مظهر جمالي لل
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راغ  دد الف ة تح ق حجري عوائ
ع  اة وتمن اص بالمش الخ

 السيارات من الدخول اليھا

ى أح ور عل ات وزھ واض نبات
ال  ع األطف الحدود المرتفعة لمن
ية  راب خش ن االقت زوار م وال

 السقوط 

 فراغ بطابع تقليدي

 الحواجز والعوائق -هـ

  

ديد تحبعدي من جهة وباالمكان وضع بعض الحواجز والعوائق العطاء مظهر جمالي و

  مسارات الحركة من جهة اخرى
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 تنتشر المقاعد المظللة والمكشوفة في الساحات
اعم  ة للمط ة كالتابع وس الخاص اكن الجل وأم

 مثال ولھا أشكال و أحجام متعددة

 أماكن جلوس مكشوفة

 مظالت 

 جلوس مظللةأماكن 

 فراغ بطابع تقليدي

  المقاعد واماكن الجلوس -و

  

  ب السكان والزوار الى المنطقة بهدف جذاضافة مقاعد واماكن جلوس للمقترح 
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 أعمدة إنارة

 صناديق قمامة

 أكشاك ھواتف

 بطابع حديثفراغ 

  االنارة، اكشاك الهواتف وصناديق القمامة -ز

  

ضافة عدد من العناصر المساعدة في تسهيل الحركة وجذب السكان للمكان مثل عناصر ا  

  اكشاك الهواتف وصناديق القمامة و االنارة
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

صناديق حسب الحاجة بحيث تكون واضحة وسهلة الوصول أما  أكشاك الهواتفتنتشر 

بالنسبة وس وخالل الممرات لتخدم المارة وفهي تتواجد في الساحات قريبا من أماكن الجلالقمامة 

فهي توزع بحيث ال تترك ركنا معتما كون هذا المكان منطقة تجارية ترفيهيـة   ألعمدة اإلنارة 

 .عامة
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  الفصل السادس

  النتائج والتوصيات

  

  النتائج 1:6

  التوصيات 2:6
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  الفصل السادس

  النتائج و التوصيات 

  النتائج. 1.6

  :في ضوء التحليل والتقييم الذي تم خالل الفصول السابقة، يمكن الخروج بالنتائج التالية

شـكل  أن معظم عناصر الفراغ الحضري الموجودة في منطقة المجمع الشـرقي موزعـة ب   .1

ال تتناسب مع طبيعة المنطقة واحتياجاتها مـن جانـب موقعهـا    وعشوائي وغير مدروس، 

القوية بالبلدة القديمـة  من جانب اخر قربها وعالقتها ركزي و الرئيسي في مدينة نابلس والم

 .في نابلس

 دراسـة  لعـدم  ذلك المختلفة شبه معدوم، ويمكن إرجاع المنطقة مباني بين البصري الترابط .2

ومترابط حيث يوجد اكثر من طابع معماري يطغى كـل منهـا    كلي بشكل بع المعماريالطا

  .ال ينسجم بشكل جيد مع مبانيهالطابع التاريخي لنابلس القديمة وعلى ا

المنظمة  غير واإلعالنات الدعاية لوحات لمالعوامل التي ساهمت بتشويه منطقة الدراسة، تش .3

االعالنات الكبيرة الموجودة على واجهات المباني و على العشوائية والمنتشرة هناك بكثافةو

إلـى   مالمحه، وتؤدي المعماري للمباني، وتغير الطراز تطمس أنها اطراف الشوارع، حيث

والتنافر اللوني وعدم االنسجام بين هذه اإلعالنـات   البصري، النظر خط ترابط عدم حالة من

 .للمنطقة من جانب آخر مالعا والمحيط للمبنى من جانب وبين الطراز المعمار

وعشـوائية ومكشـوفة    منظمـة  شبكات التمديدات الصحية وأسالك الهواتف والكهرباء غير .4

العمرانيـة   الصـورة  تشـويه على جدران وواجهات المباني مما يؤدي بالتالي إلـى  تمتد و

والبصرية للمنطقة اضافة الى تجسيدها خطر حقيقي يهدد حياة الناس بسـبب عـدم اتخـاذ    

 .ات السالمة العامة فيهااحتياط
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مهملة وعشـوائية فاسـتخدامها   و تحتوي منطقة الدراسة على فراغات حضرية غير مستغلة .5

الحالي عبارة عن مجمع للسيارات او مواقف للشاحنات و هذا االستخدام للفراغ اليتناسـب  

 في نابلس وحلقة اتصال بين الشريان الرئيس كفراغ مركزيبشكل مطلق مع اهمية الموقع 

  .مع البلدة القديمة المدينةفي 

تعاني المنطقة من مشاكل بيئية تتعلق بالتلوث الناتج عن القمامة واألوساخ باعتبارها كمنطقة  .6

فاليوجـد   ،إضافة إلى اإلهمال الذي تعانيه المنطقة من قبل الجهات المعنية والبلدية ،شعبية

لذلك فهي مرشحة لمزيـد مـن    ،عناية اوصيانة او متابعة لتدهور االوضاع في هذا الفراغ

  .التدهور خالل الفترة القادمة اذا ظلت على هذا الحال

سوء التخطيط إلى جانب اإلهمال الدائم أدى إلى ظهور عناصر ذات طـابع سـلبي علـى     .7

حيث نرى البركسات والمباني الصغيرة والمؤقتة المنتشرة هنا وهناك ممـا شـوه    ،المنطقة

  .ا مركزها الحضاري في المدينةالمظهر العام للمنطقة وأفقده

تفتقر المنطقة لمعظم عناصر تأثيث الفراغ الحضري كالمقاعد العامـة والتحـف ودورات    .8

 .المياه وصناديق القمامة وغيرها من العناصر

سواء في الليل او النهار بالنسبة للرجـل   بعدم توفر االمنوجود العديد من المشاكل المتعلقة  .9

 ،االمـن اية االضائة واجـراءات الحمايـة و  عوامل منها عدم كف نتيجة عدة ، وذلكوالمراة

تصـبح فارغـة وموحشـة     اضافة الى عدم مناسبة االنشطة الموجودة فهي في اوقات الليل

نها التحتـوي علـى   حتى في ساعات النهار فهي غير مريحة بالنسبة للمراة البشكل كبير و

 .احتياجاتهاانشطة تتناسب و

 التوصيات. 2.6

  امةتوصيات ع

بناًء على النتائج التي خرجت بها الدراسة من خـالل التحليـل الميـداني والمقـابالت     

واالستبيان يمكن تقديم مجموعة من التوصيات العامة اللتي تتعلق بفراغ منطقة الدراسة ويمكـن  
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تعميمها على جميع الفراغات الحضرية في مدينة نابلس بسبب تشابه الظروف ومجموعة اخرى 

  :ت اللتي تتعلق بشكل خاص بفراغ المجمع الشرقي على النحو التاليمن التوصيا

  :توصيات تتعلق بالبلديات والمؤسسات الرسمية ذات العالقة 

 واإلسكان في مدينة نـابلس  البناء في الخاصة والتشريعات القوانين في النظر إعادة ضرورة •

كمنطقة المجمـع الششـرقي    ةخيالتاري والمناطق القديمة بالبلدة المحيطة في المناطق والسيما

 بالبناء المسموح المسافة وتحديد عليها حمايتها والحفاظ قواعد مع يتناسب بما منطقة الدوارو

 .ارتفاعات المبانيوطراز المباني و البناء القديمة، وطبيعة البلدة حول فيها

يل وتطـوير  تحديث القوانين المتعلقة باللوحات اإلعالنية في المدينة بشكل إن وجدت وتعـد  •

 .تحديد طبيعة اللوحات االعالنية واشكالها في منطقة الدراسةالنقص فيها اضافة الى 

العمل وبشكل حثيث على إنشاء مناطق ترفيهية وتجارية في المدينة والقضاء على ظـاهرة   •

 .استخدام الفراغات الحضرية كمواقف للسيارات ومعالجة المباني العشوائية المتهالكة

قصوى لموضوع أثاث الشوارع في كل الفراغات في مدينة نابلس، مما يخلـف  ايالء أهمية  •

  .انطباعا يغنى المدينة 

للمنـاطق المهمـة فـي     والحماية الحفاظ عمليات في الشعبية المشاركة تحقيق على الحرص •

المدينة ألنها تؤثر في حياة الغالبية العظمى من سكان مدينة نابلس فهي ترتبط بالتالي بحيـاة  

س بشكل مباشر، لذلك يجب أن يشارك السكان بشكل مباشر في عملية وضـع األفكـار   النا

 .ومن الممكن متابعتها وتعديلها بحيث تلبي رغباتهم واحتياجاتهم

 وتوزيع الغطاء والمشاة المركبات وحركة وتوزيعها  الشوارع أثاث عناصر تفصيل تصاميم •

 .النباتي في المدينة بشكل عام

 فـي  الموجودة التخطيطية المشاكل لمعالجة  ضع إستراتيجية مستقبليةالعمل على و ضرورة •

 تهدف التي والجمالية البصرية للصورة تصورات مستقبال، ووضع تفاديها والعمل على المدينة

  .للمدينة الهيكلية المخططات خالل من والبعيد القريب المستقبل في تنفيذها نابلس إلى بلدية
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تخطيط وتنظيم الساحات العامة فـي توعيـة    صين في مجالاالستفادة من خبرات المتخص •

 .المجتمع حول أهمية هذه المناطق وكيفية التعامل معها

البلدة  القديمة، وتعزيز مشاركتهم في تنميـة   سكان استمزاج سكان المناطق المعنية، السيما •

 لمنويا والمشاريع المقترحات آراءهم حول استطالع خالل وتطوير الفراغات الحضرية من

 .نجاحها ضمان تنفيذها بهدف

لتحقيـق   مناسبة البلدية تراها خاصة بقواعد والزوار المواطنين إلزام شأنها من قوانين إصدار •

هـذه   تنسـجم  وخصائصها، بحيث طبيعتها مع يتناسب بما للمدينة والجمالي البصري المظهر

  .اإلسكان وقوانين األثريةو  التاريخية المناطق على بالحفاظ الخاصة القوانين مع القوانين

  :توصيات خاصة بالمؤسات والجمعيات

 تعزيز التواصل بين مختلف المؤسسات والجمعيات األهلية واألفراد، وذلك من خالل عقـد  •

تشـجعهم  ولمدينتهم  األفراد تعزز انتماء أن شأنها من التي والدورات الفنية والورش الندوات

 .على المساهمة في الحفاظ عليها

 مبدأ المشاركة بين األفراد والمؤسسات خاصة فيما يتعلق بإبداء الرأي واالقتراحـات تطبيق  •

 .حول وسائل تحسين المظهر البصري والجمالي

تقديم مشاريع تطوير الفراغات الحضرية للهيئات والجهات المانحة والعمل على إقناعهم بها  •

 .من اجل استجالب الدعم من اجل تطويرها

  :توصيات خاصة

القوانين المتعلقة بمنطقة الدراسة وإعادة صياغتها بحيث تحدد هذه القوانين ارتفاعات تحديث  •

المباني وبعض العناصر الواجب تضمينها في الطراز المعماري اضـافة الـى اخـذ هـذه     

 .مهمة في مدينة نابلسع المنطقة الخاص كمنطقة مركزية والقوانين بعين االعتبار وض
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دراسة االستخدامات فيها بحيث تعكس أهمية المنطقة وحيويتهـا   إعادة تنظيم المنطقة وإعادة •

وتعمل على إحياء هذه المنطقة المركزية من مدينة نابلس من خالل تخصيصـها كمنطقـة   

 .تجارية وترفيهية ومركز للتسوق بدل كونها كمنطقة كراج للسيارات و الشاحنات

صري والمبنية بالواح الزينكو ومـواد  الب للتشويه مصدًرا تشكل التي العشوائية المناطق إزالة •

 متنفًسا جلسات استراحة للزوار، وتشكل تضم مشّجرة جمالية بمنطقة واستبدالها بناء رخيصة

 تقليـل  علـى  األشجار تعمل نفسه وفي الوقت.  وجمالًيا امام مسجد االنبياء بصرياً ومصدًرا

 يساهم حضارًيا فضاًءا تشكل أنها كما .وسط المدينة لزوارا جذب مصدر وتشكل الهواء، تلوث

 .أمامه حضري فراغ التجاري بتوفير المجمع ضخامة تأثير تقليل في

وضع حلول جيدة لحركة المشاة والمركبات والعالقة بينهما وتنظيمها بما يكفل أعلى درجات  •

الكفاءة والفعالية إضافة إلى مراعاة الحماية والسالمة العامة الن المنطقة تحتوي على عـدد  

ير من المدارس االبتدئية والثانوية اضافة الى حركة السيارات والناس في منطقة المجمع كب

ووقوعها على شارع رئيسي مركز قد يسبب الكثير من المشاكل في حال عدم تنظيم الوضع 

 .واخذ االحتياطت الالزمة

ة فـي  المسـتغل  غير األراضي تشمل حيث  للمنطقة المعماري للطراز تفصيلية تصاميم توفير •

عليهـا   سيقام الذي البناء شكل المنطقة كمنطقة تجمع الشاحنات امام مسجد االنبياء، واقتراح

للمنطقة واحترام الطابع القـديم   العام مع الطابع ينسجم لكي للمباني المعماري الطراز وتحديد

ـ  بما يتناسب ارتفاعها تحديدوالبصري،  للتشويه مصدًرا يشكل وال لذلك الشارع،  يطمع المح

عـام و بمـا    بشكلٍ والمدينة خاص بشكلٍ للمنطقة والجمالي البصري المظهر يحققه وما العام

  .اليطغى على طابع البلدة القديمة

دعم وتطبيق مبدأ المشاركة الجماعية واحترام رغبات الناس وتشـجيعهم علـى المشـاركة     •

االستبيان اظهرت عدم ان نتائج و خاصة بفعالية في تخطيط الفراغات والمساهمة في األفكار

 . ة وعدم شعورها باالمان فيهأمناسبة الفراغ بالنسبة للمر
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ايالء أهمية قصوى لموضوع أثاث الشوارع في كل الفراغات في مدينة نابلس، مما يخلـف   •

انطباعا يغنى المدينة، ويقدم للمواطنين الخدمات التي يحتاجونها في األماكن العامة وخاصة 

  .طقة المجمع الشرقيفي منطقة مفصلية كمن

للمناطق المهمة كالمجمع  والحماية الحفاظ عمليات في الشعبية المشاركة تحقيق على الحرص •

الشرقي ألنه يؤثر في حياة الغالبية العظمى من سكان مدينة نـابلس كونـه يحتـل موقعـا     

استراتيجيا هاما جدا، ويرتبط بالتالي بحياة الناس بشكل مباشر، لـذلك يجـب أن يشـارك    

السكان بشكل مباشر في عملية وضع األفكار ومن الممكن متابعتها وتعديلها بحيـث تلبـي   

 .رغباتهم واحتياجاتهم

  :توصيات خاصة باالفراد

 عام، وذلك من بشكل الساحات والمناطق العامة بالحفاظ على بااللتزام ضرورة تنبيه األفراد •

األعمـال   مـن خـالل   لها المعمارية القيمة وفقدان الجمالي للمدينة المظهر تشويه عدم خالل

 عنـد  نابلس بلدية أخذ موافقة على العشوائية الخارجة عن نطاق وإطار القانون، والحرص

 .  عمل بأي القيام

تجاه عملية التطور الحضري والمحافظـة علـى    رفع مستوى وعي المواطنين بمسؤولياتهم •

 .قة الدراسة بشكل خاصالخصائص الجمالية والبصرية في المدينة بشكل عام وفي منط

لمحافظة علـى العنصـر البصـري    اهدف بالتقيد بمختلف القوانين التي تسنها بلدية نابلس  •

 .للفراغات الحضرية
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  المالحق

  )1(ملحق رقم 

  عناصر الفراغ الحضري

  : pavementsاألرضيات     -1

هي الجزء األساسي بالفراغ والسطح الصالح لسير المشاة والمركبات، وتساعد األرضيات في 

تحديد أنماط الحركة باإلضافة إلى تحديد اتجاهها كما أنها تضفي على المنطقة خاصية جمالية 

حيث تربط الفراغات مع بعضها البعض وبالتالي يجب االهتمام باألرضيات من حيث االتساع 

األحجام لتناسب الفراغات المحيطة بها وكذلك يختلف تصميمها تبعا الختالف واألبعاد و

ويراعى عند التصميم غرف التفتيش والصرف الصحي .استخدامها كممر للمشاة أو للسيارات

  .التي يمكن تغطيتها إما بعلب حديدية أو بالخرسانة

البتها عند التصميم بالنسبة لألرضيات المخصصة للسيارات وحركتها يجب مراعاة قوتها وص

باإلضافة إلى وجود عوامل األمان وتوجيه الحركة وتنظيم السير بعدة طرق بحيث تساعد على 

تنظيم حركة السير من خالل العالمات المرسومة وتحديد أماكن وقوف السيارات، باإلضافة إلى 

  .تحديد اتجاه مرور السيارات وتحديد خط المشاة

رضيات فهي تكون للتخفيف من سرعتها أو لمنعها من المرور باتجاه أما العوائق التي توضع باأل

معين وتكون هذه العوائق عادة من االسمنت بحيث تكون قليلة االرتفاع بشكل نتوءات أو تكون 

  .مير المثبتة باألرضيةامعدنية كالمس

  

  

  

  صور تبين بالط متنوع األشكال واألحجام) 1-1(شكل 

 بالط خرسانة عادي ال تزيد إبعاده
  م لمنع وجود شروخ1.20*1.20عن 

 )1986سالم،(

  عادي ال تزيد إبعاده بالط خرسانة
  م لمنع وجود شروخ1.20*1.20عن 

)1986سالم،(
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  يطات أرضيات متنوعة األشكال واألحجام خاصة للمشاة صور تبل) 2-1(شكل 

  )Lisbon- Portugal- Facebook(المصدر 

  

   

  

   ذات التصميم الكالسيكي صور تبين بعض أشكال أغطية األشجار) 3-1(شكل 

  )1986سالم، (-المصدر

  

  

  
   ةعواكس ركامية وخراساني                         عواكس ضوئية                

  رسومات تبين عوائق معدنية وعواكس ضوئية مسبقة التجهيز قابلة التركيب مباشرة) 4-1(شكل 

  )1986سالم، ( :المصدر
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  :  Trees and Plantersالتشجير    -2

وهي متنوعة في استخداماتها فهناك ما يستخدم للزينة لتزيين الساحات والشوارع والممرات 

تستخدم . الجمالية للمنطقة وتساعد على تلطيف الجو بحيث تعطي شكال مميزا من الناحية

األشجار في المناطق العامة والحدائق والمتنزهات وعلى أرصفة الشوارع والطرقات بحيث 

تستخدم كمظالت وأيضا تستخدم كمداخل وبوابات إلعطاء شكال مميزا ومنظرا جميال للمباني 

ة تبعا ألغراض استخدامها أو أماكن وضعها وللتظليل، وتختلف أنواع األشجار المختلفة في الزين

  .فمنها ما هو مخروطي الشكل أو هرمي كما انها تتعدد في أحجامها

  

  باريس، فرنسا –توزيع االشجار في شارع الشانزيليزيه صورة تبين ) 5-1(شكل 

  المصدر الباحث
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  :Sculpture المنحوتات والنصب التذكارية   -3

ا يتميز المكان فهي تعبير عن شيء ما قد يكون ديني أو لشخص ما أو تعتبر أحد المعالم التي به

تجريدي يعبر عن شيء ما يخص المنطقة التي سيوضع فيها ،وهي عنصر جمالي وذات أشكال 

  . مختلفة

ويجب مراعاة حجم الكتلة وقياسها بحيث ال تكون عائقا للمشاة والسيارات وكذلك المواد واأللوان 

ها ومقاومتها ويجب االهتمام باإلضاءة الليلية ومكـان التوجيـه وطريقـة    المستعملة وقوة تحمل

  .وضعها

نحوتات والنصب التذكارية على جوانب الطرق أو توضع في سـاحات معينـة   موتوضع هذه ال

  .بحيث ال تشكل عائق بصري لحركة المشاة أو اآلليات وبما يتوافق بصريا مع المباني  المحيطة

  

  فرنسا -باريس  ونصب تذكاري في مدينة ثالتمصورة تبين ) 6-1(شكل 

  ) الباحث(المصدر 
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  المانيا - برلين  ونصب تذكاري في مدينة ثالصورة تبين تم) 7-1(شكل 

  ) الباحث(المصدر 

  

  

  

  

    

  

  

  

  هولندا - صور تبين نصب نحتية في حديقة كوكينهوف ) 8-1( شكل
  )الباحث(المصدر 
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  :Fountains النوافير وأحواض المياه  -4

هي إحدى الوسائل المستخدمة للراحة النفسية وتلطيف الجو وهي ذات أشكال متنوعة منها مياه 

حركة  رك وقد تحتوي على تماثيل، كما أنمتحركة، شالالت طبيعية وصناعية باإلضافة للب

المياه فيها تضيف ناحية جمالية للمكان وهي باإلضافة إلى كونها عنصر جمالي فهي عنصر 

  ).1986إدريس، (حيث انها تخفف من شدة الحرارة في الطقس الحار وظيفي 

  
   هولندا -في مدينة كوكينهوف مائية  ةداخل برك رلنوافي ةصور) 9-1(شكل 

  )الباحث(المصدر 

  

  

    
 ذات تصميم حديث رصور لنوا في) 11-1(شكل 

  )Lisbon- Portugal- Facebook(المصدر
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  اعية صور لشالالت صن) 12-1(شكل 

  )Lisbon- Portugal- Facebook(المصدر 

  :Barriers& Gates الحواجز والعوائق  -5

وهي عنصر مهم في تحديد طبيعة الحركة وتوجيهها بإطار معين بحسب الفراغ فهي تستخدم 

للفصل بين مكان سير المشاة ومكان سير المركبات في شوارع المدينة وقد تكون حواجز 

إبراز بطاقة الهوية لمدخل مبنى أو منطقة معينة أو رسوم مرور للدخول مفصلية تستعمل عند 

الي مكان ما، كما وتصنع من عدة مواد كالحديد والبالستيك واأللمنيوم باإلضافة الي استخدام 

النباتات في هذا المجال أيضا، إما بالنسبة الرتفاعها فقد تكون عالية أو منخفضة بحسب موقعها 

  .رؤياوذلك للتمكن من ال

  

  

  

  ومتحركةصوره لنموذج حواجز ثابتة ) 13-1(شكل 

  )1986سالم، (المصدر 
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  :  Lighting  اإلضاءة -6

تعتبر عنصر وظيفي مهم في المناطق المختلفة كل حسب استخدامه فمثال تختلف وحدات اإلنارة 

مالية المخصصة للشوارع عن تلك المخصصة لطرقات المشاة وبختالفها وتنوعها تضفي ناحية ج

  .هو حولها من عناصر عالمكان الذي تتواجد فيه من خالل تفاعلها مع ما

     

  هنجاريا - مدينة بودابيست  –لعناصر اناره في مدينة زنكا صوره ) 14-1(شكل 

  )الباحث(: المصدر

  :لوحات االرشاد واالعالنات  -7

لإلرشاد كأرقام هي متنوعة ومتعددة بحسب الهدف المرجو منها وتتميز بعالمات مخصصة 

  .المنازل، لوحات اإلعالنات، عالمات مداخل المدن، عالمات ألسماء تجارية
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  فرنسا - واالعالنات باريسصور تبين اللوحات اإلرشادية )  15-1(شكل 

  )الباحث: (المصدر

 : Seating مقاعد وأماكن الجلوس  -8

أو الحديد أو البالستيك أو أنصاف هي متنوعة من حيث المواد الخام فقد تصنع من الخشب  

جذوع األشجار بحيث تكون مقاومة للعوامل الجوية المختلفة وتوضع في األماكن العامة 

  .كالساحات العامة والمتنزهات ومواقف االنتظار للسيارات

  

  هنجاريا - بودابيست  –صور تبين أشكال مقاعد جلوس زنكا ) 16-1(شكل 

  )الباحث(: المصدر

  

  



  125

  :  Tree Planters and Potsالزهور  أحواض9- 

  

  زهور الألحواض  ت تبين أشكال وأحجامسكتشاصورة و) 17-1(شكل 

  )الباحث(: المصدر

  :  Telephonesأكشاك الهواتف  -10

  

  صور تبين أشكال متنوعة ل أكشاك الهواتف) 18-1(شكل 

  )جوجل -انترنت: (المصدر
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  : Trash Containersصناديق القمامة 11- 

  

   صور تبين أشكال متنوعة لصناديق القمامة) 18-1(شكل 

  )جوجل -انترنت: (المصدر

  : Clocks   الساعات - 12 

يعتبر وجودها احد المعالم التي تميز المدينة أو المنطقة كما أنها تساعد الناس على معرفة الوقت 

معينة يختلف وقتها عن في المكان المتواجدين فيه خاصة حين قدوم الزوار أو السياح لمنطقة 

  .قد تتواجد مثل هذه الساعات في األحياء والشوارع العامة واألسواقو ،تلك التي قدموا منها

  

  لندن -بيج بين  ألمانيا   وساعة –في مدينة مونستر  صوره تبين ساعة) 19-1(شكل 

  eefoto.comrwww.f: المصدر
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  :  Kiosks, Shelters, and Canopiesلمظالت  ا 13- 

وهي تشكل غطاء للحماية من المطر أو من أشعة الشمس وتكون موجودة في أماكن االنتظار 

  .وقد تكون أكشاك صغيرة لبيع اللوازم البسيطة) كمواقف السيارات(

  

  

  

  
  صور تبين أشكال متنوعة للمظالت) 20-1(شكل 

 )1986سالم،: (المصدر

 :  Letter Boxes ديق الرسائل صنا -14

وهي متنوعة من حيث المكان أو من حيث الشكل لكن الهدف منها واحد فقد تكون على مـداخل  

المنازل وقد تكون في الشوارع العامة بالمدينة إما من حيث أشكالها فقد تكون ملتصقة بالحائق أو 

  .منفصلة كصندوق

 

  

  

  

  اديق الرسائلصور تبين أشكال وأحجام لصن) 21-1(شكل 

 )جوجل-االنترنت: (المصدر
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وهي لخدمة المشاة والزوار خالل :   Drinking Fountainsنافورات الشرب  - 15

 .تجوالهم في المدينة بحيث تكون في متناولهم وتعتبر عنصر جمالي ووظيفي

  

  

  

  
  

  

  صور تبين أشكال وأحجام لنفورات الشرب) 30-1(شكل 

 )1986سالم، : (المصدر

وهي عنصر مهم لألشخاص المتجولين والمتسـوقين فـي   :   Toiletsدورات المياه 16- 

 المدينة حين اضطرارهم الستخدامها

  

  

  

  
  صور تبين أشكال لدورات المياه) 30-1(شكل 

 )1986سالم، : (المصدر
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  )2(ملحق رقم 

  )نموذج االستبانة(

  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  

  الوطنية النجاح جامعة

 العليا ساتالدرا كلية

  واإلقليمي الحضري التخطيط قسم
 

  إستبانة نموذج

 الفراغات العامة الحضرية في مدينة نابلس وتطويرها عمرانياً وبصرياً

  

الفراغات العامة الحضرية في مدينة نابلس "يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 

رجة الماجستير في وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على د ،"وتطويرها عمرانياً وبصرياً

  .تخصص التخطيط الحضري واإلقليمي من جامعة النجاح الوطنية

في  )√(يرجى تفضلكم باإلجابة على جميع فقرات االستبانة المرفقة وذلك بوضع إشارة 

علما بأن إجاباتكم سوف تعامل بسرية كاملة ولن . المكان الذي يمثل رأيكم على كل فقرة منها

  .ث العلمي، فال داع لذكر االسم أو أي شيء يدل على الهويةتستخدم إال ألغراض البح

  وتقبلوا فائق التقدير واالحترام.شاكراً لكم تعاونكم

  

  الباحث                                                                                                

  فراس نظمي دويكات
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  عامة معلومات: أوالً
  

  لإلجابة المخصص المكان في (√) ارةإش ضع

   :العمر. 1

  أكبر من ذلك )  (  45- 36)   (  35- 26)   (  25-15من )   (

  :                   الجنس . 2

  أنثى)   (    ذكر)   (

 :     مكان السكن. 3

  غير ذلك )   (      خارج المدينة)   (  مدينة نابلس)   (

  ): العمل(المهنة . 4

  موظف قطاع خاص  )   (  ام  موظف قطاع ع)   (      طالب)   (

  بدون عمل)   (    عامل  )   (      تاجر)   (

 :مكان العمل. 5

  غير ذلك )   (    قرى مدينة نابلس)   (  مدينة نابلس )   (

  : مستوى التعليم. 6

      دبلوم)   (      ثانوي)   (    غير متعلم)   (

  دراسات عليا)   (    بكالوريوس)   (
 

  في مدينة نابلس عامة حول الفراغات الحضرية أسئلة: ثانيا 
  

  تقضي وقت فراغك في النهار؟ أين. 1

 في المقهى)   (            في البيت)   (

ال يوجد لدي وقت )   (    )ساحات، شوارع، منتزهات(في المناطق العامة )   ( 

  فراغ

 تقضي وقت فراغك في الليل؟ أين. 2

 في المقهى)   (          في البيت)   (

  ال يوجد لدي وقت فراغ)   (  )نتزهاتساحات، شوارع، م(في المناطق العامة )   (

  هل تعتقد أن طبيعة الحياة في مدينة نابلس مملة؟. 3

  ال)   (      نعم)   (
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تساعد في التقليل من جو الملل الذي ) ساحات، شوارع تجارية(هل تعتقد بأن الفراغات العامة . 4

 تعيشه؟ 

 ال)   (      نعم)   (

  لتواصل والترفيه عن النفس ؟ أي المناطق في مدينة نابلس تلبي حاجتك في ا. 5

 شارع النصر)   (  )المنارة(ساحة النصر)   (      دوار نابلس)   (

منتزه )   (    خان التجار)   (    محيط المجمع الشرقي)   (

  العائالت

  غير ذلك)   (    شارع رفبديا)   (  حدائق جمال عبد الناصر)   (

 ماذا تعني لك هذه الفراغات؟. 6

    الراحة والترفيه عن النفس )  (      اللقاء مع اآلخرين)   (

كالشراء، تناول (وجود الخدمات المختلفة بها  )   (    تجلب الحيوية والنشاط)   (

  )الطعام

  وجود أماكن للجلوس والمناطق الخضراء)   (  جمال المباني وفرش الساحات)   (

الخروج عند المساء وفي الليل لقضاء  أحب)   (    كسر الملل الدائم)   (

  بعض الوقت

  تواجد الناس والخدمات المختلفة بكثرة بها يحفزني للخروج واالستمتاع معهم إن)   (

  

  في الخانة المناسبة)  X(؟ ضع إشارة ......................ما رأيك في الوضع الحالي . 7
 

 غير متوفرة
 متوفرة 

 وغير صالحة لالستعمال غير مناسبة جيدة

     دورات مياه

     وتلفونات أكشاك

     قاعد للجلوس م

     نوافير مياه 

     سبيل ماء

     عرض السلع أماكن

     إرشاديةلوحات 

     تماثيل وتحف 

     في الليل  اإلنارة
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      أدراج

     جدران

     مظالت

     سهولة الوصول للمكان  

     وجود موقف لسيارات 

جدران لعرض سينمائي في 

 الليل

    

  

  

            
 غير موجودة

 موجودة

 بدون رأي منفرةغير متجانسة

     تبليط األرضيات

     أشجار خضراء
  

  ما درجة شعورك بالراحة واألمان في هذا المكان؟. 8

  غير موجودة    )   (ضعيفة         )   (متوسطة       )   (  كبيرة)   (

  ؟.....................هل أنت راضٍ عن الوضع الحالي . 9

 ال)    (    نعم ولكن بحاجة لإلصالح)   (    نعم)   (

  قدومك إلى هذه المنطقة هو؟. 10

      مرة كل شهر)   (    أسبوعمره كل )   (    يوميا)   (

 نادرا)   (

  هذا المكان؟ إلىت اهل تقبل بدخول السيار. 11

    وزيادة عدد السيارات فيها) الساحة(المنطقة  إغالق أفضل)   (

  و تقليل عدد السيارات) الساحة(لمنطقة ا إغالق أفضل)   (

 السيارات منها نهائيا وإجالء) الساحة(المنطقة  إغالق أفضل)   (

 غير موافق نهائيا)   (    تصميمها من جديد وإعادةكل ما موجود  بإزالة أفضل)   (

 المشاكل الموجودة في هذه المنطقة ؟. 12

  الضجيج )   (      روائح كريهة)   (

  كثرة الناس(        ) حركة السيارات           )  (      دخان السيارات)   (
  

  في الخانة المناسبة) X(تصميم من جديد؟ ضع إشارة  إلىهل تعتقد بأن هذه المنطقة بحاجة . 13
 ال نعم 

  ......................   
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  يتواجد في تلك الفراغات؟ أنإذا كانت اإلجابة نعم ماذا تحب 
 

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

  دورات مياه

  وتلفونات أكشاك

  مقاعد للجلوس 

  نوافير مياه 

  سبيل للشرب

  خضراء أشجار

  عرض السلع أماكن

  إرشاديةلوحات 

  أدراج

  تماثيل وتحف 

  في الليل  اإلنارة

  جدران

  أرضيات

  مظالت

  سهولة الوصول للمكان  

  وجود موقف لسيارات

  مائي في الليلجدران لعرض سين

  

 شكرا لحسن تعاونكم
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Urban Public Spaces in the City of Nablus and their Development 
Physically and Visually  

"An analytical Study of the Eastern Complex Area"  
By  

Firas Nazmi Mraweh Dweikat  
Supervised By  

Dr. Ali AbdelHamid  
Dr. Hasan Al-Qadi  

Abstract  

This thesis deals with the study of urban public spaces in the city of 

Nablus, in terms of their importance, nature, components, and their 

impact on public life and beauty of the city. The study aims mainly to 

analyze the visual and aesthetic characteristics and elements of the area of 

the "eastern complex" in the city, which was selected as a case study for 

its important role and the unique location within the city of Nablus.  

In addition, the obstacles and difficulties that adversely affect the 

visual and aesthetic side of the area are identified. Also, some solutions 

and proposals that contribute to overcome these obstacles and work to 

improve the aesthetic and visual character of the region and create a 

beautiful and distinguished character of the city of Nablus are presented. 

The study is based primarily on the descriptive and analytical 

approach, based on available data and information, as well as using a 

variety of research tools such as questionnaires and interviews with 

relevant persons.  

The results of the analysis showed that most of the elements of 

urban space in the study area are randomly distributed and ill-advised, 
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and not commensurate with the nature of the region and its needs. Also, 

the results showed that there is a range of factors that have contributed to 

distorting the image and visual aesthetic of the region, of which the most 

important are advertising boards and paintings which are unregulated, 

indiscriminate and heavily deployed there, in addition to the plumbing 

systems and telephone and electricity cables. 

The study provided a number of recommendations which aim to 

develop and improve the visual and aesthetic aspects of the study area, 

most notably the distribution of the elements of street furniture 

deliberately and orderly, and in accordance with the needs of the area and 

its physical features, to get rid of elements that distort the visual and 

aesthetic appearance of the area.  

In addition, it recommended the development of laws and taking 

the necessary action to protect some of the architectural and historic 

features in the region. Moreover, it recommended enhancing the role of 

citizens in the maintenance of visual and aesthetic elements by using 

them correctly and not to sabotage and tampering with, abide by the laws 

issued by the municipality and their full implementation.  

Finally, the study emphasized the need to focus on public 

awareness by holding seminars, conferences and organizing activities and 

campaigns to do so. 

 




