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  االهداء

  فلسطين الحبيبة... الى وطني الصامد 

  اليكم اساتذتي الكرام...  الى جامعتي العزيزة 

  

اليك يا كل ... والتحمل ... والصبر ... الى من علمتني معنى الحياة 

  ... امي الغالية ... يا اغلى البشر ويا معنى الحياة ... شيء 

  ابي العزيز... اليك 

  اخواتي وٕاخواني الكرام ... اليكم 

  

الى  ...الى كل من تمنى الخير لي ... الى كل من وقف بجانبي يوما 

الى ... الى كل من يأمل بغِد افضل... كل من يكد ويتعب ليحقق اهدافه 

 الى كل من صمم ووصل ...كل من ينفض عنه الركام ليقف من جديد 

  ... الى كل المكافحين والحالمين  ...

  اليكم جميعا اهدي هذا العمل المتواضع 
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بيانــــات الجهــــاز المركــــزي لالحصــــاء الفلســــطيني التــــي تــــم االعتمــــاد عليهــــا فــــي   ١ملحق رقم 
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Abstract:  
This study addresses the internal structure of the city of Nablus in the northern 
part of the West Bank (La tude: 32 13 N; longitude: 35 16 E; 35.27 East of the 
Greenwich line).  
It were used the “Factorial Analysis” technique to study the  internal structure 
of  the  city  through  employing  variables  related  to  the  levels  of  education 
(illiterate,  familiar,  primary,  lower  secondary,  secondary,  diploma,  Bachelor, 
Higher Diploma, MA,  PhD),  the  profession  (legislators,  and  senior managers, 
specialists, technicians and associate professionals, clerks, service workers and 
salesmen  in  shops  and  markets,  skilled  workers  in  agriculture  and  fishing, 
craftsmen and other  related occupations, machine operators and assemblers, 
primary  occupations),  private  households,  type  of  housing  unit  (villa,  house, 
apartment), and  tenure  (ownership,  tenant‐  furnished, not  furnished,  free of 
charge). 
The Palestinian Central Bureau of Statistics provided the required data on the 
variables  of  the  study.  It  is  obvious  that  the  results  of  the  analysis  have 
produced six factors  
First  factor  is  named  people  with  a  first  university  degree  and  workers  in 
specialized occupations and  interpreted 45.0 % of the varia on  in the  internal 
structure of the city. 
Second  factor  those with  high  educational  level  and  profession  of  Supreme 
where interpreted 5.5 % of the variance in the internal structure of the city. 
The  third  factor  those with  low educational  level and primary  servicesm,  this 
factor explained 2.0 % of the varia on in the internal structure of the city. 
 The  fourth  factor  is named craftsmen and explained 1.6 % of the varia on  in 
the internal structure of the city. 
 Factor  five  is  named  Operators  of  machines  were  explained  1.1%  of  the 
variance in the internal structure of the city.  
Factor  six  is  named  farmers  explained  1.0 %  of  the  varia on  in  the  internal 
structure of the city. 
In  addition,  Census  tracts  loadings were  used  on  the  extracted  factors;  and 
were distributed on maps of each  factor  in order  to analyze  the extension of 
the spatial structure of the city.  
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It became clear  that none of  the city structure  theories apply on  the  internal 
structure of the Nablus city. It was also clear that outskirts have begun to turn 
into something similar to the suburbs  inhabited by people with new skills and 
financially better‐off. It  is worth highlighting that Israeli settlement expansion, 
which besieged the city, was not also far away from determining the directions 
of the city’s growth.  
END 
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  :الملخص

تعـــــالج هـــــذه الدراســـــة التطـــــور التـــــاريخي والتركيـــــب الـــــداخلي لمدينـــــة نـــــابلس الواقعـــــة فـــــي الجـــــزء الشـــــمالي 

 شــــــرقا ٣٥.١٦ طــــــول وخــــــط شــــــماالً  ٣٢.١٣ عــــــرض دائــــــرة ؛مــــــن الضــــــفة الغربيــــــة بــــــين دائرتــــــي عــــــرض

ـــــى  ـــــابلس وتظهـــــر الدراســـــة ان  شـــــرق خـــــط جـــــرينتش، ٣٥.٢٧ال ـــــة مـــــرت بمراحـــــل تاريخيـــــة ن ـــــة عريق مدين

عــــن حقبــــة لــــتعلن عنــــد بــــدء المرحلــــه التاريخيــــة الجديــــدة  ة كانــــت تتفاعــــل وتزدهــــر مــــع كــــل مرحلــــةمتنوعــــ

  .جديدة في تاريخ المدينة

ـــــة، وذلـــــك بتوظيـــــف متغيـــــرات  ـــــب الـــــداخلي للمدين ـــــد اســـــتخدمت تقنيـــــة التحليـــــل العـــــاملي لدراســـــة التركي وق

امــــــي، ملــــــم، ابتــــــدائي، اعــــــدادي، ثــــــانوي، دبلــــــوم متوســــــط، بكــــــالوريوس، دبلــــــوم (بمراحــــــل التعلــــــيم تتعلــــــق 

 ،المتخصصــــــون، وموظفــــــو اإلدارة العليــــــا ،المشــــــرعون(، وبطبيعــــــة المهنــــــة )عــــــالي، ماجســــــتير، دكتــــــوراه

العـــــــــاملون فـــــــــي الخـــــــــدمات والباعـــــــــة فـــــــــي المحـــــــــالت  ،الكتبـــــــــة ،والمتخصصـــــــــون المســـــــــاعدون الفنيـــــــــون

ـــــة  العـــــاملون فـــــي الحـــــرف ومـــــا اليهـــــا  ،العمـــــال المهـــــرة فـــــي الزراعـــــة وصـــــيد األســـــماك ،واالســـــواقالتجاري

فــــــيال، (، واالســــــر الخاصــــــة، ونــــــوع المســــــكن )األوليــــــة المهــــــن ،مشــــــغلو اآلالت ومجمعوهــــــا ،مــــــن المهــــــن

ـــــازة المســـــكن )دار، شـــــقة ـــــل(، وحي ـــــر مفـــــروش، مســـــتاجر مفـــــروش، دون مقاب ـــــك، مســـــتاجر غي ، وقـــــام )مل

مــــــن اهــــــم الحصــــــاء الفلســــــطيني بتــــــوفير بيانــــــات المتغيــــــرات الداخلــــــة فــــــي الدراســــــة، و الجهــــــاز المركــــــزي ل

العوامــــــل التــــــي فســــــرت التركيــــــب الــــــداخلي للمدينــــــة ســــــتة عوامــــــل، العامــــــل االول ذوو الشــــــهادة الجامعيــــــة 

مـــــــن التبـــــــاين فـــــــي % ٤٥.٠االولـــــــى المشـــــــتغلين فـــــــي المهـــــــن المتخصصـــــــة حيـــــــث فســـــــر هـــــــذا العامـــــــل 

ـــــداخلي للمدينـــــة، ا ـــــا حيـــــث فســـــر التركيـــــب ال لعامـــــل الثـــــاني ذوو المســـــتوى التعليمـــــي العـــــالي والمهـــــن العلي

مــــــــن التبــــــــاين فــــــــي التركيــــــــب الــــــــداخلي للمدينــــــــة، العامــــــــل الثالــــــــث ذوو المســــــــتوى % ٥.٥هــــــــذا العامــــــــل 

مــــــن التبــــــاين فــــــي التركيــــــب % ٢.٠التعليمــــــي المتــــــدن ممتهنــــــوا الخــــــدمات والمهــــــن االوليــــــة حيــــــث فســــــر 

ــــــداخلي % ١.٦الحرفيــــــون حيــــــث فســــــر  الــــــداخلي للمدينــــــة، العامــــــل الرابــــــع مــــــن التبــــــاين فــــــي التركيــــــب ال

مـــــــن التبـــــــاين فـــــــي التركيـــــــب الـــــــداخلي  ١.١%للمدينـــــــة، العامـــــــل الخـــــــامس مشـــــــغلوا االالت حيـــــــث فســـــــر 

 .من التباين في التركيب الداخلي للمدينة% ١.٠للمدينة، العامل السادس المزارعون حيث فسر 

عـــــد االحصـــــائي علـــــى العوامـــــل المســـــتخرجة ومـــــن ثـــــم ال اضـــــافة الـــــى ذلـــــك اســـــتخدمت تشـــــبعات منـــــاطق 

ــــب المكــــاني  ــــداد التركي ــــك التشــــبعات علــــى الخــــرائط الخاصــــة بكــــل عامــــل مــــن اجــــل تحليــــل امت وزعــــت تل

ــــة، اتضــــح مــــن الدراســــة ان التركيــــب الــــداخلي للمدينــــة  نظريــــات تركيــــب  ال ينطبــــق عليــــه ايــــا مــــن للمدين
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منــــــاطق العــــــد االحصــــــائي لمركــــــز المدينــــــة اشــــــبعت كمــــــا اظهــــــرت نتــــــائج التحليــــــل العــــــاملي ان المــــــدن، 

ممــــا يؤكــــد اهميــــة هــــذا المركــــز كمــــا هــــو وعلــــى المركــــز بشــــكل متكــــرر،  ســــتهبشــــكل عــــام علــــى العوامــــل ال

تتحــــول الــــى مــــا يشــــبه ضــــواحي جديــــدة حــــال اغلبيــــة المــــدن العربيــــة كمــــا تبــــين ان اطــــراف المدينــــة بــــدأت 

يلي لـــــم شـــــارة ايضـــــا الـــــى ان االســـــتيطان االســـــرائكنها ذوو الكفـــــاءات والميســـــورون ماديـــــا، وتجـــــدر االيســـــ

اجـــــه الـــــى توســـــيع ت نمـــــو المدينـــــة حيـــــث انـــــه حاصـــــرها وان المدينـــــة بحيكـــــن بمنـــــأى عـــــن تحديـــــد اتجاهـــــا

  .في مخططها الهيكلي
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  :المقدمة 

المدينة وتفسير حدى الفروع الحديثة في الجغرافية البشرية، والتي تهتم بدراسة تعد دراسة المدن إ     

دراسة التطور التاريخي والتركيب  العالقات المتبادلة فيها وتحليل انماط التركيب الداخلي فيها، وتعتبر

الداخلي للمدن من المواضيع الهامه التي ينبغي التركيز عليها السيما في بالدنا فلسطين لما تتمتع به هذه 

فاللمدن وخاصة الرئيسية منها حيز  ية المستقبلية،ة في وضع خطط التنمالدراسات من اهمية استراتيجي

لما تمثله من متغير ديناميكي يؤثر على كل من الدولة واالقليم الذي  هام في مجال الدراسات واالبحاث

تقع فيه، الن دراسة المدن تعتبر مدخال لدراسة الدولة واالقليم الذي تقع فيه تلك الدولة، فالمدينة هي النواة 

محافظة والقرى والتجمعات المجاورة والتي تربط فيما بينها عالقات تبادلية، كما تعد المدن الرئيسية لل

لدراسة واضحة تسلط وتفتقر المدن الفلسطينية اماكن لالنتاج واسواق لالستهالك ومراكز سياسية وادارية، 

االعتبار تأثير االحتالل مع االخذ  بعين وعلى اكتشاف استخدامات االرض الضوء على تركيبها الداخلي 

  .وممارساته في ضبط او تغيير انماط التركيب الداخلي للمدن تبعا الستقرار االوضاع السياسية او تأزمها

ومـــرت هـــذه فـــي العـــالم لدراســة موضـــوع التركيـــب الــداخلي للمـــدن  بــاحثينوقــد بـــذلت جهـــود كبيــرة مـــن عـــدة 

كولوجيــــة ودراســــات تحليــــل المنطقــــة االجتماعيــــة الكالســــيكية االي ؛ النظريــــات اعتــــابالجهــــود فــــي ثــــالث 

الــذي ســنركز عليــه فــي هــذه )  Factorial Ecologies( ودراســات التحليــل العــاملي للمــدن او مــا يســمى 

  .الدراسة

 وب االحصـــائي فـــي تطبيقاتهـــا ويعـــدم االســـلهـــذا االصـــطالح علـــى تلـــك الدراســـات التـــي تســـتخديطلـــق  و 

الجغرافيــة حــديثا فــي الدراســات التــي تتعلــق بتصــنيف المــدن  بحــاثاســتخدام هــذا التطبيــق االحصــائي فــي اال

، وفـي اسـتعمال هـذا االسـلوب اجابـة توضـح كيفيـة انتظـام العالقـة بـين عـدد مـن  ودراسة البناء الداخلي لهـا

ـــة انتظامهـــاالمتغ تتنـــاول الدراســـة التركيـــب بحيـــث ، جموعـــات تعـــرف بالعوامـــل او االبعـــادفـــي م يـــرات وكيفي

ـــابلس  ـــداخلي لمدينـــة ن كونهـــا مـــن المـــدن الفلســـطينية الرئيســـية والعريقـــة وكونهـــا مركـــزا ، )١(خارطـــة رقـــم ال

فالمدينـــــة هـــــي االكثـــــر تـــــأثرا بالتحـــــديات  . حضـــــاريا واقتصـــــاديا وديموغرافيـــــا لمنطقـــــة الشـــــمال الفلســـــطيني

لبيئــة المحليــة والعالميــة كونهــا مــزيج دينــاميكي والصــعوبات التــي تحــدث نتيجــة التغيــرات التــي تطــرأ علــى ا

متكامــل مــؤثر ومتــأثر مــن هنــا دعــت الحاجــة الــى دراســة وتحليــل وتفســير طبيعــة التركيــب الــداخلي للمــدن 

   .عدة في تقديم حلول وبدائل واقعيةالرئيسية وتقديم نتائج هذه الدراسات لصانعي القرار للمسا
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  )مدينة نابلس(منطقة الدراسة  ):١(خارطة رقم  

  
  اعداد الباحثة: المصدر
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  همية الدراسة أ.١

واحـــــدة مـــــن اهـــــم المـــــدن فـــــي فلســـــطين وأكثرهـــــا تـــــأثيرا علـــــى النـــــواحي االقتصـــــادية  الدراســـــة تناولـــــت     

ــــــز ممــــــا جعلهــــــا مركــــــزا  ــــــة وموقــــــع متمي ــــــه مــــــن مكانــــــه عالي ــــــع ب واالجتماعيــــــة والسياســــــية نظــــــرا لمــــــا تتمت

ــــدمحضــــاريا منذ ــــة نــــابلس محــــط انظــــار االفــــراد للســــكن او ، اجتمعــــت هــــذه الظــــروف الق لتجعــــل مــــن مدين

االســـــتثمار والتجـــــارة االمـــــر الـــــذي دفـــــع المدينـــــة للنمـــــو ســـــكانيا وعمرانيـــــا نتيجـــــة لوظائفهـــــا المختلفـــــة عـــــدا 

ــــداخل وتغييــــر فــــي التركيــــب  عــــن نشــــاطات االفــــراد المهــــاجرين اليهــــا ومــــا احدثتــــه هــــذه النشــــاطات مــــن ت

لــــــى ذلــــــك تعتبــــــر هــــــذه الدراســــــة االولــــــى مــــــن حيــــــث التركيــــــز علــــــى الــــــداخلي فــــــي المدينــــــة ، باإلضــــــافة ا

التركيــــب الــــداخلي للمدينــــة فقــــد وجــــدت العديــــد مــــن الدراســــات التــــي ســــلطت الضــــوء علــــى طبيعــــة تركيــــب 

المــــــدن العربيــــــة ونمــــــط هــــــذا التركيــــــب وأبعــــــاده االقتصــــــادية واالجتماعيــــــة والثقافيــــــة ولكــــــن تفتقــــــر المــــــدن 

تركيـــــب داخلـــــي واســـــتخراج نمـــــوذج خـــــاص بالمـــــدن الفلســـــطينية او  الفلســـــطينية لمـــــن يتناولهـــــا مـــــن ناحيـــــة

  .تطبيق أي من النماذج السابقه عليها 

  

  :هداف الدراسة أ.٢

 :تهدف هذه الدراسة الى تحقيق االمور التالية 

 .الكيفية التي انعكس بها التطور التاريخي للمدينة على تركيبها الداخلي .١

وبيانات مناطق العد  (Factor Analysis)تحليل التركيب الداخلي للمدينة باستخدام تقنية التحليل العاملي  .٢

 . ٢٠٠٧االحصائي في المدينة لعام 

 .مع النظريات العامه لتركيب المدنتحليل مدى تطابق تركيب المدينة الداخلي  .٣
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  :مبررات الدراسة .٣

عامـة، ومدينـة نـابلس  متخصصـة تتنـاول التركيـب الـداخلي فـي المـدن الفلسـطينيةدراسات جغرافيـة لم تتوفر  .١

المختلفــة الســائدة فــي المدينــة باســتخدام  وذلــك بتحليــل العوامــل االجتماعيــة واالقتصــادية والســكانية   خاصــة

 .(Factor Analysis) ياحصائية متقدمة كتقنية التحليل العامل تقنيات

مثـل مدينـة عّمـان (المـدن العربيـة عدد مـن مع نابلس لمدينة للباحثة مقارنة التركيب الداخلي الدراسة ستتيح  .٢

 . وكذلك مدى توافقها مع نظريات تركيب المدن بشكل عام) ومدينة الدوحه

 

  :مشكلة الدراسة .٤

ر علـى اثـوحكومـات مختلفـة ممـا مرت بمراحل تاريخية متنوعة   ،دينة فلسطينية عريقةنة نابلس ميمدتعتبر 

للبحـث سـكان القـرى سـببها هجـره  لموجـات كبيـرة مـن الهجـرة الريفيـة ينـةتركيبهـا الـداخلي، كمـا تعرضـت المد

مـن  ١٩٤٨العديد مـن الالجئـين الفلسـطينيين عـام  اتخذكما  خالل القرن العشرينعن فرص عمل او تعليم 

ناهيك عـن  االحـتالل   اتجاهات نموها وعلى للمدينةدينة مالذا لهم مما ترك اثرا على التركيب السكاني مال

مـن بــين المحــددات التــي تـؤثر علــى الهيكــل العــام تــداعيات ونتــائج فمــن  ترتــب عليـهاالسـرائيلي للمدينــة ومــا 

:  وهمـا نـابلس مدينـة الغربيـة فـي الضـفة فـي الصهيونية العسكرية المواقع أكبر من اثنان في المدينة  وجود

ولهذا االستيطان اثر واضـح علـى تركيبـة السـكان والتوسـع الحضـري فـي ،  حوارة ومعسكر ، عيبال معسكر

لــذا فــإن مشــكلة الدراســة تكمــن فــي عــدم تنــاول هــذه المدينــة بالدراســة والتحليــل والتفســير مــن ناحيــة  .المدينــة

 فيـة تـوزع السـكان فـي المدينـة بنـاءً لـذا كـان مـن الضـروري تسـليط الضـوء علـى كي داخلي مـن قبـلالتركيب ال

للوقــوف  واالســر الخاصــة وحيــازة المســكن ونــوع المســكن رات تشــمل مســتوى التعلــيم والمهنــةدة متغيــعلــى عــ

عتبـر تـي تال المدينـةعليها هـذا التـوزع لتوثيـق النسـق القـائم عليـه السـكان فـي  يتم بناءً  على اهم االسس التي

  . مركز منطقة شمالي الضفة الغربية من الناحية االدارية والتجارية 
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  :سئلة الدراسة أ.٥

  : االجابة عن بعض االسئلة الرئيسية وهي على النحو التالي الدراسةتحاول هذه  

الدولـــــه (ان عبـــــر الفتـــــرات الزمنيـــــة المختلفـــــة كيـــــف انعكـــــس التطـــــور التـــــاريخي لمدينـــــة نـــــابلس علـــــى المكـــــ .١

 ؟ ) العثمانية،االنتداب البريطاني، االردن، االحتالل االسرائيلي، السلطه الوطنية الفلسطينية

التعليم والمهنـة على بيانات  بناءً  ٢٠٠٧لعام وفقا للبيانات االحصائية ماهو التركيب الداخلي لمدينة نابلس  .٢

 ؟منطقة عد مكونة للمدينة  ٢٥ وحيازة المسكن فيواالسر الخاصة ونوع المسكن 

 ؟ برز نتائج التحليل العاملي المطبق على المدينةماهي أ .٣

 على التوسع الحضري في المدينة ؟؟االستيطان الصهيوني كيف اثر  .٤

ـــابلس  .٥ ـــداخلي لمدينـــة ن ـــة مـــعمامـــدى توافـــق التركيـــب ال ـــداخلي للمـــدن العربي ـــة عّمـــان ( التركيـــب ال مثـــل مدين

 ؟ )والدوحه

 /نمـــــوذج بـــــرجسمثــــل ( ة لتركيــــب المـــــدن مـــــمامــــدى تطـــــابق التركيــــب الـــــداخلي للمدينــــة مـــــع النمــــاذج العا .٦

 ؟) هارس واولمان/هومرهويت

 ؟) الحصار الصهيوني(وضاع الراهنة نمو المدينة المستقبلية في ظل األماهي اتجاهات  .٧

  

  : فرضيات الدراسة .٦

 الدولـة(كان للتطور التاريخي لمدينة نابلس انعكـاس علـى السـكان عبـر الفتـرات الزمنيـة المتعاقبـة والمختلفـة  .١

 .)العثمانية،االنتداب البريطاني، االردن، االحتالل االسرائيلي، السلطه الوطنية الفلسطينية

 .كان لالستيطان الصهيوني اثر كبير في تشويه االمتداد المكاني للمدينة .٢

 . افق التركيب الداخلي لمدينة نابلس مع بعض المدن العربيةيتو  .٣

و ابق التركيـــب الـــداخلي للمدينـــة مـــع إحـــدى نظريـــات تركيـــب المـــدن الســـائدة إمـــا الحلقيـــة أو القطاعيـــة أتطـــي .٤

 .النووية 

  

  

 

  



 
ل العاملي

..........
 

 

الجهــاز 

  .صائية

مـن  ٢٠

  

س باستعمال التحليل
..................

ا وردت مــن ا

ق العد االحص

٠٠٧ت عـام 

داخلي لمدينة نابلس
..................

حصــائية كمــا

صائية لمناطق

 ورد فـي بيانـا

 

تحليل التركيب الد
..................

طق العــد االح

االحصبيانات 

ئية وفقـا لمـا 

  الحصائي

   اعداد الباحثة

تطور التاريخي وت
..................

14 

س حســب منــاط

يضا البشمل أ

لعـد االحصـائ

ناطق العد اال

 والخارطة من 

 الت
..................

ة مدينــة نــابلس

كما تش ٢٠٠٧

ـات منـاطق ا

  .)٢(رقم 

لس حسب من

صاء الفلسطيني

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

 هــذه الدراســة

٧سطيني لعام 

 الدراسـة بيانـا

خارطة رائي 

ت مدينة نابل

 المركزي لالحص

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

  :دراسة

تشــمل: كانيــة

الفلس إلحصاء

تشـمل: مانيـة 

ركزي االحصا

تقسيما): ٢( 

لومات الجهاز 

حدود الد.٧

الحــدود المك

لإلالمركزي 

الحدود الزما

الجهاز المر

  

خارطة رقم 

معل: المصدر
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  : الدراسة  مناهج.٨

  :تم استعمال عدة مناهج دراسية ابرزها 

كان البد من الرجوع الى التـاريخ الموثـق لمدينـة نـابلس فـي الكتـب والـدوريات المختلفـة او : المنهج التاريخي  .أ 

وتطورهــا عبــر  نشــأتهافــي مواقــع االنترنــت والمراجعــات االدبيــة الســابقة للوقــوف علــى تــاريخ المدينــة واصــل 

 .التاريخ وعبر المراحل المختلفة التي مرت بها 

، ووصــــف الحقــــائق  لدراســــة ومســــح الخصــــائص المختلفــــة لمجتمــــع الدراســــة: ليلــــيالمــــنهج الوصــــفي التح  .ب 

في مراجعة وتحليـل  المدينة، وتم استخدام هذا المنهج ايضابمناطق العد في والمعلومات والبيانات الخاصة 

مقــــابالت مســــؤولين اجــــرت الباحثــــة مقــــابالت مــــع ذوي الشــــأن فــــي موضــــوع الســــكان والتركيــــب الســــكاني، 

السـكاني  من خالل النـزول الميـداني الـى قلـب المدينـة والتعـرف عـن كثـب علـى طبيعـة التـوزع  ؛ومخططين

وحكوميــة  خاصــةجمــع معلومــات ميدانيــة مــن عــدة مؤسســات وقامــت الباحثــة ب، فيهــا وخصــائص هــذا التــوزع

رهـا ، غرفة صـناعة وتجـارة نـابلس، ووزارة الحكـم المحلـي وغيبلدية نابلسمثل جهاز االحصاء الفلسطيني، و 

 . من المؤسسات

 

  : منهجية الدراسة .٩

ـــــــا وهـــــــي  ـــــــم الجغرافي ـــــــل العـــــــاملي بحكـــــــم الخاصـــــــية المرتبطـــــــة بعل اســـــــتفاد البحـــــــث الجغرافـــــــي مـــــــن التحلي

ــــرات  ــــى عشــــرات المتغي ــــات الحــــاالت  variablesاعتمادهــــا عل ــــة والبشــــرية ومئ  cases(الطبيعي or 

obsevarious (ــــــــدة التحليــــــــل العــــــــاملي يســــــــاعد الباحــــــــث  .التــــــــي تتــــــــرابط مــــــــع بعضــــــــها بعالقــــــــات معق

ـــــد الكيفيـــــة التـــــي تنتشـــــر في ـــــة وفـــــي قـــــراءة أنماطهـــــا وأالجغرافـــــي علـــــى تحدي . نواعهـــــاهـــــا الظـــــواهر الجغرافي

 data(يســــــاعد التحليــــــل العــــــاملي علــــــى تقليــــــل حجــــــم البيانــــــات مــــــن جهــــــه و  reduction ( كمــــــا أنــــــه

وبــــــدخول هــــــذا التحليــــــل . فــــــيفــــــي مجــــــال البحــــــث الجغرا) classification(داة تصــــــنيف هامــــــه يعتبــــــر أ

 نـــــه يعتمـــــد علـــــى عمليـــــات حســـــابية معقـــــدة وطويلـــــةالـــــى مضـــــمار الحاســـــوب اصـــــبح اســـــتخدامه منتشـــــرا ال

عـــــــداد الكبيـــــــرة مـــــــن المتغيـــــــرات يقـــــــوم التحليـــــــل العـــــــاملي بتكثيـــــــف األ .تـــــــتم فقـــــــط مـــــــن خـــــــالل الحاســـــــوب

)variables ( الــــــى عــــــدد قليــــــل مــــــن العوامــــــل)factors (ــــــأتي أ لتحليــــــل فــــــي هميــــــة هــــــذا اومــــــن هنــــــا ت

ــــــث يســــــتند  ــــــي يضــــــعها الباحــــــث حي ــــــات المعقــــــدة الت ــــــزال مجمــــــوع البيان ــــــى تصــــــنيف اخت ــــــل ال هــــــذا التحلي
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ـــــــــات إ ـــــــــى محـــــــــاور البيان تســـــــــلط الضـــــــــوء علـــــــــى ) dimentions Factor(بعـــــــــاد معينـــــــــة أو أ) axes(ل

  )٢٠٠٠الصالح والسرياني،. (الهامهالعوامل 

مثـــل دراســة عبـــد الناصــر يوســـف، ( فــي دراســـات التركيــب الـــداخلي للمدينــة كثيـــرا التحليـــل العــاملي اســتخدم

بحيـث كانـت الوحـدات االحصـائية ) دراسـة فـي التركيـب الـداخلي: انماط استخدام االرض في مدينة طوباس

وتـدخل فـي الدراسـة مصـفوفه كبيـره مـن  ،هي االساس لمثل هـذه الدراسـات) Census tracts(او المناطق 

ترتـب المتغيـرات بحيـث ت )ن(و وحدات مساحية يبلـغ عـددها لمناطق أ )م(يرات يبلغ عددها المعلومات لمتغ

نـــه وســـيلة لدراســـة مـــزيج معقـــد مـــن العالقـــات ، ويعـــرف أســـلوب التحليـــل العـــاملي بأفقيـــاعموديـــا والمنـــاطق أ

وخصـائص خصائص االقتصادية واالجتماعيـة والسـكانية لالمتداخله بين مجموعه من المتغيرات المختلفه كا

ة في المدينة ويمكن تطبيق هـذا هذه الخصائص تمثل المتغيرات التي يمكن قياسها لمناطق مختلف .المسكن

سـلوب علـى كيفيـة انتظـام العالقـة بـين ى المنطقـة وبنائهـا ويجيـب هـذا األسلوب االحصـائي لمعرفـة محتـو األ

ي لدراســة التحليــل العــام. بعــاد مجموعــات عرفــت بالعوامــل او األمــن خــالل عــدد مــن المتغيــرات المتشــابهه 

تتطلـــب تـــوافر عـــدد مـــن المتغيـــرات االقتصـــادية واالجتماعيـــة لعـــدد مـــن المنـــاطق داخـــل المدينـــة كالوحـــدات 

ل مجموعـات لمتغيـرات وخاصـة التـي تتشـابه، وتشـكيوتهدف هذه الدراسات الى اختصار عـدد ا .االحصائية

هـذه العوامـل واالبعـاد تسـاعد  .من العواملمعين  دمن هذه المتغيرات وكل مجموعه ترتبط مع عامل او بعد

التركيــب االجتمــاعي والســكاني للمدينــة بحيــث تختلــف بعــض المنــاطق فــي المدينــة عــن غيرهــا فــي تفســير 

   .حسب هذه العوامل

حســب  نــابلس مدينــة فــي الفلســطينيون وفــي هــذه الدراســة تــم اســتخدام عــدد مــن المؤشــرات ابرزهــا الســكان 

والمهنــي ومكـــان العمـــل ونــوع المســـكن والحالـــه االجتماعيــة وحجـــم االســـرة كمــا جـــاء فـــي  مســتواهم التعليمـــي

  .على الحي االحصائي  بناءً  ٢٠٠٧اء الفلسطيني في تعداد بيانات الجهاز المركزي لالحص

يشـمل  ول مسـتوى التعلـيمفـي المؤشـر األشـر مجموعـه مـن المتغيـرات المختلفـه، وتندرج تحت كل بنـد او مؤ 

عـالي،  متوسـط، بكـالوريوس، دبلـوم ابتـدائي، اعـدادي، ثـانوي، دبلـوم، أمـي، ملـم،: وهـيتغيـرات عدد مـن الم

 وموظفــو المشــرعون: عــدد مــن المتغيــرات منهــالــوحظ وفــي المؤشــر الثــاني نــوع المهنــة . ماجســتير، دكتــوراه

 والباعــة الخــدمات فــي المســاعدون، الكتبــة، العــاملون والمتخصصــون المتخصصــون، الفنيــون العليــا، اإلدارة

المهــن،  مــن اليهــا ومــا الحــرف فــي الزراعــة، العــاملون فــي المهــرة واالســواق، العمــال التجاريــة المحــالت فــي

: وفــي المؤشــر الثالــث نــوع المســكن وشــمل عــددًا مــن المتغيــرات. األوليــة المهــن ومجمعوهــا، اآلالت مشــغلو
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ملـــك، مســـتأجر غيـــر : دًا مـــن المتغيـــراتحيـــازة المســـكن لـــوحظ عـــد رابـــعفـــي المؤشـــر الو . دار، شـــقةفـــيال، 

ـــــروش، دون مقابـــــل الصـــــالح ( .وجـــــاءت األســـــر الخاصـــــة فـــــي المؤشـــــر الخـــــامس. مفـــــروش، مســـــتأجر مف

  )٢٠١٠؛ ابوحطب والصادق، ٢٠٠٨؛ ابراهيم، ٢٠٠٠والسرياني،

  

  :دوات الدراسة أمصادر و .١٠

 بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  .١

 بيانات بلدية نابلس .٢

 غرفة تجارة وصناعة نابلسبيانات بيانات محافظة نابلس ، و  .٣

  (Factor Analysis)تقنية التحليل العاملي : التحليل االحصائي وخاصة  .٤

 تم اجراؤها مع مؤسسات ودوائر حكومية وخاصة مقابالت  .٥

 

  :متغيرات الدراسة.١١

 : نوع المهنة وتشمل .١

 المشرعون  -  أ

 وموظفو اإلدارة العليا   -  ب

 الفنيون والمتخصصون المساعدون المتخصصون،  -  ت

  الكتبة  -  ث

  العاملون في الخدمات والباعة في المحالت التجارية واالسواق  -  ج

 العمال المهرة في الزراعة وصيد األسماك  -  ح

 العاملون في الحرف وما اليها من المهن   -  خ

 األولية  المهن مشغلو اآلالت ومجمعوها،  - د
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 :المسكن ويشمل نوع .٢

 فيال  -  أ

  دار  -  ب

  شقة  -  ت

 :التعليمي ويشملالمستوى  .٣

 امي   -  أ

  ملم  -  ب

  ابتدائي  -  ت

  اعدادي  -  ث

 ثانوي  -  ج

 دبلوم متوسط   -  ح

 بكالوريوس  -  خ

 دبلوم عالي   - د

 ماجستير   - ذ

 دكتوراه  -  ر

 :حيازة المسكن وتشمل .٤

 ملك  -  أ

 ايجار  -  ب

 ايجارمفروش  -  ت

 دون مقابل  -  ث

ــــــــــوالعالق أفرادها عدد حسب الخاصة األسر لتتمث االســــــــــر الخاصــــــــــة  .٥ ــــــــــب اتـ  ،ممتدة ،نووية( األفراد ينـ

  )٢٠٠٩االحصاء الفلسطيني،()  واحد فرد ،مرکبه

  )٢٠٠٧،الجهاز المركزي لالحصا الفلسطيني(
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  الفصل الثاني
 االطار النظري .١

  دراسات سابقة .٢

  مفاهيم وتعريفات  .٣

  التركيب الداخلي  - أ

  التخطيط الحضري  - ب

  تخطيط المدن  - ت

  التحليل العاملي  - ث
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  :االطار النظري والدراسات السابقة 

  :االطار النظري

القـــرن العشـــرين اجريـــت العديـــد مـــن الدراســـات التـــي تناولـــت التركيـــب الـــداخلي للمـــدن ومـــن هـــذه منـــذ بدايـــة 

حيث افاد ان تركيب المدن يتوافق مع مفهوم االحالل؛ حيث يسكن ) Alonso,1964(الدراسات ما قام به 

ات سـابقة فـانهم القادمون الجدد بالقرب من مركز المدينة اما السكان الذين قدموا الـى مركـز المدينـة فـي فتـر 

يهجرونه الى مناطق خـارج المركـز، ومـع مـرور الوقـت يتحـرك هـؤالء الـى منـاطق االطـراف، وبـذلك يتحقـق 

  .مع مرور الزمن امتداد افقي لمناطق جديدة

تقول هـذه النظريـة علـى ان و  هذه النظرية عند دراسته لمدينة شيكاغو توضع: الحلقية -نظرية بيرجس .١

دة تتــوزع حولهــا الخصــائص االقتصــادية واالجتماعيــة للســكان وتعتمــد علــى التغييــر هنــاك نقطــة مركزيــة واحــ

ت متداخلــه بعضــها فــي بعــض، االطــراف وان المدينــة تتوســع بشــكل حلقــافــي اســعار االرض مــابين الوســط و 

 اي ان نمو المدينة يكون من الداخل الى الخارج السباب اهمها الضغط الذي تولده المنطقة االولى والثانيـة

قة الثانيه التي تتشكل حولها والثالثـه التـي المنطقة المركزية للمدينة والمنطيقصد بالمنطقة االولى (- والثالثه

 ٢٠١٠المظفروالصـاحب؛  ١٢٧-١١٩ص ٢٠١١الهيتـي( -)تتشكل حول الثانية وتكون على شكل حلقـات

  )٢٢٣-٢٢٠ص

التجـــــاري فـــــان اســـــتغالل االراضـــــي ويصـــــف بيـــــرجس المدينـــــة التـــــي تنمـــــو بصـــــورة اشـــــعاعية مـــــن قلبهـــــا  

  )١٥٢ص ٢٠٠٨ابراهيم. (فيها يأخذ صورة حلقات متتابعه حول هذا المركز

 :ويقسم بيرجس اهم المناطق التي تنمو على شكل حلقات حول المركز الى

وهــي قلــب المدينــة وتتخللهــا الشــوارع والمحــال التجاريــة والمؤسســات الحكوميــة، : المنطقــة التجاريــة المركزيــة - 

 .از باالزدحام وبارتفاع اسعار االرض فيها التي تقل بالتدريج كلما اتجهنا نحو المنطقتين الثانية والثالثةتمت

 .تجمع بين خصائص المنطقة االولى والثالثة، وتعد امتداد للمنطقة التجارية المركزية: المنطقة االنتقالية - 

المحـدود والعـاملين فـي المنطقتـين التجاريـة منطقة سكنية للعمال والموظفين من ذوي الدخل : منطقة العمال - 

 .واالنتقالية

كلمــا ابتعــدنا عــن المركــز قلــت النشــاطات التجاريــة واصــبح اســتعمال االرض : منطقــة المســاكن المتوســطة - 

 .سكني وتعتبر منطقة ذات اهمية للسكان من ابناء الطبقة المتوسطة
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المدينــة تســكنها مجموعــات ســكانية مــن طبقــات  تقــع خــارج حــدود: منطقــة الــذهاب وااليــاب والوافــدين للمدينــة - 

 .اجتماعية واقتصادية متفاوته، كما تعد منطقة للوافدين الجدد للمدينة

  )٢٢٣-٢٢٠ص ٢٠١٠والصاحب المظفر ؛١٢٧-١١٩ص ٢٠١١الهيتي(

وكــان مــن المآخــذ علــى هــذه النظريــة انهــا وضــعت بعــد دراســة مدينــة واحــده فقــط وهــي شــيكاغو ولــم تأخــذ     

غيرات بعين االعتبار مثل العوامل الطبيعية التي قـد تكـون عائقـا يحـول بـين توسـع المدينـة بشـكل بعض المت

حلقي منتظم كمـا يشـير بيـرجس اي انهـا تالئـم مـدن ذات طبوغرافيـا سـهلية، كـذلك مـع وجـود النقـل الخـاص 

ركـــز واحـــد اصـــبح باالمكـــان اختيـــار مكـــان العمـــل والمشـــروع دون قيـــود المســـافة، كـــذلك اعتبارهـــا وجـــود م

  )٣٨-٣٤ص ١٩٧٢عراف؛٢٢٧-٢٢٥ص ٢٠١٠المظفر؛١٣٤-١٣٠ص ٢٠١١الهيتي. (للمدينة

ـــــــي عـــــــام . ٢ ـــــــت بدراســـــــةاقـــــــ ١٩٣٩ف ـــــــى معيـــــــار  ١٤٢ م هوي ـــــــي دراســـــــته عل ـــــــة اعتمـــــــد ف ـــــــة امريكي مدين

متوســــــط قيمــــــة االيجــــــار وســــــعر االرض، ويتخــــــذ النمــــــو الحضــــــري وفقــــــا لهــــــذه النظريــــــة نمطــــــين اثنــــــين؛ 

ــــى طــــول امتــــداد  ــــة مــــن المركــــز نحــــو الخــــارج عل ــــنمط االول نمــــو محــــوري ويكــــون بنمــــو وتوســــع المدين ال

زي يحـــــدث فيـــــه النمــــو والتوســـــع حـــــول مركـــــز نمـــــو مركــــ فهـــــو خطــــوط المواصـــــالت الرئيســـــية، امــــا الثـــــاني

المدينـــــة الرئيســـــي او المنطقـــــة التجاريـــــة الثانويـــــة، وهـــــذا يـــــؤدي الـــــى اتخـــــاذ شـــــكل خـــــاص للمدينـــــة وتكـــــون 

علــــــى هيئــــــة نــــــواة للمدينــــــة وبالتــــــالي تكــــــون المدينــــــة بشــــــكل اشــــــعاعي او نجمــــــي، مــــــن االنتقــــــادات التــــــي 

واهمالهــــــا للصــــــناعه، واعتبارهــــــا وجــــــود  وجهــــــت لهــــــذه النظريــــــة اعتمادهــــــا علــــــى التجــــــاره والســــــكن فقــــــط

فقـــــد حـــــدد هـــــومر نوعيـــــة المنـــــاطق علـــــى اســـــاس اخـــــتالف ايجارهـــــا وقـــــد ربـــــط ذلـــــك  مركـــــز واحـــــد للمدينـــــة

الضـــــافة بخطـــــوط النقـــــل داخـــــل المدينـــــة التـــــي تكســـــب المنـــــاطق اهميـــــة خاصـــــه اذا كانـــــت قريبـــــه منهـــــا با

ــــــــــــــــى اقترانهــــــــــــــــا بعوامــــــــــــــــل اخــــــــــــــــرى ــــــــــــــــراهيم( ال ــــــــــــــــي؛  ١٥٦ص ٢٠٠٨اب ؛  ١٣٤-١٣٠ص ٢٠١٠الهيت

  ).٣٨-٣٤ص ١٩٧٢عراف؛  ٢٢٧-٢٢٥ص ٢٠١٠المظفر

وصـــفت هـــذه النظريـــة اســـتعماالت االرض الحضـــرية وعالجـــت : النـــوى المتعـــددة -نظريـــة اولمـــان وهـــوس.٣

الفجــوات فــي النظــريتين الســابقتين بحيــث ان المــدن الكبــرى تتكــون مــن عــدد مــن النــوى او المراكــز الثانويــة 

مركزيــة الرئيســية، وتختلـــف نوعيــة النــوى فـــي المدينــة بــاختالف وظائفهـــا، وال باالضــافة للمنطقــة التجاريـــة ال

تخلــو مدينــة مــن وجــود نــواة رئيســية واحــده وهــي المنطقــة التجاريــة امــا بقيــة النوويــات فتتركــز حــول نشــاطات 

، وبــذلك تــدرس كــل بــؤره مؤسســات تجاريــة اخــرى قــد تكــون تجاريــة او صــناعية او تعليميــة مثــل جامعــات او
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فـي ظهـور عـدة نويـات فـي المدينـة الواحـدة باالضـافة  تـأثيراعلى حده، ويعـد العامـل االقتصـادي اهـم عامـل 

الى ارتباط بعض النشاطات مع بعضها بعض، وعـدم انسـجامها مـن جهـة اخـرى، وهـذه النظريـة تعـد ابسـط 

خــذ التطــورات الحديثــة والتقنيــة فــي مجــاالت وافضــل النظريــات اذ انهــا تجمــع بــين النظــريتين الســابقتين وتأ

. المواصـــالت وغيرهـــا بعـــين االعتبـــار وقـــد انطبقـــت هـــذه النظريـــة علـــى تركيـــب المـــدن فـــي بغـــداد والبصـــرة

  ).٣٨-٣٤ص ١٩٧٢عراف؛ ٢٢٧-٢٢٥ص ٢٠١٠المظفروالصاحب؛١٣٤-١٣٠ص ٢٠١١الهيتي(

ويوضــح فخــرو فــي دراســته مقارنــة التركيــب الــداخلي لمدينــة الدوحــه مــع النمــاذج العامــة لتراكيــب المــدن ان 

دراســة وتحليــل النمــاذج الحضــرية ســاهمت فــي توضــيح وفهــم صــورة التركيــب الــداخلي للمــدن وشــكل ودرجــة 

، سـهل ذلـك نموها وتطورها وذلك ساعد على وضع خطط حضرية لكل مدينـة تتناسـب مـع ظروفهـا وهيئتهـا

عملية وضع سيناريوهات مستقبلية للمدينة، وتوصـل فخـرو فـي دراسـته الـى ان عوامـل المدينـة وخصائصـها 

االقتصادية واالجتماعية وتطورها التكنولوجي وخصائصها البيئية كل هذه العوامل تـؤثر فـي تركيـب المدينـة 

  .)١٩٩٧فخرو،(ومورفولوجيتهاالحضري 

 لمدينــة الــداخلي التركيــب(ب الــداخلي فــي بعــض المــدن العربيــة مثــل دراســة اجريــت عــدة دراســات للتركيــوقــد 

ـــ التخطــيط فــي دراســة )الســعودية العربيــة بالمملكــة عرعــر غريبــة مجلــة الــدارة   مصــطفى خليــف /المكــاني  لــــ

، والتـــي توصـــل فيهـــا لمجموعـــه مـــن النتـــائج اهمهـــا ان مدينـــة عرعـــر مدينـــة حديثـــة النشـــأة ارتبطـــت  ٢٠٠٨

، كما كـان لموقـع المدينـة علـى مفتـرق طـرق ١٩٥٠نشأتها بمد خط انابيب النفط اثر قيام محطة ضخ عام 

رض منبسـطة قليلـة التمـوج وقـد لـوحظ حيوية اثر في احيائها ونموها وساعد في ذلـك موضـع المدينـة علـى ا

ان المخطــط الشــبكي هــو المخطــط الســائد فــي المدينــة، وقــد كــان للعوامــل االقتصــادية واالجتماعيــة دور فــي 

توجيه نمو المدينة واستعماالت االرض فيها، باالضافة الى السياسة العمرانية الناجحـة التـي تمثلـت بتطبيـق 

الخاصــه التــي ادت الــى انتظــام التركيــب الــداخلي للمدينــة وانســجام القــانون وتغليــب المصــلحة العامــه علــى 

هـدف الباحـث فـي دراسـته وصـف وتحليـل التركيـب الـداخلي ) ٢٠٠٣ابو صبحه،(استعماالت االرض فيها، 

لمدينـــة عمـــان مـــن خـــالل ابـــراز االخـــتالف بـــين منـــاطق المدينـــة المختلفـــة حســـب عـــدة خصـــائص، ويحـــاول 

و االمتـــداد المكـــاني لهـــذه تماعيـــة للســـكان مـــن حيـــث االنمـــاط المكانيـــة االباحـــث ايضـــا وصـــف البيئـــة االج

امــا فيمــا بتعلــق بتقنيــة التحليــل العــاملي فقــد اجريــت العديــد مــن الدراســات التــي اعتمــدت بشــكل ، الخصــائص

؛ منهـا  -مـن بـاب الـذكر ولـيس الحصـر -مباشر وغير مباشـر علـى تقنيـة التحليـل االحصـائي، نشـير الـى 

التطـــور التـــاريخي والتحليـــل الـــداخلي لمـــدينتي رام اهللا ( ر حســـين الريمـــاوي التـــي تنـــاول فيهـــا دراســـة الـــدكتو 
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 فــــي الظاهريــــة لمدينــــة الــــداخلي والتركيــــب الحضــــري التطــــور(،  دراســــة احمــــد ابــــو عــــالن ٢٠٠٧) والبيــــره

 الغربيــــة الضــــفة محافظــــات فــــي النمــــو مســــتويات فــــي التبــــاين(، ودراســــة محمــــد حمايــــل ٢٠٠٧) فلســــطين

وتعتبـر هـذه الدراسـات ضـمن محـاوالت مـن عـدد مـن البـاحثين .  ٢٠١٠) العاملي التحليل اسلوب ستخدامبا

  .بما فيها المدن الفلسطينية لسد الثغرات المتعلقة بدراسة البيئة االجتماعية والتركيب الداخلي للمدن العربية
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  :الدراسات السابقة

دراسـة فـي : ةالتطور التاريخي وتحليل التركيـب الـداخلي لمـدينتي رام اهللا والبيـر (دراسة الريماوي بعنوان   .١

تنـاول الباحـث فـي دراسـته التطـور التـاريخي وتحليـل التركيـب الـداخلي لمـدينتي رام  ٢٠٠٧) جغرافية المدن

مركـــزا الســـتقطاب  اا اصـــبحتمـــمتين فـــي ظـــل التغيـــرات التـــي تضـــرب هـــاتين المـــدينتين كونهالتـــوأ اهللا والبيـــره

الســكان مــن كــل مكــان فــي الضــفه الغربيــة، وقــد اســتعمل الباحــث التحليــل العــاملي الــذي اظهــرت نتائجــه ان 

تعلـيم متـدن ومهـن دنيـا، (مناطق العد االحصائي لمركز المدينتين اشبعت بشكل عام على العوامـل االربعـة 

ذا المركـز كمـا هـو وهـذا يؤكـد اهميـة هـ) ينمهـرة وزراعيـتعليم عال ومهن عليـا، عمـال فنيـون وكتبـه، عمـال 

الحال فـي سـائر المـدن العربيـة بشـكل خـاص والمـدن فـي العـالم النـامي بشـكل عـام كمـا اظهـرت الدراسـة ان 

منــاطق العــد االحصــائي لالطــراف اصــبحت تتحــول الــى مــا يشــبه الضــواحي نتيجــة لتحويلهــا الــى منــاطق 

احيــاء الماصــيون والطيــرة والبــالوع ويتوافــق ذلــك مــع مــدن  ســكنية لــذوي الكفــاءات العاليــة والميســورين مثــل

والريـاض كمـا اسـتنتج الباحـث انـه مـن الصـعوبه الشـروع فـي  عمـان ودمشـق والقـاهرة عربية اخرى مثل مدن

وضع نظرية تعتني بالتركيب الداخلي للمدينة العربية، بسبب ما يعصف بهذه المدينة مـن تغيـرات لمواريثهـا 

ية واالجتماعيــة فــي ظــل العولمــه، وقــد بــدا جليــا اثــر االحــتالل االســرائيلي للمــدينتين الــذي الثقافيــة واالقتصــاد

حــدده باتجــاه الشــمال، تتقــاطع هــذه الدراســة مــع موضــوع البحــث كونهــا تناولــت حــدد مجــال التوســع فيهمــا و 

وصــول ائي للواســتخدمت التحليــل العــاملي كأســلوب احصــ، احــدى اهــم المــدن الفلســطينية بالبحــث والتفســير

رام اهللا والبيــره لــذا اســتدعى القيــام بدراســة بــالــى النتــائج المطلوبــة، وقــد غطــت هــذه الدراســة منطقــة محــدده 

 .مناطق اخرى مثل نابلس

 ٢٠٠٧)  فلسـطين فـي الظاهريـة لمدينـة الـداخلي والتركيـب الحضـري التطـور(  بعنـوان عالن ابو دراسة .٢

 باسـتعمال قـام حيـث فلسـطين فـي الظاهريـة لمدينـة الداخلي والتركيب الحضري التطور دراسة الباحث تناول

 الحالـة متغيـرات بيانـات تحليـل خـالل مـن للمدينة الداخلي التركيب لتحليل االحصائي العاملي التحليل تقنية

 للمدينــة الــداخلي التركيــب تحليــل فــتم الحضــري التطــور مراحــل واظهــار توضــيح وتــم .للســكان االقتصــادية

 ان الـــى الباحـــث توصـــل وقـــد معينـــة لحظـــة فـــي المدينـــة داخـــل الحضـــري للتطـــور النهائيـــة المحصـــلة كونـــه

 البنـاء طريقـة فـي تغيـرا التحـول هـذا علـى وترتـب العشرين القرن خالل مدينة الى قرية من تحولت الظاهرية

 يتطــابق ال الــداخلي وتركيبهــا جديــدة مدينــة الظاهريــة ان الــى ايضــا الباحــث وتوصــل فيــه المســتعمله والمــواد

 ايضـا الباحـث وتوصـل مـا حـد الـى عشـوائياً  تركيبها يكون وقد للمدن الداخلي للتركيب الثالث النظريات مع
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 والمـــدن خـــاص بشـــكل الظاهريـــة لمدينـــة بالنســـبة التوســـع منـــاطق حصـــر فـــي كبيـــر دور لالحـــتالل ان الـــى

تحلل التركيب الداخلي فـي  عام، وترتبط هذه الدراسة مع موضوع البحث في كونها دراسة بشكل الفلسطينية

وتســتعمل تقنيــة التحليــل العــاملي، تتقــاطع هــذه الدراســة مــع موضــوع البحــث كونهــا  احــدى المــدن الفلســطينية

ائي للوصـول تناولت احدى المدن الفلسـطينية بالبحـث والتفسـير واسـتخدمت التحليـل العـاملي كأسـلوب احصـ

لـــذا اســـتدعى القيـــام بدراســـة   -الظاهريـــة–محـــدده  الـــى النتـــائج المطلوبـــة، وقـــد غطـــت هـــذه الدراســـة منطقـــة

  .مناطق اخرى مثل نابلس

 باســــتخدام الغربيــــة الضــــفة محافظــــات فــــي النمــــو مســــتويات فــــي التبــــاين(  بعنــــوان حمايــــل دراســــة .٣

 لكشـــــف العـــــاملي التحليـــــل تقنيـــــة باســـــتخدام دراســـــة الباحـــــث اعـــــد ٢٠١٠)   العـــــاملي التحليـــــل اســـــلوب

 مـــــــن عـــــــدد بتنـــــــاول الباحـــــــث قـــــــام فقـــــــد الغربيـــــــة الضـــــــفة محافظـــــــات فـــــــي النمـــــــو مســـــــتويات فـــــــي التبـــــــاين

 فتتكـــــون المشـــــاهدات امـــــا ،العمـــــودي المحـــــور وتأخـــــذ الغربيـــــة الضـــــفة محافظـــــات فـــــي تمثلـــــت المتغيـــــرات

 طبيعــــــة ان الــــــى وتوصــــــل األفقــــــي المحــــــور وتأخــــــذ )ثقافــــــة تعلــــــيم، صــــــناعة،(النمــــــو مؤشــــــر بيانــــــات مــــــن

 محافظــــــات وهنــــــاك عــــــال نمــــــو نســــــب ذات محافظــــــات مجمــــــوعتين الــــــى تقســــــم المحافظــــــات فــــــي النمــــــو

 مــــــن تحتــــــاج النشــــــأة حديثــــــة المحافظــــــات ان الــــــى ايضــــــا وتوصــــــل ، النشــــــأة حديثــــــة انهــــــا علــــــى صــــــنفت

 وجـــــود ذلـــــك غيـــــاب احـــــدث وقـــــد المســـــتقبلية والتطـــــوير التنميـــــة بـــــرامج فـــــي تركيـــــز الـــــى القـــــرار اصـــــحاب

 ايضــــــا الباحــــــث ذهــــــب وقــــــد ، المحافظــــــات وبقيــــــة) اهللا،الخليــــــل نــــــابلس،رام( المحافظــــــات بــــــين مــــــا فجــــــوة

 ابرزهـــــا كـــــان نتـــــائج بعـــــدة ايضـــــاً  ليخـــــرج ١٩٩٧ تعـــــداد نتـــــائج و ٢٠٠٧ عـــــام تعـــــداد نتـــــائج مقارنـــــة الـــــى

 الـــــــــى النمـــــــــو مرتفعـــــــــة محافظـــــــــات مـــــــــن) الفلســـــــــطينية االدارة ظـــــــــل فـــــــــي( المحافظـــــــــات بعـــــــــض انتقـــــــــال

 المنطقــــــة لهــــــذه الــــــدائم االســــــرائيلي الحصــــــار اثــــــر ايضــــــا ذلــــــك فــــــي وظهــــــر النمــــــو منخفضــــــة محافظــــــات

وقلقيليــــــة، وتتقــــــاطع هــــــذه الدراســــــة مــــــع موضــــــوع البحــــــث فــــــي كونهــــــا  طــــــولكرم محــــــافظتي فــــــي المتمثلــــــة

تشـــــــمل المحافظـــــــات الفلســـــــطينية كافـــــــة ومـــــــن بينهـــــــا نـــــــابلس وتوضـــــــح بعـــــــض المؤشـــــــرات الســـــــائده فـــــــي 

، تتقــــــاطع هــــــذه المحافظــــــة مثــــــل الوضــــــع االقتصــــــادي ويســــــتعمل الكاتــــــب ايضــــــا تقنيــــــة التحليــــــل العــــــاملي

الدراســــــــة مــــــــع موضــــــــوع البحــــــــث كونهــــــــا اســــــــتخدمت اســــــــلوب التحليــــــــل العــــــــاملي باالضــــــــافة الــــــــى انهــــــــا 

الدراســــــة والمتعلقــــــة بمحافظــــــة نــــــابلس، اعطــــــت هــــــذه الدراســــــة وضــــــحت بعــــــض المؤشــــــرات المهمــــــة فــــــي 

 .بعض المؤشرات المتعلقة بالمنطقة المراد دراستها
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 فـــــي والترفيهيـــــة والثقافيـــــة والتعليميـــــة لصـــــحيةا الخـــــدمات توزيـــــع وتقيـــــيم تحليـــــل( مشـــــاقي دراســـــة .٤

 ابأنواعهــــ الخــــدمات توزيــــع مواقــــع تطــــابق مــــدى معاينــــة الــــى الدراســــة تهــــدف ٢٠٠٨) نــــابلس محافظــــة

 تصــــــــور ووضــــــــع عالميــــــــا المتبعــــــــة المعــــــــايير مــــــــع والترفيهيــــــــة والصــــــــحية والثقافيــــــــة التعليميــــــــة المختلفــــــــة

 مراعــــاة مــــع علميــــة اســــس ووفــــق محــــددة اقــــاليم وفــــق نــــابلس محافظــــة فــــي الخــــدمات تلــــك لتوزيــــع واضــــح

 وجــــــود الدراســــــة نتــــــائج وأظهــــــرت نــــــابلس محافظــــــة منهــــــا تعــــــاني التــــــي والتحــــــديات والمشــــــاكل المعيقــــــات

 ٩ محافظـــــــة فـــــــي فتتواجـــــــد نـــــــابلس محافظـــــــة فـــــــي الســـــــكانية التجمعـــــــات فـــــــي الســـــــكان عـــــــدد فـــــــي فجـــــــوة

 كبيــــر بتركيــــز تحظــــى مدينــــة ان الدراســــة وأظهــــرت نســــمه ١٠٠٠ الــــى ســــكانها عــــدد يصــــل لــــم تجمعــــات

 ايضــــــا الدراســــــة وتبــــــين الــــــذكر آنفــــــة الخــــــدمات انــــــواع كافــــــة مــــــن والحكوميــــــة االداريــــــة الخــــــدمات لكافــــــة

ــــــز ــــــة الســــــلطة تركي ــــــى الفلســــــطينية الوطني ــــــة الصــــــحية الخــــــدمات قطــــــاع عل ــــــة والتعليمي  قطــــــاع مــــــع مقارن

والترفيهيـــــة، تتقـــــاطع الدراســـــه مـــــع موضـــــوع البحـــــث فـــــي كونهـــــا تغطـــــي مدينـــــة نـــــابلس  الثقافيـــــة الخـــــدمات

ــــــوم ب ــــــل عــــــدد مــــــن المؤشــــــرات وتق ــــــة الصــــــحية(تحلي ــــــة والثقافيــــــة والتعليمي ــــــي ) والترفيهي ــــــين توزيعهــــــا ف وتب

ــــة واثــــر ذلــــك علــــى ا تجاهــــات النمــــو الســــائد فــــي المدينــــة، اعطــــت هــــذه الدراســــة بعــــض المؤشــــرات المدين

  .المراد دراستها المتعلقة بالمنطقة

  ٢٠٠٧) نــــابلس مدينــــة فــــي العمرانــــي التطــــور علــــى وأثرهــــا الحضــــري الفقــــر ظــــاهرة( اشــــتية دراســــة .٥

ــــــى هــــــدفت دراســــــة ــــــى التعــــــرف ال ــــــأثير مســــــتوى عل ــــــر ت ــــــي الحضــــــري الفق ــــــي التخطــــــيط سياســــــة ف  العمران

 المدينــــة ونمــــو واقتصــــاد لشــــكل االساســــية المحــــددات اهــــم مــــن المدينــــة فــــي الفقــــر يعتبــــر .نــــابلس لمدينــــة

ـــــي التطـــــور علـــــى تـــــأثيره ومـــــدى الحضـــــري الفقـــــر ودراســـــة تطورهـــــا وكيفيـــــة ومـــــدى  التـــــي للمدينـــــة العمران

 عبـــــر والعمرانـــــي االقتصـــــادي والنشـــــاط الســـــكان عـــــدد حيـــــث مـــــن الكبيـــــرة الفلســـــطينية المـــــدن مـــــن تعتبـــــر

 والتطــــــــور واالمتــــــــداد الحضــــــــري الفقــــــــر بــــــــين عكســــــــية عالقــــــــة وجــــــــود الدراســــــــة اظهــــــــرت فقــــــــد .التــــــــاريخ

 لألســـــرة الـــــدخل متوســـــط بـــــين داللـــــة ذات فـــــروق وجـــــود الدراســـــة اظهـــــرت كمـــــا .نـــــابلس لمدينـــــة العمرانـــــي

ـــــه التعليمـــــي والمســـــتوى االســـــرة رب ودخـــــل الســـــكنية والمنطقـــــة  االنفـــــاق ومتوســـــط فيهـــــا العـــــاملين وعـــــدد ل

ــــى الدراســــة اشــــارت كمــــا لهــــم ــــر االثــــر لهــــا كــــان االحــــتالل وسياســــات الممارســــات ان ال ــــد فــــي االكب  تحدي

ـــــــة شـــــــكل ـــــــة تراجـــــــع وفـــــــي المدين لدراســـــــة هـــــــذه ا افـــــــادت، و فيهـــــــا العمرانـــــــي والنشـــــــاط االقتصـــــــادية االهمي

ثــــر ذلــــك فــــي اتجاهــــات نمــــو المدينــــة، اعطــــت أء علــــى ظــــاهرة الفقــــر و موضــــوع البحــــث فــــي تســــليط الضــــو 

 .هذه الدراسة بعض المؤشرات المتعلقة بالمنطقة المراد دراستها
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تنــــاول الباحــــث  ٢٠٠٨) ابلس والعوامــــل المــــؤثرة فيــــهمدينــــة نــــاالمتــــداد العمرانــــي ل(دراســــة عمــــران  .٦

ــــة تتوســــع بشــــكل  ــــائج ابرزهــــا ان المدين ــــى عــــدة نت ــــابلس بالدراســــة والتحليــــل والتفصــــيل وتوصــــل ال مدينــــة ن

مدينــــة الــــى الغــــرب اكثــــر طــــولي شــــرقي غربــــي بحيــــث تتوجــــه باالنتشــــار العمرانــــي والتوســــع فــــي حــــدود ال

ـــــر مـــــن الشـــــرق و  ـــــي تعتب ـــــة الت ـــــك الـــــى عـــــدد مـــــن الظـــــروف الطبيعيـــــة المرتبطـــــة بالمدين عـــــزى الباحـــــث ذل

كمـــــــا توصـــــــل الباحـــــــث الـــــــى نتيجـــــــة مفادهـــــــا ان االمتـــــــداد العمرانـــــــي  المنطقـــــــة علـــــــى رأســـــــهاطبوغرافيـــــــة 

بـــــــين  و لمدينـــــــة نـــــــابلس تـــــــأثر بالمراحـــــــل السياســـــــية التـــــــي مـــــــرت بهـــــــا المدينـــــــة عبـــــــر مختلـــــــف العصـــــــور

ــــر االحــــتالل اال ــــى فلســــطين عامــــةالباحــــث اث ــــادة  ســــرائيلي عل ــــابلس خاصــــة مــــن حيــــث زي ــــة ن ــــى مدين وعل

ــــــة  ــــــت منطق ــــــائج دراســــــة عمــــــران كان ــــــا لنت ــــــاء شــــــعلة نشــــــاطها، ووفق ــــــة واطف ــــــق المدين ــــــى مراف الضــــــغط عل

ــــــاطق الســــــكن  ــــــة ســــــهل عســــــكر اقــــــل من ــــــت منطق ــــــة بينمــــــا كان ــــــي المدين ــــــة ســــــكن ف ــــــديا افضــــــل منطق رفي

تخلل المدينـــــة يه المنطقـــــة، ويفيـــــد عمـــــران انـــــه ســـــتفضـــــيال بســـــبب االســـــتعمال الصـــــناعي الســـــائد فـــــي هـــــذ

مـــــن  مســــاحات فضــــاء تســــاهم فــــي تقليــــل االزمــــة الســــكانية الخانقــــة خاصــــة بعــــد عمــــل التوســــيع المقتــــرح

بلديـــــة نـــــابلس فــــــي حـــــدود المدينـــــة، اعطــــــت هـــــذه الدراســــــة بعـــــض المؤشـــــرات المتعلقــــــة بالمنطقـــــة المــــــراد 

  .دراستها

) وعمرانـي اجتمـاعي منظـور مـن نـابلس مدينـة فـي والوظـائف الطوابـق متعدد البناء بعنوان( داوددراسة  .٧

 وأظهـرت وأهدافـه أغراضـه وتعـدد مفهومـه وتطـور نـابلس مدينـة فـي البنـاء نمطيـة الدراسـة تناولـت ٢٠٠٣

 الخصـائص وتحليـل عـرض الـى إضـافة يـة والثقاف واإلداريـة االقتصـادية المدينـة وظـائف أهـم الدراسـة

 تحديـد وتـم المدينـة فـي العمراني التطور مراحل أهم وتناول .للسكان واالقتصادية واالجتماعية الديموغرافية

 الدراسـة وضـحتو  .السـائدة البنـاءق طـر  أهـم ودراسـة ذكـر إلـى ضـافةا  هـافي المنتشـرة المسـاكن أنمـاط أهـم

 عن تحدثت التي الفصول في خاصة الدراسة هذه من االستفادة تم .ةالمختلف المسكن خصائص أهم أيضا

اعطـت هـذه ، المسـكن وخصـائص للسـكان االقتصـادية الخصـائص الـى إضـافة االقتصـادية المدينـة وظـائف

 .الدراسة بعض المؤشرات المتعلقة بالمنطقة المراد دراستها

 

) دراســة تحليليــة -تطور العمرانــي والنمــو االقتصــادي خصــائص التحضــر وعالقتهــا بــال(دراســة صــالح   .٨

 تقيـيم تـم .التحضـر عمليـة فـي هامـا دورا لعبـت التي الجوانب أهم وتقييم تحليل الدراسة هذه تناولت ٢٠٠٦

 إضـافة االقتصادي والنمو العمراني التطور على أثر من لها لما الدراسة منطقة في االقتصادية الخصائص
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 فــي الحضــرية الخصــائص تــوفر التقيــيم هــذا أظهــر وقــد، والبيئيــة والديموغرافيــة التعليميــة األبعــاد تقيــيم الــى

 عــدد إلــى الدراســة وخلصــت االقتصــادي والنمــو العمرانــي التطــور بــين المتبادلــة العالقــة إلــى إضــافة المنطقــة

 حيـث مـن الدراسـة منطقـة في بين األحياء مختلفة بنسب تباين وجود أظهرت حيث والتوصيات، النتائج من

 متوسـط مـن كـل بـين داللـة ذات فروقـاً  وجـود وأظهـرتكمـا ، االقتصـادي والنمـو العمرانـي والتطـور التحضـر

 المســتويات فــي اختالفــاً  وجــود وكــذلك المســكن ومســاحة ودخــل األســرة، والحــي األســرة لــرب الشــهري الــدخل

 المعيشـة مسـتوى رفـع ضـرورة علـى الدراسة أكدت وأخيًرا .الدراسة في منطقة المختلفة األحياء بين التعليمية

 هـذا مـن فرصـته علـى الحصـول للجميع يتسنى حتى التعليم وتشجيع دعم وكذلك الفقيرةاألحياء  في للسكان

، اعطــت هــذه القديمــة البلــدة منطقــة لســكان والمســاعدة الــدعم تقــديم زيــادة ضــرورة علــى وأكــدت كمــا  القطــاع

 .الدراسة بعض المؤشرات المتعلقة بالمنطقة المراد دراستها

تناولــــت الدراســــة مختلــــف  ٢٠٠٠) نــــابلس دراســــة جغرافيــــةحافظــــة النقــــل البــــري فــــي م(دراســــة جــــرار  .٩

الجوانــــب المتعلقـــــة بالنقـــــل البـــــري فــــي محافظـــــة نـــــابلس وتوصـــــل الباحـــــث الــــى عـــــدة نتـــــائج حيـــــث حـــــددت 

ـــــــة طبيعـــــــة ا ـــــــة المنطق ـــــــد زادتهـــــــا طـــــــوالً طبوغرافي ـــــــة فيهـــــــا فق ـــــــاطق لتالفـــــــي  لطـــــــرق البري ـــــــي بعـــــــض المن ف

وكــــــــان للعوامــــــــل البشــــــــرية والتقلبــــــــات  عضصــــــــل المراكــــــــز العمرانيــــــــة بعضــــــــها بــــــــبالمنحــــــــدرات ولــــــــيس لو 

اطــــــوال شــــــبكة الطــــــرق السياســــــية واالداريــــــة التــــــي تعرضــــــت لهــــــا المحافظــــــة االثــــــر االكبــــــر فــــــي تحديــــــد 

كمــــا اظهــــرت الدراســــة ان مركــــز المحافظــــة يعــــاني مــــن ارتفــــاع فــــي كثافــــة النقــــل، مــــع  واتجاهــــات النقــــل

اعطـــــت  ،ثنـــــاء ســـــاعات الليـــــلمالحظـــــة تـــــدفق غيـــــر ثابـــــت خـــــالل ســـــاعات النهـــــار مـــــع تراجـــــع ملحـــــوظ ا

 .هذه الدراسة بعض المؤشرات المتعلقة بالمنطقة المراد دراستها

ـــــي ضـــــوء االســـــتراتيجية (دراســـــة الهمـــــوز  .١٠ ـــــابلس ف ـــــة ن اتجاهـــــات التخطـــــيط التنمـــــوي لمدين

ـــــة ـــــة وتطـــــوير المدين ـــــة  ٢٠٠٨) المقترحـــــه لتنمي ـــــت الدراســـــة تحليـــــل وتفســـــير االســـــتراتيجية التنموي بحث

ان مدينـــــة نــــابلس مدينـــــة تاريخيــــة اصـــــيلة تعتبــــر مركـــــز  منهــــات الـــــى عــــدة نتـــــائج لمدينــــة نـــــابلس وتوصــــل

وتظهــــــر الدراســــــة ان المدينــــــة كانــــــت مســــــتهدفة مــــــن قــــــوات االحــــــتالل  .اقليمــــــي علــــــى المســــــتوى الــــــوطني

االســـــــرائيلي بســـــــبب تركـــــــز النشـــــــاط السياســـــــي والعمـــــــل النضـــــــالي فيهـــــــا، كـــــــذلك تعتبـــــــر المدينـــــــة حســـــــب 

الدراســــة مــــن المــــدن االولــــى التــــي خاضــــت التجربــــة التخطيطيــــة فقــــد كــــان اول مخطــــط للمدينــــة فــــي فتــــرة 

كمـــــــا  .ة يواجـــــــه العديـــــــد مـــــــن التحـــــــديات الطبيعيـــــــة والسياســـــــيةاالنتـــــــداب البريطـــــــاني وان تخطـــــــيط المدينـــــــ

ابـــــرزت الدراســـــة اهميـــــة مشـــــروع تخطـــــيط نـــــابلس الكبـــــرى كأحـــــد االدوات االساســـــية فـــــي تحقيـــــق مجموعـــــة 
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ـــــره مـــــن ـــــة المقترحـــــة كبي ـــــب االســـــتراتيجيات التنموي ـــــأثير هـــــذا المشـــــروع فـــــي المســـــاهمة فـــــي التغل ـــــى  وت عل

 .راسة بعض المؤشرات المتعلقة بالمنطقة المراد دراستها، اعطت هذه الدمشاكل المدينة التنموية

) ت االراضــــــي فــــــي مدينــــــة نــــــابلسفــــــي دراســــــة اســــــتعماال GISاســــــتعمال (دراســــــة حلبــــــي  .١١

 ب المســـــــاحات واخـــــــراج النســـــــب المئويـــــــةفـــــــي حســـــــا GISاعتمـــــــد الباحـــــــث فـــــــي دراســـــــته علـــــــى  ٢٠٠٣

التجاريـــــــــة، خـــــــــدمات التعلـــــــــيم، ســـــــــتعماالت االراضـــــــــي لكافـــــــــة االســـــــــتخدامات الســـــــــكنية، الصـــــــــناعية، ال

كمـــــــــا وضـــــــــح الباحـــــــــث  .مســـــــــاجد، مرافـــــــــق حكوميـــــــــة، مســـــــــاحات زراعيـــــــــة، ارض الفضـــــــــاء و المقـــــــــابر

المدينــــة فــــي  حيــــث شــــهدت التغييــــرات التــــي طــــرأت علــــى المدينــــة خــــالل فتــــرات الحكــــم المتعاقبــــة عليهــــا

ردنـــــي فقـــــد جـــــرى امـــــا خـــــالل الحكـــــم األ .كبيـــــرًا فـــــي مســـــاحة االحيـــــاء الســـــكنيةالعصـــــر االســـــالمي توســـــعًا 

كمــــا جــــرى توســــيع علــــى حــــدود . مــــاتنمــــاط البنــــاء فــــي المدينــــة حيــــث تــــم بنــــاء ثــــالث مخيتغييــــر علــــى أ

رائيلي تميــــز بنــــاء هــــذه الفتــــره بــــاإلنحراف نحــــو الحــــواف الجبليــــة امــــا فــــي فتــــرات االحــــتالل االســــ .المدينــــة

اعـــــات فــــــي فتـــــره حكــــــم فــــــي كافـــــة القط ملحوظـــــاً  للدراســــــة تقـــــدماً  كثـــــر وعـــــورة، وشــــــهدت المدينـــــة وفقـــــاً األ

رية فـــــــــي تحديـــــــــد انمـــــــــاط الســـــــــلطة الوطنيـــــــــة الفلســـــــــطينية، كمـــــــــا ابـــــــــرزت الدراســـــــــة دور العوامـــــــــل البشـــــــــ

 نـــــه حســـــب الدراســـــة علـــــىالمدينـــــة ومـــــن أهـــــم العوامـــــل البشـــــرية اإلنســـــان اذ أرض داخـــــل اســـــتخدامات األ

بعــــــض ، اعطــــــت هــــــذه الدراســــــة ســــــتخدام فــــــي كثيــــــر مــــــن االحيــــــاناالنســــــان ورغباتــــــه تتوقــــــف اشــــــكال اإل

  .المؤشرات المتعلقة بالمنطقة المراد دراستها

 )مقــــاييس ســــهولة الوصــــول الــــى الخــــدمات العامــــة فــــي المــــدن الفلســــطينية(دراســــة عــــوادة  .١٢

دراســـــة وتحليـــــل واقـــــع الخـــــدمات العامـــــة فـــــي مدينـــــة نـــــابلس  هـــــدفت الباحثـــــة فـــــي هـــــذه االطروحـــــة ٢٠٠٧

اظهـــــرت النتـــــائج  .كحالـــــة دراســـــية مـــــن خـــــالل تطبيـــــق مقـــــاييس ســـــهولة الوصـــــول الـــــى الخـــــدمات العامـــــة

ســــهولة بدرجــــة متوســــطة فــــي الوصــــول الــــى الخــــدمات المختلفــــة باســــتثناء ضــــواحي المدينــــة التــــي  وجــــود

 الــــى عــــدة بينــــت الدراســــة ان ســــبب ذلــــك يعــــودو  .صــــعوبة فــــي الوصــــول الــــى هــــذه الخــــدماتتعــــاني مــــن 

مكــــــان الســــــكن وجــــــود اعاقــــــات مروريــــــة وعــــــدم تــــــوفر مواصــــــالت  عــــــد الخــــــدمات عــــــنعوامــــــل اهمهــــــا بُ 

عامــــة، اقترحـــــت الدراســــة بشـــــكل محـــــدد انشــــاء بعـــــض الخـــــدمات فــــي مواقـــــع موزعـــــة علــــى المدينـــــة ككـــــل 

ـــــل الحاصـــــل للتخفيـــــف مـــــ ـــــعن الخل ـــــاييس ســـــهولة عتكمـــــا أوصـــــت الدراســـــة بضـــــرورة إ .فـــــي التوزي مـــــاد مق

وصــــــت د تخطــــــيط وتوزيــــــع هــــــذه الخــــــدمات كمــــــا أالوصــــــول الــــــى الخــــــدمات العامــــــة كعامــــــل رئيســــــي عنــــــ
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، اعطــــــت هــــــذه الدراســــــة بضــــــرورة وضــــــع خطــــــط مروريــــــة لتنظــــــيم حركــــــة الســــــير وللحــــــد مــــــن االكتظــــــاظ

 .بعض المؤشرات المتعلقة بالمنطقة المراد دراستها

هميــــة هــــذه الدراســــة تنبــــع أ ٢٠٠٣) نــــابلسجغرافيــــة الصــــناعة فــــي محافظــــة (دراســــة الجمــــل  .١٣

كونهــــا تســـــلط الضـــــوء علــــى قطـــــاع الصـــــناعة فـــــي محافظــــة نـــــابلس ومـــــا فـــــي هــــذا القطـــــاع مـــــن مكونـــــات 

كمـــــا ركـــــزت الدراســـــة علـــــى الموقـــــع  .وبنيـــــة، ومقومـــــات، ومشـــــاكل يعـــــاني منهـــــا لوضـــــع الحلـــــول المناســـــبة

نتـــــائج تـــــوافر معظـــــم مقومـــــات الصـــــناعي وتوزيعـــــه وعوامـــــل اختيـــــاره فـــــي محافظـــــة نـــــابلس، وقـــــد بينـــــت ال

لمباشـــــر لـــــبعض المـــــواد الخـــــام الصـــــناعة وامكانيـــــة تطويرهـــــا فـــــي منطقـــــة الدراســـــة عـــــن طريـــــق االســـــتيراد ا

ئج الدراســـــــة اهميـــــــة الصـــــــناعات ومكانتهـــــــا فـــــــي محافظـــــــة نـــــــابلس بالنســـــــبة اكمـــــــا وضـــــــحت نتـــــــ .الالزمـــــــة

صـــــــناعات بعـــــــد للمحافظـــــــات االخـــــــرى حيـــــــث احتلـــــــت محافظـــــــة نـــــــابلس المرتبـــــــة الثانيـــــــة فـــــــي معظـــــــم ال

المحافظـــــات  محافظـــــة غـــــزة باالضـــــافة الـــــى احتاللهـــــا للمركـــــز االول فـــــي صـــــناعات كثيـــــرة علـــــى مســـــتوى

ســـــراع فـــــي تطبيـــــق التنظـــــيم الصـــــناعي الـــــذي تباشـــــر بلديـــــة الفلســـــطينية ككـــــل، كمـــــا أوصـــــت بضـــــرورة اإل

ــــــــى تطبيقــــــــه بالتعــــــــاون مــــــــع وزراة االقتصــــــــاد ، اعطــــــــت هــــــــذه الدراســــــــة بعــــــــض نــــــــابلس فــــــــي العمــــــــل عل

 .ات المتعلقة بالمنطقة المراد دراستهاالمؤشر 

ــــو عصــــيدة  .١٤ ــــابلسالمســــتعمرات االســــرائيلية و (دراســــة اب ــــى الســــكان فــــي ن   ٢٠١٢) اثرهــــا عل

تنبـــــــع اهميـــــــة هـــــــذه الدراســـــــة كونهـــــــا تركـــــــز علـــــــى التطـــــــور والتوســـــــع االســـــــتيطاني االســـــــتعماري واســـــــباب 

ـــــــأثير  ـــــــابلس هقيامـــــــه وت ـــــــي محافظـــــــة ن ـــــــى الســـــــكان ف ـــــــار المـــــــدمرة لالســـــــتيطان  .عل اظهـــــــرت الدراســـــــة االث

االســــــــرائيلي علــــــــى االرض والممتلكــــــــات واالنســــــــان، بحيــــــــث تمتــــــــع ســــــــاكني هــــــــذه المســــــــتوطنات بكامــــــــل 

حـــــريتهم ووفـــــرت لهـــــم كافـــــة متطلبـــــات الحيـــــاه علـــــى حســـــاب المـــــواطن الفلســـــطيني، فقـــــد عمـــــدت الدراســـــة 

وبينـــــت  علـــــى اراضـــــي محافظـــــة نـــــابلس،الـــــى التعـــــرف علـــــى التوزيـــــع الجغرافـــــي للمســـــتعمرات االســـــرائيلية 

نتـــــــــائج هـــــــــذه الدراســـــــــة الـــــــــى ان محافظـــــــــة نـــــــــابلس اكثـــــــــر المحافظـــــــــات تعرضـــــــــا لهجمـــــــــات واعتـــــــــداءات 

المســــــــتعمرين ويعــــــــود ذلــــــــك لطبيعــــــــة المســــــــتعمرين المتــــــــدينين المتطــــــــرفين الموجــــــــودين فــــــــي مســــــــتعمرات 

ـــــغ عـــــدد المســـــتعمرات االســـــرائيلية فـــــي المحافظـــــة محافظـــــة نـــــابلس ة، وعـــــدد البـــــؤر مســـــتعمر ١٣، حيـــــث بل

، اعطـــــــت هـــــــذه الدراســـــــة مســـــــتعمرا ١٢٠٠٠بـــــــؤرة اســـــــتيطانية، امـــــــا عـــــــدد المســـــــتعمرين فيزيـــــــد عـــــــن  ٣٧

 .بعض المؤشرات المتعلقة بالمنطقة المراد دراستها
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 دراســــة فــــي التركيــــب الــــداخلي: نمــــاط اســــتخدام االرض فــــي مدينــــة طوبــــاسأ( دراســــة نــــادر  .١٥

ــــــى دراســــــة التركيــــــب  تهــــــدف ٢٠٠١) الــــــداخلي لمدينــــــة طوبــــــاس مــــــن خــــــالل تحليــــــل هــــــذه االطروحــــــة ال

بعــــــــض الخصــــــــائص االقتصــــــــادية واالجتماعيــــــــة والديموغرافيــــــــة وخصــــــــائص المســــــــكن باالضــــــــافة الــــــــى 

داخـــــل المدينـــــة، وباســـــتخدام اســـــلوب التحليـــــل العـــــاملي توصـــــل الباحـــــث الـــــى عـــــدة  اســـــتخدامات االراضـــــي

ــــة طوبــــاس تحكمــــه اربعــــة عوامــــ ــــداخلي لمدين ــــائج مفادهــــا ان التركيــــب ال ــــب االســــرة، (ل هــــينت عامــــل تركي

العامــــــــــــل االقتصــــــــــــادي واالجتمــــــــــــاعي، عامــــــــــــل خصــــــــــــائص المســــــــــــكن، عامــــــــــــل الحالــــــــــــة االقتصــــــــــــادية 

، اذ اكــــــدت نتــــــائج هــــــذه الدراســــــة ان الوضــــــع االقتصــــــادي واالجتمــــــاعي يــــــرتبط مــــــع طبيعــــــة )المتوســــــطة

ـــــــل العـــــــاملي  ـــــــاطع هـــــــذه االطروحـــــــة مـــــــع موضـــــــوع البحـــــــث فـــــــي انهـــــــا اســـــــتخدمت التحلي المســـــــكن، وتتق

، اعطــــــت هــــــذه الدراســــــة بعــــــض المؤشــــــرات لوب احصــــــائي فــــــي تحليــــــل وتفســــــير التركيــــــب الــــــداخليكأســــــ

 .المتعلقة بالمنطقة المراد دراستها
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  : مفاهيم وتعريفات.٢

دراسة العالقة بين موضع المدينة بعناصرها الطبيعية وبين حجمها وشكلها وكيفية توزيـع : التركيب الداخلي .١

كمــا يقصــد بــه تحليــل توزيــع اســتعماالت االرض داخــل المدينــة اذ يطلــق مصــطلح البنيــة  .الوظيفيــةاقاليمهــا 

اســــتعماالت االرض التــــي تتــــوزع علــــى الحيــــز الحضــــري المســــتغل ويــــرتبط التركيــــب  الداخليــــة علــــى انمــــاط

الداخلي للمدينـة بوظيفتهـا بحيـث ان تركيـب المدينـة الصـناعية يختلـف عـن تركيـب المدينـة السـكنية، وهنـاك 

ن حجـــم المدينـــة كبيـــر تنـــوع اتناســـب طـــردي بـــين اهميـــة تركيـــب المدينـــة واســـتعماالت االرض فيهـــا فكلمـــا كـــ

ن التركيــب الــداخلي هــا الــداخلي بهــذا التنــوع، وبــذلك فــإال االرض فيهــا، وبالتــالي ازدادت اهميــة تركيباســتعم

للمدينــة يصــعب ان تحكمــه ايــة قــوانين او ضــوابط النهــا فــي حالــه تتصــف بالديناميكيــة والحيويــة المســتمرة 

 )١١١-١١٠ص ٢٠١١الهيتي(.استجابة لمجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية

البــاحثين لدراســة المــدن وتركيبهــا بعــد الثــورة الصــناعية التــي عصــفت بأوروبــا، بحيــث  العديــد مــن وجــهوقــد ت

منهـــا هجـــرة االريـــاف اليهـــا  اثـــرت هـــذه الثـــورة علـــى تركيبـــة المـــدن الصـــناعية واحـــدثت بهـــا تغييـــرات جذريـــة

بحيويتهـا واسـتجابتها وانتشار المصانع داخلها وارتفاع اسـعار االراضـي فيهـا، وبقيـت مراكـز المـدن محتفظـة 

  .)Al‐Rimmawi,1980(للتغيرات التي تجتاحها بين الحين واالخر

  

توظيــــــف واســــــتخدام مجموعــــــه مــــــن العلــــــوم الطبيعيــــــة واالنســــــانية بهــــــدف الوصــــــول : التخطــــــيط الحضــــــري .٢

الـــــى تكـــــوين وتطـــــوير بيئـــــة حضـــــرية مناســـــبه لحيـــــاة االنســـــان بحيـــــث يســـــتطيع ان يشـــــبع حاجاتـــــه الماديـــــة 

ــــــة  ــــــاع والمعنوي ــــــى قواعــــــد واســــــس واضــــــحه الســــــتعماالت االرض واالنتف ويســــــتند التخطــــــيط الحضــــــري عل

 .)٢٠٠٦الموسوي،( مما في البيئة الحضرية

  

يقصـــــد بـــــه اتخـــــاذ مجموعـــــه مـــــن االجـــــراءات والتـــــدابير التـــــي يتخـــــذها االنســـــان لتحويـــــل : تخطـــــيط المـــــدن .٣

وال يقتصــــــر تخطــــــيط المــــــدن علــــــى تخطــــــيط المنطقــــــة المبنيــــــة بــــــل يســــــتمد  ،الواقــــــع الــــــى صــــــورة افضــــــل

 .)٢٠٠٦الموسوي،(ليشمل االقليم الذي تقع فيه المدينة 
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يصـــــــالها الـــــــى مســـــــتوى لـــــــذي يســـــــعى لتفســـــــير بعـــــــض المتغيـــــــرات وإ ســـــــلوب اهـــــــو األ: التحليـــــــل العـــــــاملي .٤

ـــــنفس يعـــــود الفضـــــل فـــــي التحليـــــل العـــــاملي الـــــى مدرســـــة جامعـــــة لنـــــدن فـــــي اال. التعمـــــيم حصـــــاء وعلـــــم ال

ينتمــــــي التحليــــــل   -القــــــرن العشــــــرين-ل العــــــاملي فــــــي اوائــــــل القــــــرن الحــــــاليفــــــي ابتكــــــار اســــــلوب التحليــــــ

ـــــــرات هميـــــــة مـــــــنهج التحليـــــــل ،  تكمـــــــن أ Multivariate العـــــــاملي الـــــــى فئـــــــة المنـــــــاهج المتعـــــــددة المتغي

عـــــدد المتغيـــــرات وبالتـــــالي تســـــهل دراســـــة الظـــــاهرة وتـــــتم عمليـــــة  التقليـــــل مـــــنالعـــــاملي فـــــي اعتمـــــاده علـــــى 

 )٩٦،٥٨٩،٥٩٢ص ٢٠١٠ابوحطب وصادق(اختزال للمعلومات 
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  الفصل الثالث
  موقع وموضع المدينة .١

  التسمية والمراحل التاريخية التي مرت بها المدينة وانعكاساتها على المدينة .٢

  التي صدرت الهيكلية المخططاتاالهتمام بتخطيط المدينة و  .٣

  )مراحل التوسع/ شبكة الطرق/ شكل خطة المدينة( مورفولوجية المدينة .٤
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 :نبذة جغرافية عن مدينة نابلس .١

  :)Location( الموقع  .أ 

 فــــــــي واضــــــــحة مدنيــــــــة أو بشــــــــرية دالالت يحمــــــــل الــــــــذي الفعــــــــال الموقــــــــع أو المســــــــاحي اإلطــــــــار وهــــــــو 

 المدينـــــــة بـــــــين العـالقـــــــــة يمثـــــــل أنـــــــه كمـــــــا وحيويـــــــة، بشــــــــرية قيمـــــــة لهــــــــا أي متفـــــــــاوتة؛ مســـــــــاحية إطـــــــارات

  .نفوذها بمنطقة يسمى ما أو وظهيرها

 ١٢٦,١٣٢ بـــــــ ســــــكانها عــــــدد يقــــــدر و دونمــــــا، ٨٣٦٥ المنطقــــــة المبنيــــــة لمدينــــــة نــــــابلستبلــــــغ مســــــاحة   

ــــــاني،( ٢٠٠٧عــــــام  نســــــمة ــــــابلس االحصــــــائي الســــــنوي الث ــــــاب محافظــــــة ن ــــــة تقــــــع ،)٢٠١٠كت  فــــــي المدين

 وخــــــط شــــــماالً  ٣٢.١٣ عــــــرض دائــــــرة التقــــــاء عنــــــد وعيبــــــال جــــــرزيم جبلــــــي بــــــين الغربيــــــة الضــــــفة شــــــمال

 البحــــــر شــــــرقي كــــــم ٤٢و شــــــماال، كــــــم ٦٩ القــــــدس عــــــن وتبعــــــد ،)٢٠١٠عبيــــــد،( شــــــرقا ٣٥.١٦ طــــــول

ــــــر الحطــــــب مــــــن الشــــــرق، واراضــــــي  امــــــا حــــــدود المدينــــــة فتحــــــدها اراض. المتوســــــط عســــــكر وســــــالم ودي

يرة الشــــــمالية، لغــــــرب، وتحــــــدها مــــــن الشــــــمال زواتــــــه وعصــــــالجنيــــــد وبيــــــت وزن وزواتــــــا وبيــــــت ايبــــــا مــــــن ا

ـــــــة الطـــــــولي حـــــــوالي  ـــــــداد المدين ـــــــغ امت ـــــــل قليـــــــل، ويبل ـــــــوب تحـــــــدها تـــــــل وصـــــــره وكف كـــــــم  ٨.٥ومـــــــن الجن

  .)٣طة رقم خار ( )٢٦٦-٢٦٤ص ١٩٩٤الخطيب(كم  ٦-٣.٥وعرضها يتراوح بين 
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  :)site( الموضع  .ب 

 المســــــاحة أو للمنطقــــــة الطبيعيــــــة الصــــــفات وهــــــو مباشــــــرًة، المدينــــــة عليهــــــا تقــــــع التــــــي األرض رقعــــــة هــــــو

ـــــــرة الموضــــــع ويعــــــد المدينــــــة، تحتلهــــــا التــــــي ـــــــة فكـ ـــــــية محليـ  داخــــــل األمــــــاكن أفضــــــل تمثــــــل بحتـــــــة موضعـ

وبـــــــالنظر . المدينــــــــة عليهـــــــا تقـــــــوم التـــــــي األرض لرقعـــــــة المكانيـــــــة بالخصـــــــائص ويتمثـــــــل الموقـــــــع، إطـــــــار

 الجبليــــــــة المرتفعــــــــات اقلــــــــيم تتوســــــــط فهــــــــي هــــــــام جغرافـــــــي عبموضــــــــ تتمتــــــــعلمدينـــــــة نــــــــابلس نجــــــــد انهــــــــا 

 نشـــــأت .الجنـــــوب إلـــــى الشـــــمال مـــــن الجبليـــــة المـــــدن سلســـــلة فـــــي حلقـــــة وتعـــــد نـــــابلس وجبـــــال الفلســـــطينية

كــــــم محصــــــور بــــــين  ١احيانــــــا الــــــى مســــــافة اقــــــل مــــــن  عرضــــــه علــــــى واد ضــــــيق يصــــــل القديمــــــة نــــــابلس

، وقـــــد وفـــــر هـــــذا الموقـــــع الطـــــولي احتياجـــــات ســـــكان المدينـــــة عبـــــر جنوبـــــا وجـــــرزيم شـــــماال جبلـــــي عيبـــــال

وبفضــــــل . تربــــــة خصــــــبة ووفــــــرة ميــــــاه ومــــــواد بنــــــاءالحقــــــب التاريخيــــــة التــــــي توالــــــت عليهــــــا مــــــن حمايــــــة و 

ســــاهم ذلــــك فــــي تطــــوير وقــــد لطــــرق التجــــاره المــــرور منــــه ع المتميــــز لهــــذا الــــوادي اصــــبح لزومــــا الموضــــ

ومــــع مــــرور الــــزمن وتزايــــد اعــــداد  .ح االمكانيــــات لتكــــون مركــــزا اداريــــامركــــز تجــــاري فــــي المدينــــة ممــــا اتــــا

 اســــــتعياب هــــــذا التطــــــور عــــــن الســــــكان وازديــــــاد احتياجــــــاتهم عجــــــزت المنطقــــــة المحصــــــورة بــــــين الجبلــــــين

ــــال ــــدة حــــول الجب ــــاطق جدي ــــي  و ممــــا دفــــع الســــكان للبحــــث عــــن من فــــي ســــاعدهم فــــي ذلــــك التطــــور التقن

وادى الضـــــغط المتزايـــــد علـــــى المنطقـــــة المركزيـــــة الـــــى توجـــــه الســـــكان  .وســـــائل المواصـــــالت ومـــــواد البنـــــاء

اثــــر كبيــــر فـــــي  ١٩٢٧لالبتعــــاد عنهــــا، وكــــان للكــــوارث الطبيعيــــة التــــي ضـــــربت المدينــــة وخاصــــة زلــــزال 

ــــــةتحــــــول  ــــــة المدين ــــــب( جغرافي ــــــة مــــــن الحــــــديث الجــــــزءامــــــا . )٢٦٧-٢٦٣ص ١٩٩٤الخطي ــــــدف المدين  امت

 التـــــي الرئيســـــية الطـــــرق مفتـــــرق علـــــى الحديثـــــة نـــــابلسمدينـــــة  وتقـــــع جبلـــــي عيبـــــال وجـــــرزيم، ســـــفوح فـــــوق

 داميـــــة جســـــر حتـــــى غربـــــا وطـــــولكرم نتانيـــــا ومـــــن جنوبـــــا الخليـــــل حتـــــى شـــــماال وجنـــــين العفولـــــة مـــــن تمتـــــد

 كــــــم ٥٠٠ البحــــــر ســــــطح عــــــن ترتفــــــع. الطــــــرق مــــــن جيــــــدة شــــــبكة وقراهــــــا القــــــدس بمــــــدن تربطهــــــا شــــــرقا،

ــــــــــــابلس) (٦٩٩-٦٩٧ص ٢٠٠٠شــــــــــــراب( ــــــــــــة ن ــــــــــــه  .)١٤-٤ص ٢٠١١بلدي ووفقــــــــــــا لمــــــــــــا توصــــــــــــلت الي

للخصـــــــائص الطبوغرافيـــــــة وتاثيرهـــــــا علـــــــى الغطـــــــاء النبـــــــاتي فـــــــي الباحثـــــــه صـــــــفاء حمـــــــاده فـــــــي دراســـــــتها 

% ٧٢للغطـــــاء النبـــــاتي فـــــي منطقـــــة نـــــابلس  ، فقـــــد بلغـــــت النســـــبة الكليـــــةGISمحافظـــــة نـــــابلس باســـــتخدام 

ـــــة لغطـــــاءات االرض االخـــــرى ـــــاطق  مـــــن مـــــن مســـــاحة المنطقـــــة، فيمـــــا بلغـــــت النســـــبة الكلي الصـــــخور ومن

  .)٤(خارطة رقم ) ٢٠١٠حماده،(من مساحة منطقة نابلس% ٢٨لمحاجر البناء وا
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تظهــــــــر بشــــــــك

واالحــــــــواض 

)٣٤-٣١ص

مــــــن حصــــــى

الـــــوادي تمتعـــ

:اهـــــم جبالهـــــا

.ج 
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م عــــن ســــطح ٩٤٠بالهــــا ارتفاعــــه جبــــل عيبــــال يقــــع شــــمال مدينــــة نــــابلس وهــــو اعلــــى ج ســــطح البحــــر امــــا

ـــــــابيع ، )٤٠ص ١٩٦٦النحـــــــال؛١٠٣-٧٥ص ١٩٨٨خمـــــــار(البحـــــــر ـــــــر الين ـــــــل جـــــــرزيموتكث ـــــــي جب ـــــــذي  ف ال

ــــــى ــــــوي عل ــــــون  اً عينــــــ ٢٢ يحت مــــــن اشــــــهرها راس العــــــين، عــــــين الصــــــبيان، عــــــين بيــــــت المــــــاء وعــــــين القري

ــــــدة مثــــــل الجبــــــال االخــــــرى فــــــيو  .دفنــــــهوعــــــين العســــــل وعــــــين ال ــــــاك عيــــــون عدي عــــــين بنــــــاء، الركبــــــه،  هن

ومــــــــــــــن وديانهــــــــــــــا وادي اشــــــــــــــقر، وادي صــــــــــــــريده ، )٦٩٩-٦٩٧ص ٢٠٠٠شــــــــــــــراب(العرمــــــــــــــة، فقوعــــــــــــــه 

، ومــــــــــن خربهــــــــــا خربــــــــــة القصــــــــــر، خربــــــــــة ســــــــــلهب، خربــــــــــة جفــــــــــه وغيرهــــــــــا )٤٩-٩ص ١٩٨٨خمــــــــــار(

 ).١٧٣-١٣٣ص ١٩٨٨خمار(

 :المناخ  .ه 

 درجـــــة ١٧-١٦ للحـــــراره ســـــنوي امـــــا بالنســـــبة لمنـــــاخ المدينـــــة فهـــــي تقـــــع ضـــــمن اقلـــــيم المرتفعـــــات بمعـــــدل

ـــــوم مـــــن ٥٠ حـــــدود فـــــي االمطـــــار ،سيلســـــيوس -١٨٦ص ١٩٨٨خمـــــار( االمطـــــار فـــــي فصـــــل الشـــــتاء ي

تـــــــراوح مـــــــن ت بنســـــــبة على االطـــــــراف الغربيـــــــة والشـــــــمالية والجنوبيـــــــةبحيـــــــث تتـــــــوزع هـــــــذه االمطـــــــار  )١٨٧

-ملــــــم١٠٠التزيــــــد عــــــن  فنســــــبة االمطــــــار فيهــــــا امــــــا االجــــــزاء الشــــــرقية .ملــــــم فــــــي العــــــام٧٠٠-ملــــــم٦٠٠

االمتـــــداد شــــــرقي (، واتـــــاح الشـــــكل الطــــــولي للمدينـــــة )٣٤-٣١ص ١٩٩١الشــــــامي( .ملـــــم فـــــي العـــــام٢٠٠

ــــــة عبــــــور المدينــــــة وتلطيــــــف المنــــــاخ، وتعمــــــل جبــــــال عيبــــــال ) غربــــــي جعــــــل مــــــن الممكــــــن للريــــــاح الغربي

ا لموقعهــــــا وجــــــرزيم كمصــــــدات للريــــــاح البــــــارده الشــــــمالية الجنوبيــــــة، وتتميــــــز مدينــــــة نــــــابلس بــــــوفرة مياههــــــ

ــــــى مفتــــــرق طــــــرق تقســــــيم الميــــــاه الجوفيــــــة لمنطقــــــة شــــــمال فلســــــطين فيهــــــا اربعــــــة عيــــــون فــــــي حــــــدود  عل

المنطقـــــة المركزيـــــة تـــــوفر الميـــــاه للســـــكان علـــــى مـــــدار العـــــام وهـــــذه العيـــــون هـــــي نبـــــع راس العـــــين، نبـــــع 

 .نبع عين العسل، وعين ذمنه القريون،

  :السكان  .و 

علـــــى الـــــرغم مـــــن تعـــــرض المدينـــــة للعديـــــد مـــــن  متزايـــــداً  ســـــكانياً  يتضـــــح ان مدينـــــة نـــــابلس شـــــهدت نمـــــواً 

 ١٣٦٨٢٣بلــــــغ عــــــدد ســــــكان المدينــــــة ٢٠١١فــــــي عــــــام  االزمــــــات السياســــــية كبــــــاقي المــــــدن الفلســــــطينية

ـــــة حـــــوالي  ٢٠٠٧نســـــمه، وفـــــي عـــــام  ـــــغ عـــــدد ســـــكان المدين نســـــمه، ويبـــــين الجـــــدول التـــــالي  ١٢٦٤٧٢بل

تــــــــــاب نــــــــــابلس االحصــــــــــائي ك( م٢٠١١-م١٨٢٠اعــــــــــداد الســــــــــكان فــــــــــي مدينــــــــــة نــــــــــابلس فــــــــــي الفتــــــــــرة 

  ).٣،٢٠١٠السنوي
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  م٢٠٠٦ –م ١٨٢٠النمو السكاني في مدينة نابلس من عام ): ١(جدول        

  نسمة/التقدير  السنة

  

  نسمة/التقدير  السنة

  ٦٦٤٤٠  م١٩٦١  ٧٥٠٠  م١٨٢٠

  ٦١١٤٣  م١٩٦٦  ٩٥٠٠  م١٨٦٠

  ٦١١٤٣  م١٩٦٧  ١٩٢٠٢  م١٩٠٤

  ٨٢٠٠٠  م١٩٧٥  ٢١٠٧٢  م١٩١١

  ١١٥٠٠٠  م١٩٨٥  ١٥٩٤٧  م١٩٢٢

  ١٢٤٥٥٥  م١٩٩٠  ١٨٤١٢  م١٩٣١

  ١٢٦٤٧٢  م١٩٩٧  ٢٣٢٥٠  م١٩٤٥

  ١٤٣٧٨١  م٢٠٠٦  ٢٥٠٠٠  م١٩٤٨

، كتاب ٢٠١٠الثاني، كتاب محافظة نابلس االحصائي ١٩٩٧كتاب محافظة نابلس االحصائي االول :مصدرال         

  )١٩٨٨الدباغ،( فلسطين بالدنا

 : القديمة ومعالمها الحديثة نابلس مدينة آثار  .ز 

. عبـــــــد الســــــامريين فـــــــي اعلـــــــى جبـــــــل جـــــــرزيمآثـــــــار سبســـــــطية وم القديمــــــة، بئــــــر يعقـــــــوب ومدينـــــــة بالطـــــــه

ــــــــــــوزير  م١٥٦٩-١٥٦٣ه خــــــــــــان التجــــــــــــار اســــــــــــس ســــــــــــنو ، )١٥٦-١٤٥ص ١٩٦٦النحــــــــــــال( اسســــــــــــه ال

نجيلـــــــي ، المستشــــــفى اإل ١٣١٨اســــــس ســــــنة  او ســــــاعة المنــــــاره مصــــــطفى باشــــــا، بــــــرج المنــــــارةالتركــــــي 

 مـــــع نـــــابلس ربطـــــت ١٩١٥ عـــــام فـــــيم، ١٩٠٥م، المستشـــــفى الـــــوطني تأســـــس عـــــام ١٩٥٥تأســـــس عـــــام 

 الحديثـــــة معـــــالم المدينـــــةومـــــن اهــــم  ،المنـــــورة المدينـــــة إلــــى دمشـــــق مـــــن الممتـــــد الحجــــاز حديـــــد ســـــكة خــــط

ــــــــغ عــــــــددها  ، جامعــــــــة النجــــــــاح الوطنيــــــــة، جامعــــــــة القــــــــدس المفتوحــــــــه، كليــــــــة امســــــــجد ٩١المســــــــاجد وبل

  .)www.wafainfo.ps؛ ٥٣٥ص ٢٠١٣تجليات حركة التاريخمؤتمر (  الروضه
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 :تسمية المدينة والمراحل التاريخية التي مرت بها المدينة وانعكاساتها عليها .٢

الــــى مــــدن فلســــطين عــــدة امــــور  ناصــــر خســــرو الرحالــــة توضــــح رحلــــة :التطــــور التــــاريخي لمدينــــة نــــابلس

ـــــــى المســـــــتوى  تشـــــــترك فيهـــــــا المـــــــدن ـــــــى هـــــــذه المـــــــدن عل ـــــــي بظاللهـــــــا عل ـــــــزال تلق ـــــــي الت الفلســـــــطينية والت

يــــــدولوجي الــــــديني علــــــى  صــــــعيد الطــــــابع العــــــام الحــــــظ هــــــذا الرحالــــــه بــــــروز الجانــــــب اإلفقــــــد  .التــــــاريخي

تلتـــــــف حولـــــــه النشـــــــاطات التعليميـــــــة والتجاريـــــــة  التـــــــي للمـــــــدن فالمســـــــجد الجـــــــامع هـــــــو النقطـــــــه المركزيـــــــة

 وتميـــــزت كـــــل مدينـــــة بخصوصـــــية معينـــــة .ةس النـــــاس ومناســـــكهم الدينيـــــويكـــــون تـــــاثيره واضـــــح فـــــي طقـــــو 

امتلكـــــــــت خصوصـــــــــيتها المحليـــــــــة مـــــــــن خـــــــــالل اهلهـــــــــا وانعكـــــــــس ذلـــــــــك فـــــــــي صـــــــــناعتهم وانتقـــــــــال هـــــــــذه 

الصــــــناعات معهــــــم حيثمــــــا حلــــــوا او رحلــــــوا، رســــــخت الرحلــــــه الوجــــــود التــــــاريخي لقدســــــية مــــــدن فلســــــطين 

والصـــــــالحين واالوليـــــــاء، احتفظـــــــت المـــــــدن حيـــــــث ذكـــــــرت اســـــــماء كثيـــــــرة وشـــــــواهد عـــــــدة لقبـــــــور االنبيـــــــاء 

. بتاريخيــــــة اســــــمائها ووجودهــــــا الزمــــــاني والمكــــــاني مــــــن بدايــــــة الفتــــــوح االســــــالمية وحتــــــى وقتنــــــا الحاضــــــر

 ) ١٠١-٩٦ص ١٩٨٩سعيد(

ـــــتعلن  ـــــه ل ـــــة متنوعـــــة كانـــــت تتفاعـــــل وتزدهـــــر مـــــع كـــــل مرحل نـــــابلس مدينـــــة عريقـــــة مـــــرت بمراحـــــل تاريخي

تــــــم اكتشــــــاف ودراســــــة عــــــن حقبــــــة جديــــــدة فــــــي تــــــاريخ المدينــــــة، عنــــــد بــــــدء المرحلــــــه التاريخيــــــة الجديــــــدة 

مخطــــط المدينــــة واالبنيــــة التــــي كانــــت قائمــــة فــــي فتــــرة العصــــر الرومــــاني والبيزنطــــي مــــن خــــالل ظهــــور 

، قـــــام مـــــدن فلســـــطينية ١٠مأدبـــــا وتضـــــم فـــــي مدينـــــة فـــــي خريطـــــة وجـــــدت فـــــي كنيســـــة ) نيـــــوبلس(مدينـــــة 

فـــــي هـــــذه الخـــــرائط ودراســـــتها ومقارنتهـــــا بمـــــا هـــــو كمـــــا يـــــذكر المصـــــدر بالبحـــــث ) ابـــــل(الباحـــــث الفرنســـــي 

ثريـــــة فـــــي الخارطـــــة وربطهـــــا بـــــالواقع المـــــدن ومـــــن خـــــالل تحليـــــل المـــــاده األ عليـــــه واقـــــع الحـــــال فـــــي هـــــذه

ـــا بـــين ان  ـــديم مقارنـــه لمـــا كـــان عليـــه الوضـــع فـــي الماضـــي ومـــا وجـــده فـــي حينـــه ومـــن هن ـــام بتق الحـــالي ق

ا كانـــــت عليـــــه وقـــــت اجـــــراء دراســـــته فـــــي العـــــام نـــــابلس المدينـــــة كانـــــت فـــــي العصـــــر الرومـــــاني اكبـــــر ممـــــ

  )١٩٩٩الفتي،( ١٩٢٣-١٩٢٢

ــــا ان دراســــة العــــالم  ــــدم الشــــكل ) ابــــل(وقــــد وجــــد الحق ــــه لهــــا كانــــت ســــطحية ولهــــذا فقــــد ق للخريطــــة وقراءت

للعناصــــر االثريــــة ) ابــــل(الــــدائري للمدينــــة الــــذي عــــرف فيمــــا بعــــد انــــه لعــــين قريــــون وبالتــــالي فــــان تحليــــل 

ــــــي  ــــــة ف ــــــة مــــــن الروماني ــــــى قريب ــــــت تبن ــــــاني العامــــــه كان ــــــى ان المب ــــــدل عل ــــــة كــــــان ســــــطحيا وهــــــذا ي المدين

ــــــت عــــــام  ــــــي اجري ــــــات الت ــــــث تظهــــــر الحفري ــــــة ان امتــــــدادها مــــــن الجهــــــه  ١٩٦٦االســــــوار بحي فــــــي المدين

ـــــع اقيمـــــت المدينـــــة عـــــام  ـــــو وبهـــــذا الموق ـــــل الحل ـــــة كـــــان محـــــدودا بمواقـــــع رجـــــال العـــــامود وحتـــــى ت الجنوبي
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. )١٩٩٩ي،الفنـــــ( القيســـــارية ثـــــم القريـــــون والحـــــي الثالـــــث حـــــي الســـــمرة: يـــــاءم بحيـــــث تخللهـــــا ثالثـــــة اح٧٣

  :نابلس بما يلي مدينة الحقبات التاريخية التي مرت بهاويمكن اجمال 

  

  :نابلس في العهد الكنعاني .١

اطلـــــق الكنعـــــانيون عنـــــد تاســـــيس وبنـــــاء المدينـــــة فـــــي اواســـــط االلـــــف الثالـــــث قبـــــل المـــــيالد علـــــى المدينـــــة 

المرتفــــع او المنكــــب، وقـــــد حــــدد موقــــع المدينـــــة فيمــــا بــــين بئـــــر يعقــــوب وقبــــر النبـــــي تعنـــــي ) شــــكيم(اســــم 

وقــــــد انفــــــق جمهــــــور العلمــــــاء علــــــى ان المدينــــــة كانــــــت تقــــــع فــــــي الــــــوادي مــــــابين جبلــــــي عيبــــــال  .يوســــــف

ــــة ــــابلس الحالي ــــة ن ــــه مدين ــــوم علي ــــذي تق ــــدور  .وجــــرزيم اي الموقــــع ال وقــــد بقــــي خــــالف فــــي هــــذا الســــياق ي

ـــــى اي قســـــم مـــــن هـــــذا ـــــوم عليـــــه شـــــكيم ومـــــع بدايـــــة القـــــرن العشـــــرين  حـــــول عل ـــــي كانـــــت تق ـــــوادي الجبل ال

ــــة قــــرب بالطــــه  ــــة شــــكيم التاريخي ــــار مدين  .القريبــــة مــــن نــــابلس الحاليــــةانحســــم هــــذا الخــــالف باكتشــــاف اث

ـــــة نشـــــاط  ـــــة ضـــــمن مرحل وقـــــد توافـــــدت البعثـــــات الخارجيـــــة للتنقيـــــب والبحـــــث واجـــــراء حفريـــــات فـــــي المدين

فلســـــطين عامـــــة فـــــي تلـــــك الفتـــــره، بحيـــــث كانـــــت البعثـــــة االثريـــــة االلمانيـــــة  البعثـــــات االثريـــــة االجنبيـــــة فـــــي

ـــــد تميـــــزت المدينـــــة بتحصـــــيناتها واســـــوارها القويـــــة .النمســـــاوية فـــــي شـــــكيم احـــــدى هـــــذه البعثـــــات وقـــــد . وق

كانــــت المدينــــة تشــــتمل فــــي بدايــــة االلــــف الثــــاني قبــــل المــــيالد علــــى كثيــــر مــــن المنشــــآت المعماريــــة التــــي 

كانــــت ايــــذانا بظهــــور المدينــــة السياســــي كدولــــة، ومــــن اهــــم ميــــزات المدينــــة التــــي عرفــــت بهــــا فــــي حينــــه 

عـــــادة بنائهـــــا مـــــرات عديـــــدة ة التـــــي مـــــرت بهـــــا وادت الـــــى هـــــدمها وإ يـــــر التقلبـــــات واالحـــــداث التاريخيـــــة الكث

؛  ٢٠-٥ص ٢٠١١بلديـــــــــــــــــــــــــــة نـــــــــــــــــــــــــــابلس؛  ٣٢-٨ص ٢٠١١كلبونـــــــــــــــــــــــــــه؛   ١٩٨٤الفلســـــــــــــــــــــــــــطينية،(

  )٢٠١١بشارة،

  

  :نابلس في العهد الروماني .٢

مر مـــــن يين هـــــدمت مدينـــــة شـــــكيم الكنعانيـــــة بـــــأم وفـــــي ســـــبيل القضـــــاء علـــــى الســـــامر ٧٢-٦٩بـــــين عـــــامي 

 وقــــــد. الرومــــــاني آنــــــذاك وتــــــم نقــــــل حجارتهــــــا لبنــــــاء مدينــــــة جديــــــدة الــــــى القــــــرب مــــــن شــــــكيماالمبراطــــــور 

معبرتــــا (اقيمــــت علــــى انقــــاض قريــــة ســــامرية عرفــــت تاريخيــــا باســــم  لكنهــــاســــميت هــــذه المدينــــة نيــــابولس و 

بحيـــــث تـــــوافرت شـــــروط اقامـــــة المدينـــــة فـــــي هـــــذه المنطقـــــة مـــــن حيـــــث وفـــــرة الميـــــاه وســـــهولة ) او مامورثـــــا

يضـــــا وراء هـــــدم مدينـــــة شـــــكيم اســـــباب هندســـــية وبيئيـــــة اتبعهـــــا الرومـــــان فـــــي طريقـــــة بنـــــاء وكـــــان ا. البنـــــاء
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قامــــت المدينــــة الجديــــدة الــــى القــــرب قلــــيال مــــن المدينــــة . مــــدنهم لــــم تكــــن متــــوفرة فــــي موقــــع مدينــــة شــــكيم

القديمــــة فــــي القســــم الجنــــوبي الشــــرقي مــــن الــــوادي بقــــرب جبــــل جــــرزيم بحيــــث تــــوافرت فــــي هــــذه المنطقــــة 

  . يرة وحجارة البناء بحيث استخدمت السفوح العليا لجبل جرزيم كمحاجر لبناء المدينةالمياه الغز 

وعنــــــد تخطــــــيط المدينــــــة واجــــــه الرومــــــان تحــــــديات قاســــــية تمثلــــــت فــــــي طبيعــــــة تضــــــاريس مدينــــــة نــــــابلس 

الجبليـــــة بحيـــــث تحكمـــــت طبوغرافيـــــة المنطقـــــة فـــــي اعطـــــاء المدينـــــة شـــــكل طـــــولي تمتـــــد مـــــن الشـــــرق الـــــى 

وقــــد قــــام الرومــــان ببنــــاء ثالثــــة  .ل مفتــــوح الجــــانبين الشــــرقي والغربــــيى واد طويــــالغــــرب بحيــــث تقــــع علــــ

معبـــــد خـــــاص لهـــــم علـــــى قمـــــة جبـــــل  كمـــــا اقـــــاموا والمـــــدرج وميـــــدان ســـــباق للخيـــــل كن للهـــــو، المســـــبحامـــــا

؛  ٢٠١١؛ بشـــــــــــــــــــــاره، ٢٠-٥ص ٢٠١١بلديـــــــــــــــــــــة نـــــــــــــــــــــابلس؛  ٣٢-٨ص ٢٠١١كلبونـــــــــــــــــــــه( جـــــــــــــــــــــرزيم

  .)٢٠٠٠؛ الحلو ١٩٨٨الدباغ،

 

  :م١٠٩٩-٦٣٦الفتح العربي االسالمي نابلس خالل  .٣

م ٦٣٤اجتمعــــــت الجيــــــوش العربيــــــة االســــــالمية مــــــع الجيــــــوش البيزنطيــــــة فــــــي معركــــــة اليرمــــــوك الحاســــــمه 

. م٦٣٦ومـــــع اســـــتكمال العـــــرب والمســـــلمين لفتوحـــــاتهم التقـــــى الجيشـــــان مـــــره اخـــــرى فـــــي معركـــــة اجنـــــادين 

ـــــت  ـــــالد الشـــــام دخل ـــــي ب ـــــة االســـــالمية ف ـــــد اتســـــم بالطـــــابع بعـــــد هـــــذه االنتصـــــارات العربي ـــــابلس عهـــــد جدي ن

وكانــــــت مــــــن بــــــين القبائــــــل ) مثــــــل القبائــــــل القيســــــية واليمنيــــــة(العربــــــي االســــــالمي لتعــــــود القبائــــــل العربيــــــة 

بلديـــــة ؛  ٤١-٣٣ص ٢٠١١كلبونـــــه(مدينـــــة نـــــابلس قبيلـــــة مضـــــر بـــــن نـــــزار  التـــــي نزلـــــت واســـــتوطنت فـــــي

  .)٢٠-٥ص ٢٠١١نابلس

 

  :م٦٦١ نابلس في العهد االموي .٤

وكمـــــا تظهـــــر الدراســـــات فـــــإن نـــــابلس عاشـــــت كمدينـــــة ) دمشـــــق(لعاصـــــمة الدولـــــه االمويـــــة  اتبعـــــت نـــــابلس

امــــا مــــن الناحيــــة السياســــية فقــــد ســــاد المدينــــة اثنــــاء حكــــم االمــــويين لهــــا  ،ثانويــــة لــــم تاخــــذ موقــــع الصــــدارة

ـــــــو  ـــــــه(ع مـــــــن االســـــــتقرار واالمـــــــان النســـــــبي ن ـــــــابلس؛  ٤١-٣٣ص ٢٠١١كلبون ـــــــة ن  ٢٠-٥ص ٢٠١١بلدي

  )٢٠١١؛ بشاره،
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  :م٧٥٠نابلس في العهد العباسي  .٥

اتبعـــــت نــــــابلس فـــــي العصــــــر العباســـــي الــــــى عاصـــــمة الدولــــــة الجديـــــدة بغــــــداد ولـــــم تســــــتمر هـــــذه التبعيــــــة 

ـــــالد الشـــــام فـــــي  ـــــت ب ـــــيهم بحيـــــث انتقل ـــــادتهم عل ـــــة العباســـــية وتمـــــرد والتهـــــم وق طـــــويال بســـــبب تراجـــــع الدول

، بعــــد صــــر اال انهــــا لــــم تــــدم طــــوياليــــة فــــي مهــــذه الفتــــره الكثــــر مــــن حــــاكم الــــى ان تبعــــت الدولــــة الطولون

ذلـــــك تبعـــــت نـــــابلس الدولـــــة الفاطميـــــة التـــــي ســـــعت الـــــى نشـــــر الشـــــيعية بـــــين ابنائهـــــا وانقســـــم بـــــذلك ســـــكان  

ــــــين مؤيــــــد ومعــــــارض للخالفــــــه الفاطميــــــة وبســــــبب  ــــــى انفســــــهم ب مخالفــــــة الفــــــاطميين لمــــــذهب المدينــــــة عل

مــــــن معظــــــم ســــــكان فلســــــطين لــــــم تحظــــــى الخالفــــــه الفاطميــــــة بالترحيــــــب عمومــــــا  يــــــةالجماع اهــــــل الســــــنة

االمــــــر الــــــذي ابقــــــى الــــــبالد فــــــي حالــــــة اضــــــطراب مــــــابين ثــــــورات ومعــــــارك بــــــين الفــــــاطميين والجماعــــــات 

؛  ٢٠-٥ص ٢٠١١بلديــــــــــــــــة نــــــــــــــــابلس؛  ٤١-٣٣ص ٢٠١١كلبونــــــــــــــــه(المنشــــــــــــــــقة امثــــــــــــــــال القرامطــــــــــــــــة 

  .)٢٠١١بشاره،

 

  :م١١٨٧-١٠٩٩ فرنجةال نابلس في عهد .٦

ــــــالد الشــــــام وانقســــــامها ادت المعــــــارك والصــــــراعات الــــــدائرة مــــــابين  الفــــــاطميين والســــــالجقة الــــــى انهــــــاك ب

ــــــى اعتابهــــــا ــــــى حمــــــالت الفرنجــــــه ال ــــــالتزامن مــــــع وصــــــول اول ــــــدة فــــــي  .وتفكيكهــــــا ب وبعــــــد مواجهــــــات عدي

مواقــــع مختلفــــة مــــابين المســــلمين والفرنجــــه تغيــــر ميــــزان القــــوى بــــين الخصــــمين مــــع قيــــام الدولــــه االيوبيــــة 

مــــــن الــــــدخول لنــــــابلس وفتحهــــــا عــــــدا قلعتهــــــا لحصــــــانتها م فقــــــد تمكــــــن قــــــادة الجــــــيش هنــــــاك ١١٧٣ســــــنة 

ومـــــن المظـــــاهر العمرانيـــــة التـــــي خلفهـــــا الصـــــليبيين  .وقـــــاموا بتحريـــــر الكثيـــــر مـــــن اســـــرى المســـــلمين هنـــــاك

ــــــت  ــــــل جــــــرزيم وبقي ــــــى جب ــــــي اقيمــــــت عل ــــــالرغم مــــــن الحــــــروب –القلعــــــة الت هــــــا حصــــــينة منيعــــــة اال ان -ب

باالضـــــافة الـــــى بنـــــائهم الكنـــــائس مثـــــل كنســـــية  .م١٩٠٠لـــــزال الـــــذي ضـــــرب المدينـــــة عـــــام الز  دمـــــرت اثـــــر

مكــــــان الكنســــــية البيزنطيــــــة التــــــي حولهــــــا المســــــلمون اثنــــــاء حكمهــــــم للــــــبالد  فرنجــــــةالبعــــــث التــــــي اقامهــــــا ال

حتــــى االن، واقــــاموا  وال تــــزال بعــــض مــــن اثــــار الكنيســــة باقيــــاً  .الــــى مســــجد اطلقــــوا عليــــه المســــجد الكبيــــر

كانــــت تحمــــل اســــم كنيســــة بئــــر يعقــــوب  افرنجيــــةة يســــكنايضــــا فــــي المكــــان الــــذي يوجــــد فيــــه بئــــر يعقــــوب 

باالضـــــــافة الـــــــى بنـــــــاء مستشـــــــفى وبعـــــــض  هـــــــذا. م ١٩١٤رميمهـــــــا فـــــــي عـــــــام وشـــــــكلها الحـــــــالي يعـــــــود لت

الجوامــــــع التــــــي انشــــــئت بعــــــد عــــــودة المدينــــــة للحكــــــم االســــــالمي واشــــــهرها مســــــجد الحنبلــــــي الــــــذي عــــــرف 

رانيـــــــة فـــــــي نـــــــابلس خـــــــالل الصــــــــراع ، وآثــــــــار المنشـــــــآت العما االســـــــم منـــــــذ القـــــــرن الســـــــابع للهجـــــــرهبهـــــــذ
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م بحيـــــث لـــــم ١٩٢٧االســـــالمي الصـــــليبي اذا مـــــا قورنـــــت بغيرهـــــا قليلـــــه اثـــــر علـــــى وجودهـــــا زلـــــزال عـــــام 

 ٢٠١١بلديـــــــة نـــــــابلس؛  ٤٧-٤٢ص ٢٠١١كلبونـــــــه؛  ١٩٩٩العـــــــزة،( .يبقـــــــى منهـــــــا ســـــــوى اثـــــــار بســـــــيطه

  .)٢٨١-٢١١-٢١٠ص ١٩٩١البيشاوي؛  ٢٠-٥ص

 

 :م١٢٦٠-١١٨٧االيوبي نابلس في العهد  .٧

م للمســـــلمين علـــــى الفرنجـــــه توجهـــــت الحمـــــالت االســـــالمية العربيـــــة ١١٨٧بعـــــد االنتصـــــار فـــــي فلســـــطين  

ــــــاء االنقســــــامات بــــــين حكــــــام العصــــــر  ــــــابلس اثن ــــــد شــــــهدت ن ــــــك فعــــــال وق ــــــت مــــــن ذل ــــــتح نــــــابلس وتمكن لف

 ٢٠١١كلبونــــــه( .م هــــــدمت علــــــى اثــــــره ابنيتهــــــا وقتــــــل اغلــــــب ســــــكانها١١٩٩االيــــــوبي زلــــــزاال مــــــدمرا عــــــام 

  )٢٠-٥ص ٢٠١١ية نابلسبلد؛  ٥٨-٤٨ص

 

  :م١٥١٦-١٢٦٠نابلس في عهد المماليك  .٨

اثنـــــاء تنـــــافس االيـــــوبيين والمماليـــــك علــــــى الحكـــــم وبعـــــد صـــــراعات ومعــــــارك عديـــــدة بـــــين الطـــــرفين عقــــــد 

اســــــتمر الوضــــــع كــــــذلك اال ان تالقــــــى  .وقعــــــت نــــــابلس بموجبــــــه ضــــــمن حكــــــم المماليــــــكو صــــــلح بينهمــــــا 

 نصـــــر المســـــلمين فـــــي هـــــذه المعركـــــةم، وب١٢٦٠الســـــلطان قطـــــز مـــــع التتـــــار فـــــي معركـــــة عـــــين جـــــالوت 

انقــــــذت بــــــالد الشــــــام وانتهــــــى حكــــــم التتــــــار وانتهــــــت معظــــــم الواليــــــات االيوبيــــــة بحيــــــث اصــــــبح ســــــلطان 

ملــــوكي عاشــــت مدينــــة فــــي فتــــرة العصــــر الم .المماليــــك ســــلطانا علــــى كــــل بــــالد الشــــام باالضــــافة لمصــــر

بالمظــــــاهر العمرانيــــــة التــــــي ســــــادتها الشخصــــــية المملوكيــــــة  لس بــــــأمن وامــــــان، وتميــــــزت هــــــذه الفتــــــرة نــــــاب

جــــــزء منهــــــا بــــــاق فــــــي ابنيــــــة نــــــابلس الــــــى هــــــذه اللحظــــــة والكثيــــــر منهــــــا انطمســــــت معالمــــــه اثــــــر العوامــــــل 

ــــرميم التــــي  ــــى عمليــــات الت ــــة مــــن هــــدم وزالزل وتآكــــل باالضــــافة ال ــــة المختلف شــــهدتها هــــذه االبنيــــة الطبيعي

؛  ٢٠-٥ص ٢٠١١بلديـــــــــــــــــة نـــــــــــــــــابلس؛  ٦٨-٥٩ص ٢٠١١كلبونـــــــــــــــــه( .فـــــــــــــــــي العصـــــــــــــــــر العثمـــــــــــــــــاني

  )٢٠١١بشاره،

 

  :م١٩١٨-١٥١٦العثماني نابلس تحت العهد  .٩

فقــــــد  جديــــــداً  تاريخيــــــاً  دخلــــــت نــــــابلس عهــــــداً  ،م١٦٧٠فــــــي عــــــام  ،انتقلــــــت بــــــالد الشــــــام لحكــــــم العثمــــــانيين

العثمانيــــــة فــــــي االتجــــــاه نحــــــو االعتمــــــاد علــــــى امــــــراء محليــــــين للمدينــــــة مــــــن ابنــــــاء اســــــرها  بــــــدأت الدولــــــة
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ـــــــا ـــــــت فـــــــي آل النمـــــــر وآل طوق ـــــــرى تمثل ـــــــة المتنفـــــــذة مـــــــن عـــــــائالت كب ـــــــد الهـــــــاديالغني اال ان  .ن وآل عب

ــــــة ــــــة عــــــادت وبعــــــد فتــــــرة زمنيــــــة الــــــى الدول ــــــين حــــــاكم عثمــــــاني  العثماني ادارة الــــــبالد بشــــــكل مباشــــــر بتعي

وقـــــد تركـــــت الخالفـــــة  .ت االقطاعيـــــة المحليـــــة فـــــي المدينـــــةرى جـــــراء ممارســـــات العـــــائالللمدينـــــة مـــــرة اخـــــ

العثمانيـــــة عـــــدة مظـــــاهر للتطـــــور الحضـــــاري والعمرانـــــي فـــــي اواخـــــر الحكـــــم العثمـــــاني مثـــــل تأســـــيس بلديـــــة 

ــــــابلس ســــــنة  م وحــــــددت صــــــالحيتها بأعمــــــال طهــــــارة المدينــــــة ونظافتهــــــا، وكــــــذلك انشــــــاء مركــــــز ١٨٦٩ن

 ٢٠-٥ص ٢٠١١بلديــــــــة نــــــــابلس؛  ٩٩-٦٩ص ٢٠١١كلبونــــــــه؛  ١٩٧٥،لنمــــــــرا( .للبريــــــــد وخــــــــط البــــــــرق

  )٢٠١٢؛ التمام، ٢٠١٠الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،؛ 

 

  :م١٩٤٧-م١٩١٧ نابلس تحت االحتالل البريطاني .١٠

ــــــــى وهزيمــــــــة العثمــــــــانيين فيهــــــــا ســــــــقطت نــــــــابلس تحــــــــت االحــــــــتالل  ــــــــوع الحــــــــرب العالميــــــــة االول بعــــــــد وق

م بحيــــــــث عانــــــــت المدينــــــــة مــــــــن ويــــــــالت هــــــــذا االحــــــــتالل، وممــــــــا زاد االمــــــــر ١٩٤٧-١٩١٧البريطــــــــاني 

ـــــة تعرضـــــت لهـــــا المدينـــــة فـــــي  ـــــذي ضـــــرب  ١٩٢٧ســـــوءا وقـــــوع اكبـــــر كارثـــــة طبيعي ـــــزال ال فقـــــد اوقـــــع الزل

ـــــابلس خاصـــــة  ـــــأثرت ن ـــــة ت ـــــة الثاني ـــــد انـــــدالع الحـــــرب العالمي ـــــك الوقـــــت دمـــــارا هـــــائال، وعن ـــــة فـــــي ذل المدين

قعــــت فلســــطين تحــــت حكــــم الصــــهاينة ونشــــبت علــــى اثــــر ذلــــك وفلســــطين عامــــة باحــــداث هــــذه الحــــرب، و 

العديـــــــد مـــــــن المصـــــــادمات والمواجهـــــــات مـــــــع الســـــــكان الرافضـــــــين لهـــــــذا االحـــــــتالل وكانـــــــت نتيجـــــــة هـــــــذه 

قســـــمت فلســـــطين  ١٩٤٧االحـــــداث تهجيـــــر ســـــكان مـــــدن وقـــــرى فلســـــطين الســـــاحلية وبقـــــرار التقســـــيم عـــــام 

% ٥٦ودولـــــــــة يهوديـــــــــة بمســـــــــاحة % ٤٤بقـــــــــرار مـــــــــن الجمعيـــــــــة العامـــــــــه الـــــــــى دولـــــــــة عربيـــــــــة بمســـــــــاحة 

 االنتـــــــداب انتهـــــــاء بعـــــــد ١٩٤٨ مـــــــايو/  أيـــــــار ١٤ فـــــــيو . ووضـــــــعت القـــــــدس تحـــــــت الوصـــــــاية الدوليـــــــة

 العالميــــــة الصــــــهيونية للمنظمــــــة التنفيــــــذي الــــــرئيس غوريــــــون بــــــن ديفيــــــد اعلــــــن فلســــــطين علــــــى البريطــــــاني

 أرضـــــــه أســـــــماه مــــــا إلـــــــى اليهـــــــودي الشــــــعب وعـــــــودة اإلســــــرائيلية الدولـــــــة قيـــــــام اليهوديــــــة الوكالـــــــة ومــــــدير

مــــــــــن االراضــــــــــي الفلســــــــــطينية تحــــــــــت االحــــــــــتالل % ٧٨وبــــــــــذلك وقعــــــــــت  بحســــــــــب ادعائــــــــــه التاريخيــــــــــة

واثنـــــاء فتـــــرة االنتـــــداب البريطـــــاني تعرضـــــت مدينـــــة نـــــابلس للتجزئـــــة ســـــواء اراضـــــي الملكيـــــات  .االســـــرائيلي

الخاصــــــه او المشــــــاع اوالوقــــــف، وفــــــي هــــــذه الفتــــــره بــــــرزت الطبقيــــــة بــــــين ســــــكان المدينــــــة التــــــي عززتهــــــا 

ـــــــل  ـــــــبعض العـــــــائالت مقاب ـــــــة ل ـــــــي منحتهـــــــا الســـــــلطات البريطاني ـــــــة واالقتصـــــــادية الت ـــــــازات االجتماعي االمتي

المدينــــة، وظهــــر ذلــــك فــــي طبيعــــة المســــاكن التــــي توجهــــت مــــن نمــــط عربــــي اســــالمي الــــى تســــيير امــــور 
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ـــــــي مســـــــاحه صـــــــغيرة جـــــــدا الســـــــباب  ـــــــد، وكـــــــان تركـــــــز المبـــــــاني ف ـــــــرز اســـــــتعمال القرمي ـــــــي وب نمـــــــط غرب

اجتماعيــــــــة، وســــــــاد االســــــــتخدام الزراعــــــــي غــــــــرب المدينــــــــة لتــــــــوفر الينــــــــابيع والتربــــــــه الخصــــــــبه، وتوســــــــع 

بالتوجـــــــه الســـــــتخدام اراضـــــــي هولة تضاريســـــــها، وبـــــــدأ الســـــــكان اســـــــتخدام االراضـــــــي شـــــــرق المدينـــــــة لســـــــ

الســـــفوح الـــــدنيا لجبلـــــي عيبـــــال وجـــــرزيم، وشـــــهدت هـــــذه الفتـــــره ايضـــــا بـــــدء خـــــروج الســـــامريون مـــــن البلـــــدة 

م اقــــــرت ســــــلطات التخطــــــيط البريطانيــــــة ١٩٤٨القديمــــــة والتمركــــــز فــــــي حــــــي خــــــاص بهــــــم، وفــــــي عــــــام 

بلديــــــة  ؛ ٢٠٠٥غضــــــية والحلبــــــي،( .البلديــــــة المخطــــــط الهيكلــــــي لمدينــــــة نــــــابلس لتوضــــــيح حــــــدود ســــــيادة

  )٢٠٠٥عبدالحميـــــــــد، ؛ ٢٠١٠الجهـــــــــاز المركـــــــــزي لالحصـــــــــاء الفلســـــــــطيني،؛  ٢٠-٥ص ٢٠١١نـــــــــابلس

  )٥(خارطة رقم 

  

  :م١٩٦٧-١٩٤٨نابلس تحت الحكم االردني  .١١

تــم ضــم وتوحيــد الضــفتين الشــرقية  أراض فلســطين المحتلــة مــن% ٧٨ عــد اعــالن قيــام دولــة اســرائيل علــىب

طــراف الفلســطينية واالردنيــة ادت الــى اعــالن قيــام عقــدت عــدة مــؤتمرات شــعبية مــابين األم و ١٩٥٠والغربيــة 

ردنية في ذلـك الوقـت نظامهـا االداري علـى الضـفة الغربيـة، وفرضت الحكومة األ المملكة االردنية الهاشمية

ين قـام الجـيش االسـرائيلي بـاحتالل الضـفة الغربيـة وقطـاع م حـ١٩٦٧واستمر الوضع علـى حالـه حتـى عـام 

لـم تحـدث الحكومـة االردنيـة . غزة بحيث وقعت المدن الفلسطينية بما فيها مدينة نابلس تحـت نيـر االحـتالل

اي تغيير في اوضاع المدينة، اال ان حركـة البنـاء انتقلـت مـن الغـرب الـى التوجـه شـرق المدينـة ويعـود ذلـك 

التـــي بـــدأت ) ١٩٥٣-١٩٤٨(اهمهـــا اقامـــة مخيمـــات الالجئـــين الفلســـطينيين بـــين عـــامي الـــى عـــدة عوامـــل 

م ١٩٦٣تتحــول مــن االقامــه فــي خــيم الــى البنــاء فــي ســفوح جبلــي عيبــال شــماال وجــرزيم جنوبــا، وفــي عــام 

من االراضي الى المدينة في خطوة لتوسيع حدود المدينة لتشمل قـرى عسـكر  ٢كم ١١.١٠اضيفت حوالي 

بلديــة ؛ ٢٠٠٥غضــية والحلبــي،(. لجنيــد ورفيــديا ونجــد هنــا بدايــة مرحلــة احتــواء المدينــة  لالريــافوبالطــه، ا

خارطـــة )  ٢٠٠٥عبدالحميـــد، ؛ ٢٠١٠الجهـــاز المركـــزي لالحصـــاء الفلســـطيني،؛  ٢٠-٥ص ٢٠١١نـــابلس

  ).٦(رقم 
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  م١٩٤٧-م١٩١٤نابلس خالل الحكم البريطاني  حافظةالحدود االدارية لم): ٥(خارطة رقم 

  
   http://www.sef.ps: المصدر
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  م١٩٦٧- م١٩٤٨نابلس في فترة الحكم االردني بين عامي  لمحافظة الحدود االدارية): ٦(خارطة رقم 

  
  )٢٣٧،ص٢٠٠٤ حباس، اسامة، ؛اشتية، محمد(: المصدر
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  :م١٩٩٤-١٩٦٧ نابلس تحت االحتالل االسرائيلي .١٢

ـــــــاحتالل الضـــــــفة ١٩٦٧فـــــــي عـــــــام ـــــــذي قـــــــام ب ـــــــابلس  تحـــــــت االحـــــــتالل االســـــــرائيلي ال ـــــــة ن م وقعـــــــت مدين

الغربيـــــة وقطـــــاع غـــــزة بحيـــــث وقعـــــت المـــــدن الفلســـــطينية بمـــــا فيهـــــا مدينـــــة نـــــابلس تحـــــت نيـــــر االحـــــتالل، 

ــــة التــــي شــــملت كــــل انــــ واع وعانــــت المدينــــة خــــالل هــــذه الفتــــرة مــــن ويــــالت االحــــتالل وممارســــاته الهمجي

، واالســــــرى رض والشــــــجر والبشــــــر بحيــــــث وقــــــع العديــــــد مــــــن الشــــــهداء والجرحــــــىالتخريــــــب والتــــــدمير لــــــأل

ـــــــب  ـــــــرة منهـــــــا للتخري ـــــــة مـــــــن هـــــــذا العـــــــدوان فتعرضـــــــت اجـــــــزاء كبي ـــــــة التاريخي ـــــــم تســـــــلم منشـــــــآت المدين ول

احـــــتالل المدينـــــة فـــــي حينـــــه بعـــــد صـــــمود ابنائهـــــا  مـــــن والتـــــدمير، وتمكنـــــت قـــــوات االحـــــتالل االســـــرائيلية

ــــــدة فــــــي وجــــــه قــــــذا العــــــزل ــــــدبابات والطــــــائرات والصــــــواريخاليــــــام عدي تميــــــزت هــــــذه الفتــــــره بتوجــــــه . ئف ال

البنيـــــــان نحـــــــو الحـــــــواف الجبليـــــــة االكثـــــــر وعـــــــورة نتيجـــــــة لتنـــــــاقص مســـــــاحة االراضـــــــي الصـــــــالحه للبنـــــــاء 

وتطلــــب ذلــــك اتبــــاع سياســــات خاصــــه لتــــذليل العقبــــات التــــي ضــــمن حــــدود المخطــــط الهيكلــــي االردنــــي، 

يــــة المنطقــــة، وبــــرز فــــي هــــذه الفتــــره السياســــات االســــرائيلية التــــي تهــــدف الــــى الحــــد مــــن فرضــــتها طبوغراف

التوســـــع الفلســـــطيني وتقييـــــد حركـــــة البنـــــاء تمثـــــل ذلـــــك فـــــي اصـــــدار تـــــراخيص بنـــــاء قليلـــــه ال تتناســـــب مـــــع 

شـــــــهدت امتـــــــدادا عمرانيـــــــا واســـــــعا االمـــــــر ) م١٩٩٤-١٩٦٧(الفتـــــــره بـــــــين  ان االحتياجـــــــات المســـــــتمره، اال

ا وتوســـــعمدينـــــة امتـــــدادا شـــــهدت الالـــــذي حـــــدا بالبلديـــــة الـــــى توســـــيع حـــــدودها بموافقـــــة ســـــلطات االحـــــتالل، 

ــــى وصــــل  وكانــــت حركــــة التوســــع اكبــــر باتجــــاه الشــــرق والغــــرب ونجــــد ان البنــــاء اخــــذ يتســــلق الجبــــال حت

حيــــــث بلغــــــت مســــــاحة المبــــــاني فــــــي تلــــــك الفتــــــره  ى ســــــطح البحــــــرم فــــــوق مســــــتو  ٧٠٠ارتفاعــــــه حــــــوالي 

، وكـــــان االســـــتخدام الســـــكني لالراضـــــي هـــــو االســـــتخدام االبـــــرز، ثـــــم جـــــاءت مرحلـــــة االحيـــــاء ٢كـــــم٢.٣٢

المتخصصـــــة مثـــــل انشـــــاء احيـــــاء خاصـــــه لالطبـــــاء شـــــرق المدينـــــة والمهندســـــيين فـــــي غربهـــــا، وفـــــي ظـــــل 

ولـــــى شـــــهدت المدينـــــة بـــــالرغم مـــــن ذلـــــك توســـــعا الظـــــروف السياســـــية الصـــــعبه التـــــي رافقـــــت االنتفاضـــــة اال

شــــكل قطــــاع البنــــاء مجــــال اقتصــــادي مــــربح بحيــــث ظهــــر البنــــاء العمــــودي بشــــكل بــــارز، و عمرانيــــا كبيــــرا 

 ٢٠١١بلديـــــة نـــــابلس(  .صـــــناعات التـــــي تـــــرتبط بالبنـــــاء مثـــــل مقـــــالع الحجـــــراســـــتخدام االراضـــــي لل رافقـــــه

 ؛ ٢٠٠٥ية والحلبــــــــــــــــي،؛ غضــــــــــــــــ٢٠١٠المركــــــــــــــــزي لالحصــــــــــــــــاء الفلســــــــــــــــطيني، الجهــــــــــــــــاز؛  ٢٠-٥ص

  )٢٠٠٥عبدالحميد،
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  :الوقت الحاضر -م١٩٩٤نابلس في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية .١٣

ة االولــى وكانــت نــابلس احــدى المــدن الفلســطينية المشــاركة بشــكل فعــال فاضــم انــدلعت االنت١٩٨٧فــي عــام 

م ١٩٩٣اوسـلو فـي اكتـوبر عـام ومؤثر في هذه الهبة الشـعبية، وكـان مـن نتـاج هـذه االنتفاضـة عقـد اتفاقيـة 

بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل والذي يتضمن تسليم المدن الفلسطينية لسلطة وطنية تدير شـؤونها 

فاصـبحت نـابلس بموجـب هـذا االتفـاق  .سوية الوضع النهائي بين الجانبينكخطوة اولى تتبعها مفاوضات لت

لــالدارة الفلســطينية، اال ان نقــض اســرائيل المســتمر للعهــود  ةتابعــاحــدى مــدن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ال

م التـي ادت الـى اجتيـاح ٢٠٠٠عـام ) انتفاضـة االقصـى(والمواثيق الدولية  ادى الـى انـدالع انتفاضـة ثانيـة 

منهـا وعـزل بعضـها عـن  بعض المنازلقوات االحتالل االسرائيلية لمدن السلطة الوطنية الفلسطينية وتدمير 

م توقفــت المواجهــات فــي هــذه االنتفاضــة االانهــا تركــت ٢٠٠٥فــي عــام  الحــواجز العســكرية، بعــض باقامــة

وفــي مجــال  .تــي بقــي جــزء منهــا قائمــا حتــى االنمعــالم ثابتــه علــى االرض تمثلــت فــي الحــواجز العســكرية ال

حيـث تـم  تقريبـاو امتدادا وتوسـعا  فـي جميـع االتجاهـات البناء شهدت المدينة في هذه الفتره نشاطا عمرانيا 

شــق العديـــد مــن الطـــرق، وتعتبــر المنطقـــة الشــمالية الغربيـــة منطقــة التوســـع المســتقبلية لوجـــود اراضــي فيهـــا 

وبـــالرغم مـــن صـــعوبة طبوغرافيـــة المنطقـــة اال ان شـــق الطـــرق وتـــوفر المـــواد الخـــام وتعـــاون ، الزالـــت فارغـــه

لسـكان فـي قطـاع البنـاء سـاهم كـل ذلـك فـي البلدية في منح تراخيص للسكان باالضافة الـى الخبـرة العمليـة ل

الجهـــــــاز المركـــــــزي لالحصـــــــاء ؛  ٢٠-٥ص ٢٠١١بلديـــــــة نـــــــابلس( .تـــــــذليل الصـــــــعوبات والتغلـــــــب عليهـــــــا

  )٢٠٠٥؛ غضية والحلبي، ٢٠٠٥عبدالحميد، ؛ ٢٠١٠الفلسطيني،
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  التقسيم االداري للضفة الغربية وغزة في ظل السلطة الفلسطينية ):٧(خارطة رقم 

  
  انتاج الباحثة : المصدر
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   :االهتمام بتخطيط المدينة-

يواجــــــه تخطــــــيط المدينــــــة وامتــــــدادها الفيزيــــــائي الكثيــــــر مــــــن المعوقــــــات والمحــــــددات الطبيعيــــــة والسياســــــية 

االمــــر الــــذي اثــــر علــــى المخطــــط العــــام للمدينــــة مــــن حيــــث مقدرتــــه علــــى تلبيــــة االحتياجــــات التخطيطيــــة 

كبيـــــر، وال تخـــــرج مدينـــــة نـــــابلس  التـــــي تعتمـــــد علـــــى المدينـــــة بشـــــكللســـــكان المدينـــــة والمنـــــاطق المجـــــاورة 

طـــــــار المـــــــدن العربيـــــــة بشـــــــكل عـــــــام فهـــــــي مركـــــــز تجـــــــاري بالدرجـــــــة االولـــــــى كونهـــــــا مـــــــن المـــــــدن عـــــــن إ

ـــــــوع مـــــــن ـــــــى هـــــــذا الن ية نشـــــــطة االقتصـــــــادالمـــــــدن اكتظـــــــاظ الوســـــــط بالحركـــــــة واأل الصـــــــغيرة، ويلحـــــــظ عل

  .)٢٠٠٨،الهموز( ة بينما تبقى الجوانب أكثر هدوءً المختلف

تمـــــت المصـــــادقة علـــــى تعتبـــــر مدينـــــة نـــــابلس مـــــن المـــــدن الرائـــــدة التـــــي خاضـــــت تجربـــــة التخطـــــيط، فقـــــد 

وبقـــــي االعتمـــــاد م مـــــن قبـــــل ســـــلطات التنظـــــيم البريطانيـــــة ١٩٤٨اول مخطـــــط هيكلـــــي للمدينـــــة فـــــي عـــــام 

ـــــــة الجزئيـــــــة داخـــــــل وخـــــــارج م١٩٩٥عليـــــــه حتـــــــى عـــــــام  ، وتبـــــــع ذلـــــــك العديـــــــد مـــــــن المخططـــــــات الهيكلي

ــــــي العــــــام وفقــــــا للتغيــــــرات والتوســــــعات التــــــي شــــــهدتها المدينــــــةالمخطــــــط   ).Abdelhamid,2007(الهيكل

 ١٩٢٧وفــــــي عــــــام  ، توجــــــه االهــــــالي للبنــــــاء خــــــارج المدينــــــة باتجــــــاه الجبــــــال ١٩٢٧بعــــــد زلــــــزال اذ انــــــه و 

تــــــم تــــــاليف لجنــــــة تخطــــــيط  للمنــــــاطق خــــــارج المدينــــــة القديمــــــة ولتقــــــديم مشــــــروع هيكلــــــي لتنظــــــيم المدينــــــة 

مشـــــروع تنظـــــيم حـــــدود مدينـــــة نـــــابلس /مشـــــروع تنظـــــيم جبـــــل عيبـــــال/وع تنظـــــيم جبـــــل جـــــرزيممشـــــر : لتشـــــمل

ــــة، فــــي عــــام  ــــذكر  ١٩٤٠الحديث ــــاء نحــــو الشــــرق والغــــرب وي توســــعت حــــدود المدينــــة واتجهــــت حركــــة البن

عانـــــت المدينـــــة مـــــن العديـــــد مـــــن وقـــــد . ان نـــــابلس لهـــــا مخطـــــط هيكلـــــي منـــــذ ايـــــام االنتـــــداب البريطـــــاني

ـــــة االشـــــكاليات العمرانيـــــة  ـــــي والتخطيطي ـــــى طـــــول فتـــــرة زمنيـــــة طويلـــــه تتمثـــــل فـــــي طبيعـــــة الت تراكمـــــت عل

الموقــــــع الجغرافــــــي وخصوصــــــية تضــــــاريس المدينــــــة والظــــــروف السياســــــية التــــــي شــــــهدتها المدينــــــة واثــــــرت 

مــــــــــؤتمر تجليــــــــــات حركــــــــــة التــــــــــاريخ فــــــــــي . (فــــــــــي تركيبهــــــــــا فــــــــــي كــــــــــل المجــــــــــاالت الســــــــــيما العمرانيــــــــــة

توجـــــــد هيكليـــــــة للمدينـــــــة منـــــــذ عـــــــام لديـــــــة نـــــــابلس فإنـــــــه ووفقـــــــا لشـــــــعبة التخطـــــــيط فـــــــي ب. )٢٠١٣نـــــــابلس،

توســــــع فــــــي الحــــــدود ولكــــــن  اي اليوجــــــد ٢٠١١العــــــاممــــــن انتــــــاج البلديــــــة، وانــــــه و حتــــــى  ٢٠١١-١٩٩٦

لقـــــــــاء بلديـــــــــة ( Aتـــــــــتم المصـــــــــادقه علـــــــــى المشـــــــــاريع التنظيميـــــــــة داخـــــــــل الحـــــــــدود الســـــــــابقه والمصـــــــــنفه 

  )٢٢/٨/٢٠١٣نابلس
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العمرانــــــــي واالســــــــكان مــــــــن عــــــــدة مشــــــــاكل بســــــــبب يعــــــــاني قطــــــــاع اســــــــتخدامات االراضــــــــي والتخطــــــــيط 

االحـــــــتالل االســـــــرائيلي تتمثـــــــل فـــــــي وجـــــــود المســـــــتعمرات االســـــــرائيلية علـــــــى مســـــــاحة كبيـــــــرة مـــــــن االرض 

ــــــاك ايضــــــا تحــــــديات  ــــــاء المســــــتعمرات وهن ــــــي ومصــــــادرة االراضــــــي لبن ــــــق التوســــــع العمران الفلســــــطينية يعي

ام لالراضــــــي وعــــــدم تــــــوفر تســــــوية محليــــــة فلســــــطينية تتمثــــــل فــــــي غيــــــاب االســــــتخدام المتــــــوازن والمســــــتد

  )١٩ص ٢٠١٠الخطة االستراتيجية بلدية نابلس. (ملكية االراضي

ــــــى  ــــــر تقســــــيم االراضــــــي ال ــــــاك عــــــدة تحــــــديات ومعيقــــــات متصــــــلة بقطــــــاع المواصــــــالت والنقــــــل ويعتب وهن

 A ( منـــاطق   B      C  ( اهـــم هـــذه التحـــديات اذ قطعـــت اوصـــال االرض الفلســـطينية ال ســـيما نـــابلس

ـــــة والصـــــعبهبـــــين تقســـــيمات ا الخطـــــه االســـــتراتيجية . (داريـــــة، باالضـــــافة الـــــى الطبيعـــــة الطبوغرافيـــــة الجبلي

   )٢٣ص ٢٠١٠بلدية نابلس

ويظهر دور بلدية نابلس في تنظيم الحركة العمرانية في المدينة من خـالل لجـان تنظـيم محليـة ولجـان علـى 

حليـة التـي كانـت مهمتهـا فحـص مستوى االلويـة شـاركت البلديـة فـي عضـويتها مثـل لجنـة تخطـيط المـدن الم

ومن هذه اللجـان . ملفات الرخص والتحقق من صالحيتها القرارها ودراسة االنظمة الخاصه بالتنظيم والبناء

ايضــا اللجنــة الفنيــة الفرعيــة ومهمتهــا دراســة طلبــات البنــاء المقدمــة مــن قــرى ومدينــة نــابلس والكشــف علــى 

وتظهـر ). ١٩٤٦-١٩٢١(اللجان فتره زمنية طويلـة امتـدت مـن غطت هذه . مواقع البناء قبل البدء بالتنفيذ

دراســة غضــية وحلبــي مجموعــة انمــاط الســتخدامات االراضــي فــي المدينــة كــان اهمهــا االســتخدام الســكني 

، وتـوزع النصـف االخـر مـابين %٥٣الذي سـيطر علـى نصـف اسـتخدام االراضـي فـي المدينـة بنسـبة بلغـت 

نـــي واســـتخدام حكـــومي، وتبـــين تـــداخل فـــي اســـتخدام االراضـــي فـــي اســـتخدام تجـــاري وصـــناعي وتعليمـــي ودي

احياء المدينة المختلفة، واختلف استخدام االراضي قديما عن مـا هـو حـديث فـي تقلـص االسـتخدام الزراعـي 

  ).م١٩٤٤(الذي كان بحجم االستخدام السكني 

الـــى محافظـــات جديـــدة؛ وقـــد قامـــت الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية باعـــادة تقســـيم محافظـــات الضـــفة الغربيـــة 

ان مســـاحة محافظـــة نـــابلس قـــد نقصـــت لصـــالح انشـــاء محافظـــات جديـــدة مثـــل ) ٧(توضـــح الخارطـــة رقـــم 

 .محافظات سلفيت وطولكرم وطوباس

نالحظ اول مخطط هيكلي للمدينة في عهـد السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، امـا ) ٢(وبالنظر الى الملحق رقم 

 ،٢٠٠١الـى عـام  ١٩٤٤حـدود المدينـة عبـر الفتـرات الزمنيـة مـن عـام يبين مراحل توسيع ) ٤(الملحق رقم 
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ل توسع المدينة مع المساحات التي اضيفت اليها في كـل توسـع بحيـث نالحـظ مراح) ٣(ويبين الملحق رقم 

كان التوسع االكبر في مسـاحة المدينـة وكـان ذلـك فـي عهـد الحكـم االردنـي وسـبب هـذا  ١٩٦٣انه في عام 

  .اضافة وضم مخيمات الالجئين للمدينة التوسع الكبير هو

ويظهر فيـه توسـيع  ٢٠١٠عام للمدينة ةهيكليال اتمخططالاحدث وهو من ) ٦(في حين يبين الملحق رقم  

  .حدود المدينة من الجهة الجنوبية الشرقية ومن جهة الغرب وهناك توسع محدود في االجزاء الشمالية

 ؛ ٢٠٠٥؛ غضــــــية والحلبــــــي، ٢٠١٠اء الفلســــــطيني،المركــــــزي لالحصــــــ الجهــــــاز؛  ٢٠١١بلديــــــة نــــــابلس(

  )١٩٨٦؛ صبري، ٢٠٠٥عبدالحميد،

  ): مراحل التوسع، شبكة الطرقشكل خطة المدينة، (لوجية المدينة مورفو .٣

يــــــرتبط ذلــــــك بشــــــكل مباشــــــر بالخصــــــائص و يعنــــــي شــــــكلها او مظهرهــــــا الخــــــارجي مورفولوجيــــــة المدينــــــة 

تركيـــــــب المدينـــــــة الحضـــــــري وانمـــــــاط اســـــــتغالل االراضـــــــي الطبيعيـــــــة المكونـــــــه لموضـــــــع المدينـــــــة ودراســـــــة 

وتعنـــــــــي المورفولوجيـــــــــة الشـــــــــكل الـــــــــذي يحـــــــــدده الموضـــــــــع والخطـــــــــة التـــــــــي تختلـــــــــف بـــــــــاختالف المـــــــــدن، 

ــــة والشــــكل وهــــي طبيعــــة التغيــــر ال ــــة تعبيــــر عــــن تفاعــــل الوظيف حاصــــل فــــي المدينــــة وظيفيــــا والمورفولوجي

وهنــــــــــاك ثالثــــــــــة مكونــــــــــات اساســــــــــية للمظهــــــــــر ). ٢٣٥-٢٣٣ص ٢٠١٠المظفروالصــــــــــاحب( ومعماريــــــــــا

 )٢٠٠٨،ابـــــراهيم(المـــــدني تتفاعـــــل فيمـــــا بينهـــــا لتـــــؤثر علـــــى المدينـــــة بشـــــكل مباشـــــر كمـــــا يوضـــــحها لنـــــا 

الــــــذي يعتبــــــر اســــــتخدام االرض والمبــــــاني والشــــــوارع مــــــن اهــــــم المكونــــــات االساســــــية للمدينــــــة وبرأيــــــه فــــــإن 

ه للتغييــــــر الــــــذي تحدثــــــه قــــــوى مختلفــــــه اســــــتخدامات االراضــــــي اكثــــــر عناصــــــر مورفولوجيــــــة المدينــــــة قابلــــــ

، ويضـــــــيف ابـــــــراهيم ان المـــــــدن فـــــــي الغالـــــــب تبـــــــدا بخطـــــــه )١٠٨ص ٢٠٠٨ابـــــــراهيم(فـــــــي بنيـــــــة المدينـــــــة 

محــــدده تمثــــل نــــواة تحضــــرها وعمرانهــــا واذا اســــتمرت هــــذه المدينــــة فــــي النمــــو فانهــــا تتعــــرض الضـــــافات 

ـــــــر تعكـــــــس مالمـــــــح وخصـــــــا ـــــــر مخططـــــــه وكـــــــل اضـــــــافه او تغيي ـــــــرات مخططـــــــه وغي ـــــــه وتغيي ئص المرحل

  .)١١٤ص ٢٠٠٨ابراهيم(التاريخية التي شهدتها المدينة 

وتغيـر  ١٩٢٧وقد دفعت عوامل عديدة كان اهمها الزيادة السكانية والملكيـة الخاصـه والزلـزال المـدمر عـام  

اســاليب ومفــاهيم الحمايــه بعــد ان تغيــرت طبيعــة وادوات النزاعــات دفــع ذلــك كلــه ســكان نــابلس للبحــث عــن 

نية بديله في جوانب وسفوح الجبال وكان هـذا االنتقـال انتقـال لمكـان السـكن فقـط حيـث احتفظـت مناطق سك

الغالبية بمراكزها التجارية في قلب المدينة العتبارات اجتماعية ولسهولة الوصول اليها، وتعاني المدينـة مـن 
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الخطوط الشرقية نشـطه  شبكة مواصالت ضعيفة ادت الى احتفاظ المنطقة التجارية بمركزها وبما ان تجمع

 )٢٠٠٠،الجـزار(اكثر من الخطوط الغربية فمن المتوقع نمو المدينة باتجاه الخطوط النشطه شرقا، ويظهـر 

لمحافظـة كانـت اشـد العوامـل ان العوامل البشرية وخاصة العوامل السياسية والتقلبات االداريـة التـي لحقـت با

لنقـل فيهـا فقـد تحولـت حركـة النقـل مـن االتجـاه غربـا الـى ثيرا على اطـوال شـبكة الطـرق واتجاهـات حركـة اتأ

م بسـبب التطـورات السياسـية التـي لحقـت بـاالرض الفلسـطينية فـي ١٩٤٨االتجاه شرقا نحو االردن بعد علم 

درجـة كثافـة حركـة النقـل وخاصـة فـي ت الدراسه ان مركز المحافظة يعاني من ارتفـاع هر هذا العام، كما اظ

  .ط المركز التجاريمداخله الرئيسية ومحي

تأخــذ المنطقــة المركزيــة شــكل مثلــث فــي : " المنطقــة المركزيــة فــي نــابلس بقولــه )١٩٩٤،الخطيــب(ويصــف  

راســه فــي الشــرق وذلــك عنــد التقــاء شــارع فيصــل مــع شــارع صــالح الــدين االيــوبي وحــده الشــمالي يســير مــع 

بي واالمتـداد الـذي يشـكله شـارع خالـد شارع فيصل اما حده الجنوبي فيمثلـه امتـداد شـارع صـالح الـدين االيـو 

بــن الوليــد حيــث يلتقــي بشــارع صــالح الــدين االيــوبي الــى القــرب مــن تقاطعــه مــع شــارع االنبيــاء الــذي يســير 

باالتجــاه الشــمالي الجنــوبي، امــا الحــدود الغربيــة للمنطقــة المركزيــة فتتمثــل فــي شــارع ســفيان الممتــد باالتجــاه 

منطقــة الدائريــة والتــي يخــرج منهــا شــارع قــدري طوقــان وشــارع عمــر بــن الشــمالي الجنــوبي حتــى التقائــه بال

الخطاب وتضـم المنطقـة المركزيـة هـذه مجموعـة احـواض يفصـل بينهـا عـدة شـوارع، اهمهـا فيصـل، حطـين، 

ـــدوار، والشـــارع التجـــاري  ـــدين، عمـــر المختـــار، فلســـطين، العـــدل، بـــاب الســـاحه، خـــان التجـــار، ال صـــالح ال

ان وجود مواصالت عامـه بـالقرب مـن السـكن وبالتحديـد وجـود  )٢٠٠٧،عواده(ثة ، واظهرت الباح"وغرناطه

سيرفيس يسهل الوصول الى الخدمات العامه في المدينة، بحيث يستخدم عامة الناس هذا النوع من وسـائل 

النقــل للوصــول الــى الخــدمات العامــه، وتــذكر ايضــا ان خطــوط المواصــالت منتشــرة بشــكل جيــد فــي المدينــة 

  .ي معظم احياء المدينةمما يغط

دونــــم ويمكــــن تقســــيم  ١٠٠٠ان مســــاحة هــــذا المثلــــث تبلــــغ حــــوالي : " ايضــــا )١٩٩٢،الخطيــــب(ويضــــيف 

المنطقــة المركزيــة القديمــة وتضــم المنطقــة المحاطــه بشــارع  -اوال: المنطقــة المركزيــة الــى ثالثــة اقســام تشــمل

ك، االنبيــاء ميــدان المنــاره والقريــون، خــان التجــار، خالــد بــن الوليــد ســاحة الجــامع الكبيــر، النصــر وبوابــة البيــ

مركـــز المنطقـــة المركزيـــة ويشـــمل شـــوارع الحســـين والشـــهداء وغرناطـــه وعمرالمختـــار وشـــارع ســـفيان،  -ثانيـــا

دين وفيصل والخنساء والشـيخ المنطقة المحيطة بالمنطقة المركزية وتشمل شوارع اجزاء من صالح ال -ثالثا

  ."مسلم
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فقــد كانــت منطقــة الجــامع الكبيــر بدايــة نمــو مدينــة نــابلس حيــث انتشــرت فيهــا  )١٩٩٢الخطيــب،(وبحســب 

الـــخ، وقـــد امتـــدت المنطقـــة المركزيـــة لتغطـــي مســـاحة مـــابين البـــوابتين الشـــرقية والغربيـــة وقـــد ادى ..المـــدارس

فرض الواقـع نمـط معـين ولقد  .الضغط والتزاحم في هذه المنطقة الى حجبها عن مصادر التهوية واالضاءة

المباني اليزيد عن طابقين ويكون في الغالب بنـاء متقـارب ومتكتـل وتنعـدم البنايـات الضـخمه ادى ذلـك  من

الى ان تكون الشوارع في تلك المنطقة عبارة عن زقاقات ضيقة بعضـها مظلـم وعـديم التهويـه، وظهـرت فـي 

رة القريـون، حـارة الياسـمينه، حارة الحبله، وحارة القيسـاريه، حـارة العقبـه، حـا: هذه المنطقة ثمان حارات وهي

نيهــا مثــل حــي المصــابن وحــي حــارة شــتورة، حــارة الشــرق، حــارة بليبــوس، وظهــرت احيــاء تعكــس مهنــة قاط

ويعتبر خان التجار اهم معالم المنطقة التجاريـة المركزيـة فـي مدينـة نـابلس اذ انـه يغطـي المسـافه  .الصاغه

ه بـــالرغم مـــن قدمـــه واصـــالته يعـــاني مـــن عـــدة تحـــديات تواجـــه الواقعـــه بـــين البـــوابتين الشـــرقية والغربيـــة اال انـــ

امكانيــة بقائـــه او تطـــوره هـــذه التحــديات تتمثـــل فـــي محدوديـــة المســاحه الممنوحـــه الي تجـــاره بحيـــث ال تفـــي 

  .)١٩٩٤الخطيب،(عن اماكن اخرى تلبي احتياجاتهم  بمتطلباتها وتدفع اصحابها بهجر هذه االماكن بحثا

ة المركزية فهي مساكن تقع في قلب االنشطة التعليمية والدينية التي كانـت مرتبطـه وبالنظر لمساكن المنطق

بوجود جامع كذلك وقعت هذه المساكن بالقرب من المحال التجارية وبالتالي فقد لبى موقعهـا هـذا الخـدمات 

ي جتمـــاعكن مـــرتبط بالمســـتوى االقتصـــادي واالوالحاجـــات اليوميـــة للســـكان وكـــان هنـــاك نـــوعين مـــن المســـا

للســكان، فالعــائالت المتنفــذه ســكنت بيــوت فســيحه تتــوزع فيهــا عــدد مــن الغــرف والصــالونات بينمــا ســكنت 

الطبقات الفقيرة في بيوت متواضعه واشتركت هذه المساكن في انها بنيت من الحجر الجيري وكانت مربعة 

معمـاري فيهـا فقـد كانـت  الشكل مستوية السطح ويعتبـر الجـامع الكبيـر فـي قلـب المنطقـة التجاريـة اهـم معلـم

المبــاني متواضــعه ال تتجــاوز الــثالث طوابــق فــي الغالــب وتحــد الملكيــة الفرديــة الراضــي هــذه المنطقــة كــذلك 

معظـــم االنشـــطة فـــي المنطقـــة المركزيـــة  .عـــادة التخطـــيط لهـــا او ترميمهـــاموقـــع المدينـــة مـــن اي محـــاوالت ال

تكــون عــاجزة عــن تلبيــة جميــع متطلبــات واحتياجــات بسـيطة متوارثــه مــن االبــاء الــى االجــداد وبــذلك فهــي قـد 

  .)٢٧٧-٢٧٠ص ١٩٩٤الخطيب(ن المجاورة سكان المدينة او الوافدين اليها من القرى والمد

طـــــاهر الحطـــــاب مـــــدير غرفـــــة تجـــــارة وصـــــناعة نـــــابلس انـــــه فـــــي الســـــابق تركـــــزت  وبحســـــب الســـــيد نميـــــر

ل الصـــــناعات الكبيـــــرة الـــــى امـــــاكن ومـــــع التغيـــــرات والتطـــــورات تـــــم انتقـــــا ،الصـــــناعات فـــــي وســـــط المدينـــــة

فـــــــي وســـــــط  -نجـــــــارين حـــــــدادين-صـــــــناعية مـــــــع الحفـــــــاظ علـــــــى الـــــــورش الصـــــــغيرة والحـــــــرف والمحـــــــالت 
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، ويؤكـــــد الجمـــــل ذلـــــك فـــــي اطروحتـــــه جغرافيـــــة الصـــــناعة فـــــي محافظـــــة )لقـــــاء الغرفـــــة التجاريـــــة(المدينـــــة

 لبلــــــدة القديمــــــة علــــــىنـــــابلس، ان االســــــتخدام التجــــــاري احتــــــل المرتبــــــة االولــــــى فـــــي المدينــــــة وتركــــــز فــــــي ا

جـــــاء االســـــتخدام الغـــــراض الســـــكن فـــــي المرتبـــــة الثانيـــــة  كمـــــا. شـــــكل اســـــواق ومحـــــالت تجاريـــــة ومكاتـــــب

حيــــث انتشــــرت البيــــوت حــــول المنطقــــة التجاريــــة، امااالســــتخدام الصــــناعي فقــــد تــــم نقــــل اغلــــب المنشــــآت 

ــــــــــى ســــــــــوى ال ــــــــــم يتبق ــــــــــى اطرافهــــــــــا ول ــــــــــة ال ــــــــــورش البســــــــــيطة الصــــــــــناعية مــــــــــن وســــــــــط المدين حــــــــــرف وال

ويوجـــــــــد تصـــــــــور او مقتـــــــــرح منـــــــــذ عـــــــــامين بمشـــــــــروع انشـــــــــاء المنطقـــــــــة الصـــــــــناعية   ).٢٠٠٣الجمـــــــــل،(

التـــــي ســـــتهدف الـــــى نقـــــل جميـــــع الحـــــرفيين مـــــن وســـــط البلـــــد الـــــى ) باتجـــــاه منطقـــــة بيـــــت فوريـــــك(الحرفيـــــة 

لقـــــــــــــــاء الغرفـــــــــــــــه . (المنطقـــــــــــــــة الجديـــــــــــــــدة وســـــــــــــــتعطى لهـــــــــــــــم تســـــــــــــــهيالت فـــــــــــــــي عمليـــــــــــــــات التملـــــــــــــــك

  )٢٢/٨/٢٠١٣التجارية

اهـــــــم االمـــــــاكن التـــــــي تركـــــــزت فيهـــــــا الصـــــــناعات جغرافيـــــــا بحيـــــــث حظيـــــــت  )٢٠٠٣،الجمـــــــل(ويوضـــــــح 

بالحصــــــه االكبــــــر مــــــن الصــــــناعات فقــــــد تمركــــــزت ) المنطقــــــة الصــــــناعية الشــــــرقية(منطقــــــة شــــــرق نــــــابلس 

مــــــن % ٣٠مــــــن صــــــناعات المدينــــــة المتنوعــــــة، تلتهــــــا منطقــــــة غــــــرب نــــــابلس التــــــي تمثــــــل % ٧٠فيهــــــا 

   .من الصناعات في وسط المدينة % ٨الصناعات ويعتبر هذا التجمع حديث، وتمركزت 
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ــــــــة ــــــــي للمدين ــــــــذي يظهــــــــره المل امــــــــا المخطــــــــط الهيكل يوضــــــــح اســــــــتعماالت االراضــــــــي ) ٥(ق رقــــــــم حــــــــوال

، والـــــــذي يظهـــــــر ايضـــــــا ان غالبيـــــــة اســـــــتعمال االراضـــــــي كانـــــــت ٢٠٠٦المخططـــــــة للمدينـــــــة فـــــــي العـــــــام 

ل الســــــكني وامتــــــدت مــــــن شــــــرق المدينــــــة الــــــى غربهــــــا ونالحــــــظ توجــــــه الحركــــــة العمرانيــــــة نحــــــو لالســــــتعما

الغـــــرب بشـــــكل ملحـــــوظ، وتركـــــزت الصـــــناعات فـــــي المدينـــــة فـــــي المنطقـــــة الشـــــرقية منهـــــا، ويمكـــــن القـــــول 

ــــا نالحــــظ وجــــود  ــــاك، امــــا االســــتخدام التجــــاري فنجــــده يتركــــز فــــي البلــــدة القديمــــة، وهن انهــــا انحصــــرت هن

ــــــــة االســــــــكانات الخ ــــــــة الشــــــــرقية الجنوبي ــــــــي المنطق ــــــــاء واســــــــكان المــــــــوظفين ف ــــــــل اســــــــكان االطب اصــــــــه مث

  . للمدينة

  

احـــدث الخـــرائط الهيكليـــة مـــن هــي و  ٢٠١٠المخطـــط الهيكلــي للمدينـــة فـــي العـــام ) ٦(ويوضــح الملحـــق رقـــم 

المعـــدة للمدينـــة والتـــي تظهـــر اتســـاع نطـــاق وحـــدود المدينـــة وتوجههـــا نحـــو الغـــرب، كمـــا تظهـــر زيـــادة تعقيـــد 

استعماالت االراضي في المدينة وتداخلها بعضها في بعض بحيث تكاد تظهـر انهـا عشـوائية وغيـر منظمـة 

لطبوغرافيــة المدينــة مــن جهــه والــى سياســات وذلــك بســبب محدوديــة المســاحه المتاحــه للتوســع الســباب تعــود 

االحــتالل االســرائيلي فــي تقييــد التوســع الفلســطيني مــن جهــة اخــرى، وقــد ظهــرت احيــاء جديــدة فــي منطقــة 

الجنيــد غـــرب المدينـــة بســـبب وجـــود فـــرع لجامعـــة النجـــاح فـــي تلـــك المنطقـــة االمـــر الـــذي ســـاهم فـــي احيائهـــا 

ان جهــة الغــرب تعــد المتــنفس الوحيــد للمدينــة الــذي يمكــن ان  واعطائهــا قيمــة تجاريــة عاليــة، باالضــافة الــى

  . تتوسع فيه وسيكون ذلك على حساب االراضي القروية هناك مثل اراضي قرية بيت وزن
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  الفصل الرابع
  واهم انعكاساتها ٢٠٠٧نتائج التحليل العاملي للمدينة وفق البيانات االحصائية لعام .١

  اثر االستيطان الصهيوني.٢

  مقارنة التركيب الداخلي للمدينة مع المدن العربية.٣

  مدى مطابقة تركيب مدينة نابلس الداخلي مع النماذج العامه لتركيب المدن.٤

  اتجاهات نمو المدينة المستقبلية في ظل الوضع الراهن.٥
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  :انعكاساتهااهم  ٢٠٠٧نتائج التحليل العاملي للمدينة وفق البيانات االحصائية لعام .١

  : )Factor Analysis(سلوب التحليل العاملي منهج وأ

مجموعـه مـن المتغيـرات المختلفـه كالخصـائص االقتصـادية  لدمجيعرف اسلوب التحليل العاملي بانه وسيلة 

تمثــل المتغيــرات التــي يمكــن  عوامــلهــذه ال .فــي عوامــل محــددة واالجتماعيــة والســكانية وخصــائص المســكن

. ي لمعرفة محتوى المنطقـة وبنائهـاقياسها لمناطق مختلفة في المدينة ويمكن تطبيق هذا االسلوب االحصائ

دراسة التحليل العاملي تـوافر عـدد مـن المتغيـرات االقتصـادية واالجتماعيـة لعـدد مـن المنـاطق داخـل تتطلب 

راســات الــى اختصــار عــدد المتغيــرات وخاصــة التــي تتشــابه، المدينــة كالوحــدات االحصــائية وتهــدف هــذه الد

هــذه  مــن العومــل، معــين دوتشــكيل مجموعــات مــن هــذه المتغيــرات وكــل مجموعــه تــرتبط مــع عامــل او بعــد

  .اعي والسكاني للمدينةالعوامل واالبعاد تساعد في تفسير التركيب االجتم

  

   :تحليل بيانات الدراسة

لمعرفة التركيب الداخلي لمدينة نابلس تـم االسـتناد الـى بيانـات التعـداد السـكاني الشـامل الـذي اجـراه الجهـاز 

م، وتضــمنت تلــك البيانــات متغيــرات المســتوى التعليمــي وانــواع ٢٠٠٧المركــزي لالحصــاء الفلســطيني عــام 

للسـكان الفلسـطينيين فـي  يـر متغ ٢٧البـالغ مجمـوعهم  واالسر الخاصة ونوع المسكن وحيازة المسكن المهن

  ).منطقة عد ٢٥(مناطق العد االحصائي 

التــي تتعامــل مــع كــم كبيــر مــن البيانــات المختلفــة وتحولهــا الــى عــدد مــن  اســتخدمت تقنيــة التحليــل العــاملي 

ليـل العـاملي العديـد مـن وعند استخدام هـذه التقنيـة مـع بيانـات متغيـرات الدراسـة انتجـت تقنيـة التح. العوامل 

تبلـغ قيمتـه   -الذي يوضح اهميـة العامـل-)EigenValue(ن العوامل التي تتمتع بجذر كامنإال أ. عواملال

 امــا العوامــل االخــرى فقــد اهملــت وتــم االخــذ بعــين االعتبــار الواحــد الصــحيح او اكثــر اعتبــرت ذات اهميــة،

 او اكثـــــــر + ٠.٥٠اذا كـــــــان تشـــــــبعه يصـــــــل الـــــــى  ســـــــتهتشـــــــبع كـــــــل متغيـــــــر علـــــــى اي مـــــــن العوامـــــــل ال

)Heikkila,1996(.  

 عوامــلســتة ) SPSS( برنــامجمتغيــر ادخلــت الــى  ٢٧افــرزت نتــائج التحليــل العــاملي بعــد تحليــل وتفســير  

مـــن تركيـــب المدينـــة تفســـرها متغيـــرات % ١٣، يبقـــى % ٨٧التركيـــب الـــداخلي لمدينـــة نـــابلس بنســـبة   تفســـر

  .)٢(جدول رقم اخرى غير داخله في الدراسة 
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 Factor(ومــن اجــل تحليــل التركيــب الــداخلي للمــدينتين اســتخدم تشــبع مناطــــق العــد   Scores ( فــي انتــاج

  .خرائط ذات اربع فئات تبرز التوزع المكاني للسكان بحسب المستوى التعليمي وانواع المهن

  )١(الشكل رقم  :التحليل العاملي مدخالت ومخرجات

عشـــرون فـــي مدينـــة نـــابلس الـــى الحاســـب الاالحصـــائية الخمـــس و  ادخـــال بيانـــات منـــاطق العـــد او االحيـــاء.١

وفـــق البرنـــامج المعـــد لـــذلك، وقـــد تـــم تطبيـــق التحليـــل العـــاملي باســـتخدام نظـــام  وتحليلهـــا االلـــي لمعالجتهـــا

)SPSS (Statistical  Package  for  Social  Science   وهــو البرنــامج االكثــر اســتخداما فــي مجــال

 ءال منــــاطق العــــد بشــــكل عمــــودي وبيانــــات الجهــــاز المركــــزي لالحصــــابحيــــث يــــتم ادخــــجغرافيــــة المــــدن، 

 هــاز المركــزي لالحصــاء الفلســطينيالفلســطيني بشــكل افقــي ومــن ثــم يــتم ادراج البيانــات كمــا وردت مــن الج

 :)بعد ادخال البيانات SPSSمقطع من برنامج ( كما يبين هذا المقطع

 للحاسب االلي لمعالجتهابيانات مناطق العد بعد ادخالها ): ٣(جدول رقم 

  المتغيرات      

  

  مناطق العد

 وموظفوالمشرعون 

  االداره العليا

الفنيون والمتخصصون   المتخصصون

  المساعدون

 والباعة الخدمات في العاملون  الكتبة

  واالسواق التجارية المحالت في

٥٤٢.٠٠  ١٠٢.٠٠  ١٦٠.٠٠  ١٦٥.٠٠  ٣٥.٠٠  ١  

١٦٧.٠٠  ٢٦.٠٠  ٦٤.٠٠  ٧٣.٠٠  ١٩.٠٠  ٢  

٤٠٠.٠٠  ١٠٨.٠٠  ٢٠٨.٠٠  ٣٧٥.٠٠  ١٨٣.٠٠  ٢  

٣٣٩.٠٠  ٧٨.٠٠  ١٥٤.٠٠  ٢٨٦.٠٠  ١١٠.٠٠  ٣  

٣٠٤.٠٠  ٥٦.٠٠  ١٤١.٠٠  ٢٤٢.٠٠  ٧٨.٠٠  ٥  

٤٢٩.٠٠  ٩١.٠٠  ٢٠٠.٠٠  ٤٧٨.٠٠  ٩٦.٠٠  ٦  

  

 The(تــم اعتمــاد اســلوب المكونــات الرئيســية .٢ Principal  Component  Analyses( احــد اشــكال ،

  .الدراسة لما يتميز به من دقة بحيث انه يستخلص من كل عامل اقصى تباين ممكنالتحليل العاملي في 

  

من نتائج التحليل العاملي المستعمل تم الحصول على مصفوفة تشبعات العوامل الرئيسية والتي تعد مـن .٣

 Rotated(يوضـح مصـفوفة تـدوير العوامـل  العـاملي، والمقطـع التـالي مخرجـات التحليـل Component 

Matrixa:(  
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  مصفوفة تشبعات العوامل الرئيسية): ٤(جدول رقم 

 Component/ العوامل   

٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  ٠.٠٩٣  ٠.١٩٠-  ٠.٠٨٦  ٠.٠٦٠  ٠.٨١١  ٠.٤٠٤  االداره العليا وموظفوالمشرعون 

  ٠.٠٤١-  ٠.٠٩١  ٠.١٢٧  ٠.٠٥٢  ٠.٧٦٥  ٠.٥٨٩  المتخصصون
  ٠.٠٣٦-  ٠.١٠٨  ٠.١٣١  ٠.٣٠٦  ٠.٥٧٩  ٠.٧٠٣  الفنيون والمتخصصون المساعدون

  ٠.٠٢٩  ٠.٠١٨-  ٠.٠٥٢  ٠.٤٢٦  ٠.٤٩٤  ٠.٧١٩  الكتبة
 المحالت في والباعة الخدمات في العاملون

  واالسواق التجارية
٠.٠٩٦  ٠.١٠٩  ٠.٠٥٨  ٠.٥٨٥  ٠.٣٤٧  ٠.٦٩١  

ــــين المتغيــــر والعامــــل نفســــه(وتوضــــح هــــذه القــــيم تشــــبعات المتغيــــرات  ــــى العوامــــل ) معامــــل االرتبــــاط ب عل

اذا كــان تشــبعه يصــل  الســتهتشــبع كــل متغيــر علــى اي مــن العوامــل  وتــم االخــذ بعــين االعتبــار المســتخرجه

  .او اكثر + ٠.٥٠الى 

وهي احـدى الخيـارات المتاحـه فـي ) Factor Score(لتمثيل هذه العوامل على خرائط تم اعتماد اسلوب .٤

احصـائي علـى العوامـل السـته، وتـم ع كـل منطقـة عـد او حـي تحليل العاملي بحيث تبـين قيمـة تشـباسلوب ال

قيمة اقـل مـن صـفر، قيمـة مـن صـفر الـى واحـد صـحيح، قيمـة (تقسيم البيانات المستخرجه الى ثالثة اقسام 

  :والمقطع التالي يوضح البيانات المستخرجه والتي تم تفريغها على الخرائط )اكبر من واحد صحيح

  تي تم تفريغها على الخرائطالبيانات التي تم الحصول عليها وال): ٥(جدول رقم 

        

  
Factor   1 Factor  2 Factor   3  Factor   4  Factor   5  Factor   6  

١  ‐1.09  -٠.٩٣-   ٠.١٨  ٠.٢٢-   ٤.٣٨  ٠.٠٦  

٠.٩٠  ٠.٥٩-   ٠.٤٥-   ٠.٤٢-   ٠.٦٤-   ٠.٦٩-   ٢  

٠.٠٣  ٠.٣٢-   ٠.٦٠-   ٠.١٣  ١.٦٨  ٠.٤٩  ٣  

١.٠٤  ١.٢٧-   ٠.٥٠  ٠.٠٦-   ٠.٦٠  ٠.١٤  ٤  

٠.١٥  ٠.٧٦-   ٠.٥٧  ٠.٢٨  ٠.٦٩  ٠.٠٢-   ٥  

٠.٨٧-   ٠.٨٣  ٠.١١-   ٠.٤٠-   ١.٤٢  ٠.٧٣  ٦  
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  )١(الشكل رقم                                       

  

                                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المدخالت

   In put 

 المخرجات  

Out put 

 مصفوفة  متغيرات

التعليم والمھنه 
واالسر الخاصه 
ونوعية المسكن 
 وحيازة المسكن

 

مصفوفة العوامل 
ستة (الرئيسية 
)عوامل  

 

مصفوفة معامل 
االرتباط بين 
 المتغيرات

 

مصفوفة تدوير 
تشبعات (العوامل 

المتغيرات على 
)العوامل  

 

مصفوفة الدرجات 
الجذر (العاملية 

)الكامن لكل متغير  

 العمليات الخاصة بالتحليل العاملي
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  العوامل المستخرجة والجذر الكامن لكل منها وتشبع كل عامل بمتغيراته): ٢(جدول رقم 

  

  قيمة الجذر الكامن

  ٦العامل   ٥العامل   ٤العامل   ٣العامل   ٢العامل   ١العامل 

١.٠  ١.١  ١.٠٦  ٢.٠  ٥.٥  ١٢.١  

  المتــــغير                        

          ٠.٨١١    المشرعون وموظفو االدارة العليا

          ٠.٧٦٥  ٠.٥٨٩  المتخصصون

          ٠.٥٧٩ ٠.٧٠٣  الفنيون والمتخصصون المساعدون

            ٠.٧١٩  الكتبة

        ٠.٥٨٥    ٠.٦٩١  العاملون في الخدمات والباعه في المحالت التجارية واالسواق

  ٠.٨٧٤            العمال المهره في الزراعه والصيد

      ٠.٥٣٢  ٠.٦٢٦      العاملون في الحرف

    ٠.٦٦٠          مشغلو االالت ومجموعها

        ٠.٨١٩      المهن االولية

        ٠.٨٥٢      امي

            ٠.٦٥٧  ملم

              ابتدائي

              اعدادي

      ٠.٧٣٣        ثانوي

            ٠.٨٠٥  دبلوم متوسط

          ٠.٧١٣  ٠.٦٥١  بكالوريوس

            ٠.٧٠٧  دبلوم عالي

          ٠.٩٢٦    ماجستير

          ٠.٩٣٦    دكتوراه

        ٠.٥٧٧    ٠.٧٢١  اسر خاصة

          ٠.٩٤٥    فيال

        ٠.٩٠٣      بيت

            ٠.٧٥٧  شقة

            ٠.٧٩١  مالك

              ايجار

              ايجار مفروش

    ٠.٦٣٠          بدون مقابل

  

  اعداد الباحثة اعتمادا على نتائج التحليل العاملي : المصدر
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  :التي افرزتها نتائج التحليل العاملي لمدينة نابلسوهذه اهم العوامل 

وقــد اطلــق عليــه مســمى ذوو الشــهادة الجامعيــة االولــى المشــتغلين فــي المهــن المتخصصــة  :العامــل االول

، وهــذا يعنـــي ان المتغيـــرات التــي اشـــبع بهـــا هـــذا %٤٥.٠، وبقيمــة تبـــاين تبلـــغ )١٢.١بجــذر كـــامن يبلـــغ  (

الحضري لمدينة نابلس، ومن حيـث تشـبعات المتغيـرات فقـد حمـل علـى  من التركيب% ٤٥.٠العامل تفسر 

 الفنيـــــون،)٠.٥٨٩(المتخصصـــــون هـــــذا العامـــــل احـــــدى عشـــــرة متغيـــــر، وهـــــي مـــــن حيـــــث طبيعـــــة المهنـــــة 

 المحـــالت فـــي والباعـــه الخـــدمات فـــي العـــاملون ،)٠.٧١٩(الكتبـــة  ،)٠.٧٠٣(المســـاعدون  والمتخصصـــون

هــي ملــم  التعلــيم فقــد حملــت علــى هــذا العامــل متغيــرات ومــن حيــث مســتوى ،)٠.٦٩١(واالســواق  التجاريــة

وحملـــت علـــى هـــذا  ،)٠.٧٠٧(عـــالي  دبلـــوم ،)٠.٦٥١(، بكـــالوريوس )٠.٨٠٥(متوســـط  دبلـــوم ،)٠.٦٥٧(

حملــت علــى هــذا العامــل متغيــر واحــد شــقة ومــن حيــث المســكن؛ ، )٠.٧٢١(العامــل متغيــر االســر الخاصــة 

يتضـح ان منـاطق العـد ) ١١(وبـالنظر الـى الخارطـة رقـم . )٠.٧٩١(مالك  ، ومن حيث الملكية؛)٠.٧٥٧(

امــا منــاطق العــد علــى . التــي تشــبعت ايجابــا علــى هــذا العامــل تقــع فــي وســط المدينــة وتتجــه نحــو الغــرب

مــن الواضــح هنــا علــى مســتوى المكــان ارتبــاط ذوو الشــهادة . فقــد تشــبعت ســلبا علــى هــذا العامــل االطــراف

والمشـــتغلين فـــي المهـــن المتخصصـــة حيـــث ان المهـــن المتخصصـــة تـــرتبط كثيـــرا بوســـط الجامعيـــة االولـــى 

امــا اتجاههــا نحــو الغــرب فيتســاوى مــع تركــز المهــن المتخصصــة التــي اتجهــت حــديثا نحــو الشــارع . المدينــة

  .الرئيسي الذي يخترق غرب المدينة

هم الخاصــة  ونســبة تعلــيمهم ســكان المدينــة االصــليين العــاملين فــي مهــنهم وممتلكــات هــؤالء هــم ويتضــح ان

يمكـن تفسـير ذلـك ان المهـن المتخصصـة تحتـاج  كحـد اعلـى الدبلوم العاليشهادة ما امي او حامل لكانت ا

لمســار عملــي فــي التعلــيم غيــر متــوفر فــي فلســطين اال دبلــوم عــالي كحــد اعلــى، ويظهــر ان هــؤالء الســكان 

نظــرة الفلســطيني بــأن يكــون لــه  ذلــك يفســرو  انهــم يعيشــون فــي شــقق ملــكمهتمــين فــي حيــازة المســكن حيــث 

  .)٩(خارطة رقم  يقيم فيه ويملكه بحيث تأتي ملكية البيت في رأس اولوياته او شقة بيت

  

وبقيمــة ) ٥.٥بجـذر كـامن يبلـغ  (مهـن عليـا و  مســتويات تعلـيم عليـاوقـد اطلـق عليـه مسـمى  :العامـل الثـاني

مــن التركيــب % ٢٠.٥تفســر  مــلاشــبع بهــا هــذا العا، وهــذا يعنــي ان المتغيــرات التــي % ٢٠.٥تبــاين تبلــغ 

، جـاءت مـن بسـبعة متغيـراتالحضري لمدينة نابلس، ومـن حيـث تشـبعات المتغيـرات فقـد حمـل هـذا العامـل 

 الفنيـــــون ،)٠.٧٦٥(المتخصصـــــون  ،)٠.٨١١(االدارة العليـــــا  وموظفـــــو المشـــــرعونحيـــــث طبيعـــــة المهنـــــة 
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ماجســـــتير  ،)٠.٧١٣(مســـــتوى التعلـــــيم؛ بكـــــالوريوس ومـــــن حيـــــث ، )٠.٥٧٩( المســـــاعدون والمتخصصـــــون

) ١٠(وبـــالنظر الـــى الخارطـــة رقـــم  ،)٠.٩٤٥(، ومـــن حيـــث المســـكن؛ فـــيال )٠.٩٣٦(دكتـــوراه  ،)٠.٩٢٦(

مـن الواضـح ان المكـان فـي . يتضح ان مناطق العد التي تشبعت ايجابا على هذا العامل تقع غرب المدينـة

لقــد . ة العليــا والــذين يتمتعــون بمهــن عليــا كــالتعليم فــي الجامعــاتغــرب المدينــة يتطــابق المســتويات التعليميــ

خصــص الجــزء الغربــي مــن المدينــة ليحتضــن صــرح جامعــة النجــاح الوطنيــة ومــن الطبيعــي ان يجتــذب هــذا 

امـا منـاطق العـد التـي تشـبعت سـلبا علـى هـذا العامـل . المكان اصحاب الشـهادات العليـا فـي العمـل والسـكن

وتمتـد نحـو الشـرق الن هـذا الجـزء مـن المدينـة يخلـو مـن المؤسسـات التعليميـة العليـا  فتقع فـي وسـط المدينـة

  .وبالتالي من السكان الذين يتمتعون بشهادات عليا

اضــافة الــى ذلــك يمكــن مالحظــة ان الســكان الــذين ينتمــون لهــذا العامــل يعيشــون فــي بيــوت عبــارة عــن فلــل 

ن هــذا العامــل فــي المنطقــة الغربيــة للمدينــة يفســر ذلــك وهــذا انعكــاس لــدخلهم المرتفــع، وقــد نجــد تركــز ســكا

   .وجود مبنى جامعة النجاح الجديد في منطقة الجنيد

  

 ن االوليــةممتهنــوا الخــدمات والمهــ يتــدنذوو المســتوى التعليمــي الموقــد اطلــق عليــه مســمى  :العامــل الثالــث

، وهـذا يعنـي ان المتغيـرات التــي اشـبع بهـا هـذا العــالم % ٧.٧وبقيمـة تبــاين تبلـغ ) ٢.٠بجـذر كـامن يبلـغ  (

هــذا العامــل  تشــبعمــن التركيــب الحضــري لمدينــة نــابلس، ومــن حيــث تشــبعات المتغيــرات فقــد % ٧.٧تفســر 

واالسـواق  التجاريـة المحالت في والباعه الخدمات في طبيعة المهنة العاملونمتغيرات وهي من حيث  ستةب

ومن حيـث التعلـيم فقـد  ،)٠.٨١٩(، العاملون في المهن االولية )٠.٦٢٦(الحرف  في ، العاملون)٠.٥٨٥(

ومــن حيــث  ).٠.٥٧٧(، ومــن حيــث االســر الخاصــة )٠.٨٥٢(اشــبع هــذا العامــل بمتغيــر تعلــيم واحــد امــي 

وقــد ظهــر لــدى الســكان فــي هــذا ، )٠.٩٠٣(طبيعــة المســكن فقــد حمــل علــى هــذا العامــل متغيــر واحــد بيــت 

اليتطلـــب مســـتويات تعلـــيم  والمهـــن االوليـــةالن طبيعـــة عمـــل الخـــدمات  جـــدا ليمـــي متـــدنمســـتوى تع العامـــل

يتضح ان منـاطق العـد التـي اشـبعت ايجابـا علـى هـذا العامـل تقـع ) ١١(وبالنظر الى الخارطة رقم  .مرتفعة

  .مستفيدة من الورش التي تمتد على الجانب الطرق الرئيسيةالشمال والشمال الغربي للمدينة في 

  

  



 
 التطور التاريخي وتحليل التركيب الداخلي لمدينة نابلس باستعمال التحليل العاملي

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

69 
 

مـن % ٥.٩يفسـر هـذا العامـل و ) ١.٦بجـذر كـامن يبلـغ  ( الحرفيـونوقـد اطلـق عليـه مسـمى  :العامل الرابع

مـــن التركيـــب الحضـــري % ٥.٩قيمـــة التبـــاين، وهـــذا يعنـــي ان المتغيـــرات التـــي اشـــبع بهـــا هـــذا العـــالم تفســـر 

عـاملون فـي الحـرف بمتغيـريين همـا مـن حيـث طبيعـة المهنـة اللمدينة نابلس، ويالحـظ ان هـذا العامـل تشـبع 

يظهـر هـذا العامـل السـكان  ،)٠.٧٣٣(، ومن حيث التعليم متغير واحد ثـانوي )٠.٥٣٢(وما اليها من مهن 

يورثونهــا بالتــالي البنــائهم لــذلك ال نجــد فــي هــذا العامــل مســتوى  وربمــا الحــرفيين الــذين يملكــون حرفــة معينــة

ا السـكان دون مسـتوى تعليمـي وانمـا تـورث مـن تعليمي عالي، الن الحرف بطبيعتها بسيطة ويسـتطيع اتقانهـ

يتضــح ان منـاطق العــد التــي تشـبعت ايجابــا علــى ) ١٢(وبــالنظر الــى الخارطـة رقــم االجـداد لالبــاء لالبنـاء، 

  .هذا العامل تقع في وسط المدينة ولكنها تمتد الى الغرب ايضا

  

ويفســـر هـــذا العامـــل ) ١.١ بجـــذر كـــامن يبلـــغ(لوا االالت وقـــد اطلـــق عليـــه مســـمى مشـــغ :العامـــل الخـــامس

مــن التركيــب % ٤.١وهــذا يعنــي ان المتغيــرات التــي اشــبع بهــا هــذا العــالم تفســر  مــن قيمــة التبــاين،% ٤.١

لوا احــد فقــط متعلــق بطبيعــة المهنــة مشــغويالحــظ ان هــذا العامــل اشــبع بمتغيــر و  الحضــري لمدينــة نــابلس،

تغيـرات مسـتويات التعلـيم الن تشـغيل االالت لم يشبع على هذا العامـل اي متغيـر مـن م، )٠.٦٦٠(االالت 

ويمكــن اكتســاب مهــارات تشــغيل االالت مــن  .يمكــن ان يجيــده العمــال بغــض النظــر عــن مســتويات تعلــيمهم

ويالحـظ علـى هـذا العامـل ان مـن يعمـل فـي تشـغيل  .بحيث تكتسب الخبرة مـع مـرور الوقـتخالل التدريب 

ويمكــن  ٠.٦٣ان اشــباع هــذا المتغيــر علــى العامــل هــو حيــث كــ المدينــة بــدون مقابــلاالالت يســكنون فــي 

ذلــك بــأن مشــغلوا االالت يقيمــون فــي نفــس المكــان الــذي يعملــون فيــه وبالتــالي تكــون اقــامتهم مجانيــة  تفســير

فانـه يتضـح ان منـاطق ) ١٣(وبالنظر الى الخارطـة رقـم وتنتهي بتركهم للعمل في المنشاة او في المصنع، 

ب على هذا العامل تقع في الجزء الشرقي مـن المدينـة وهـذا الجـزء يشـتهر بـالورش العد التي تشبعت بااليجا

 .واالالت المختلفة والتي تحتاج لمشغلين ومصلحين

  

وهي االدنى مـن بـين العوامـل ) ١.٠بجذر كامن يبلغ  (وقد اطلق عليه مسمى المزارعون  :العامل السادس

متغيــرات التــي اشــبع بهــا هــذا التبــاين، وهــذا يعنــي ان المــن قيمــة % ٣.٨االخــرى لــذلك يفســر هــذا العامــل 

ويالحــظ ان هــذا العامــل تشــبع بمتغيــر واحــد  .مــن التركيــب الحضــري لمدينــة نــابلس %٣.٨٨تفســر  العامــل

، ولــم يشــبع بطبيعــة الحــال علــى هــذا العامــل ايــا مــن متغيــرات )٠.٨٧٤(وهــو متغيــر الصــيادين والمــزارعين 
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خارطــة رقــم بــالنظر الــى الو  .دها الســكان بــدون اي مســتوى تعليمــيزراعــة يجيــمســتويات التعلــيم الن مهنــة ال

يتضح ان مناطق العد التي تشـبعت علـى هـذا العامـل تقـع فـي وسـط المدينـة واجـزاء اخـرى منهـا الـى  )١٤(

. عنــد التجــول فــي مدينــة نــابلس فانــه يالحــظ وجــود قطــع اراض تســتخدم للزراعــة. الشــرق والــى الغــرب منهــا

ميز به المدن الفلسطينية التي تقـع علـى الجبـال النهـا فـي االصـل كانـت عبـارة عـن بلـدات تجمـع وهذا ما تت

  .من الوظائف الحضرية والريفية
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  : اثر االستيطان الصهيوني على التوسع الحضري للمدينة.٢

علـــــى االرض اثـــــر االحـــــتالل االســـــرائيلي بممارســـــاته العنصـــــرية فـــــي تغييـــــر المعـــــالم وفـــــرض يظهـــــر جليـــــا 

لخدمـــــة المشـــــروع االســـــتيطاني الملـــــتهم لـــــالرض الفلســـــطينية، اذ توصـــــل ابـــــراهيم فـــــي دراســـــته  واقـــــع جديـــــد

ـــــاطق  ـــــة السياســـــية ان االســـــتيطان فـــــي من ـــــى التنمي ـــــره عل ـــــة واث لالســـــتيطان االســـــرائيلي فـــــي الضـــــفة الغربي

قضـــــي علـــــى كافـــــة مقومـــــات التنميـــــة فـــــي اراضـــــي الضـــــفة الغربيـــــة، وتوصـــــل ايضـــــا الـــــى نتيجـــــة الضـــــفة ي

ابــــــــراهيم، (كبيــــــــرة مفادهــــــــا ان اعــــــــداد المســــــــتوطنات والمســــــــتوطنين يــــــــزداد فــــــــي الضــــــــفة الغربيــــــــة بنســــــــبة 

ــــين المحافظــــات الفلســــطينية، و )٢٠١٠ ــــزة ب ــــه متمي ــــابلس مــــن مكان ــــه محافظــــة ن فــــي  نظــــرا لمــــا تحظــــى  ب

ــــــر المحاف مــــــن الضــــــفة الغربيــــــة ــــــر مــــــن اكب ــــــث انهــــــا تعتب ــــــث تشــــــمل حي  ٧٣ظــــــات مســــــاحة وســــــكانا بحي

ــــــا، مجت ــــــع العســــــمرية ) ١٥(رطــــــة رقــــــم وتظهرالخاعــــــا ســــــكانيا عربي ــــــرز المســــــتعمرات االســــــرائيلية والمواق اب

المحيطــــــة فــــــي مدينــــــة نــــــابلس اذ نالحــــــظ انهــــــا تمتــــــد فــــــي الجــــــزء الشــــــرقي والشــــــمالي والجنــــــوبي للمدينــــــة 

  .ها اراضي ج حسب تقسيمات االراضي في اتفاقية اوسلووهي المناطق التي تسود في

  المستعمرات والمواقع العسكرية االسرائيلية المقامة في محيط مدينة نابلس): ١٥(خارطة رقم 

  
ونشـــــــير هنـــــــا انـــــــه يوجـــــــد ثمانيـــــــة معســـــــكرات للجـــــــيش االســـــــرائيلي فـــــــي محافظـــــــة نـــــــابلس تحتـــــــل مســـــــاحة 

  :وفق الجدول التاليمن المساحة االجمالية للمحافظة % ٠.١٦او حوالي  ادونم ١٤٧٩.٤
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  ٢٠٠٨معسكرات الجيش االسرائيلي في محافظة نابلس ): ٦(جدول رقم 

  وصف المعسكر  سنة االنشاء  الموقع  المعسكر  الرقم

معسكر سابق للجيش   سهل حواره  معسكر حواره  ١

  ١٩٦٧ االردني

ـــــة ـــــر /مهـــــبط للطـــــائرات العمودي االدارة مق

تجمـــــع للـــــدبابات /مركـــــز اعتقـــــال/المدينـــــة

  واالليات العسكرية

ابــــــــــــراج /مهــــــــــــبط للطــــــــــــائرات العموديــــــــــــة  ١٩٧٠  جبل عيبال  معسكر جبل عيبال  ٢

ـــة ـــة/مراقب ـــدبابات / مركـــز للمدفعي تجمـــع لل

  واالليات العسكرية

  مركز للمدفعية/تجمع اليات/ابراج مراقبة  ٢٠٠٠  جبل جرزيم  معسكر جبل جرزيم  ٣

ارض قرية   معسكر الرادار  ٤

  جالود

تجمـــــع للـــــدبابات واالليـــــات /ابـــــراج مراقبـــــة  ١٩٧٠

  العسكرية لحماية المستعمرات المجاورة

   ٧، ص٢٠٠٨، الوضع الجيوسياسي في محافظة نابلس مركز ابحاث االراضي: المصدر

  

ان اول موقـــــــع اســـــــتيطاني اقـــــــيم علـــــــى اراضـــــــي المحافظـــــــة كـــــــان مســـــــتوطنة  )٢٠٠٠،المصـــــــري(ويشـــــــير 

معاليــــــه افــــــرايم تليهــــــا مســــــتوطنة جيتيــــــت التــــــي انشــــــأت بتعليمــــــات مــــــن حكومــــــة العمــــــل مــــــع بدايــــــة عــــــام 

ووفقــــــــا للمصــــــــري تتميــــــــز  .ات الباقيــــــــة فــــــــي عهــــــــد حكومــــــــة الليكــــــــود، بينمــــــــا اقيمــــــــت المســــــــتوطن١٩٧٠

فـــــي محـــــيط التجمعـــــات الســـــكانية العربيـــــة، بحيـــــث نجــــــد هـــــذه المحافظـــــة بـــــالتركز المـــــوقعي مســـــتوطنات 

ان المســـــــتوطنات اقيمـــــــت علـــــــى شـــــــكل دائـــــــرة فـــــــي محـــــــيط مدينـــــــة نـــــــابلس بـــــــدء مـــــــن مســـــــتوطنة شـــــــافي 

شـــــومرون الواقعـــــة شـــــمال بلـــــدة ديرشـــــرف وصـــــوال الـــــى معســـــكر الجـــــيش المقـــــام علـــــى قمـــــة جبـــــل جـــــرزيم، 

تــــل حــــاييم جنــــوب /تمــــارتوطنة ايثــــم الــــى مســــتوطنة الــــون موريــــه الــــى الشــــمال الشــــرقي مــــن المدينــــة فمســــ

فقــــــــد تميـــــــزت مســــــــتوطنات هــــــــذه المحافظــــــــة بانهــــــــا مــــــــن  )٢٠٠٠،المصــــــــري(وحســــــــب  .شـــــــرقي المدينــــــــة

الحجــــم المتوســـــط مـــــن حيـــــث عـــــدد الســـــكان، ونجـــــد ان غالبيـــــة البـــــؤر االســـــتيطانية والمســـــتوطنات تركـــــزت 

لضـــــغط عليهـــــا فـــــي نـــــابلس بزيـــــادة قـــــوات االحـــــتالل االســـــرائيلية مـــــن ا تعرضـــــت فـــــي المرتفعـــــات العاليـــــة،

كونهـــــــا مـــــــن كبـــــــرى المـــــــدن الفلســـــــطينية والعاصـــــــمة االقتصـــــــادية لفلســـــــطين  ٢٠٠٣-٢٠٠٢اجتياحـــــــات 

اســـــتهدفت مدينـــــة نـــــابلس بوحشـــــية وكانـــــت  ٢٠٠٠منـــــذ بدايـــــة االنتفاضـــــة الثانيـــــة فـــــي ايلـــــول  فـــــي حينـــــه،

االعنــــــف حيــــــث روعــــــت االهــــــالي ودمــــــرت المبــــــاني التاريخيــــــة  ٢٠٠٢الهجمــــــات العســــــكرية فــــــي نيســــــان 
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ــــــة االراضــــــي الفلســــــطينية المحلتــــــه وادت و  ــــــل عــــــزل نــــــابلس عــــــن ريفهــــــا وعــــــن بقي فرضــــــت حصــــــار طوي

العمليـــــــات العســـــــكرية للمدينـــــــة الـــــــى االضـــــــرار وشـــــــل البنيـــــــة التحتيـــــــة االقتصـــــــادية والنســـــــيج االجتمـــــــاعي 

ـــــة  ـــــة فـــــي المدين ـــــاه الثقافي ـــــة و  ).٢٠٠٥دومـــــاني،(والحي عســـــكرية شرســـــة تركـــــت  لهجمـــــاتتعرضـــــت المدين

علــــــى االمــــــاكن الدينيــــــة واالثريــــــة، منهــــــا مــــــا اصــــــيب بأضــــــرار مثــــــل مقــــــام الشــــــيخ مســــــلم  اثــــــارا تدميريــــــة

 .والمدرســـــة الفاطميـــــة وســـــرايا الحكـــــم العثمـــــاني، ومنهـــــا مـــــا هـــــدم بالكامـــــل مثـــــل صـــــبانة كنعـــــان ونابلســـــي

كمـــــا تـــــرك هـــــذا االجتيـــــاح اثـــــارا علـــــى البنيـــــة التحتيـــــة والمســـــاكن فقـــــد اســـــتخدمت قـــــوات االحـــــتالل سياســـــة 

المحروقــــــة لــــــم تســــــلم منهــــــا حتــــــى المبــــــاني الحكوميــــــة ومنــــــازل الســــــكان والمستشــــــفيات، وكانــــــت االرض 

شـــــــقة، وقـــــــدرت  ٢٨طوابـــــــق وفيهـــــــا  ٧منـــــــزال منهـــــــا عمـــــــاره كاملـــــــه مؤلفـــــــة مـــــــن  ٢٩٠المحصـــــــلة تـــــــدمير 

 ٤٢.٢٨٧خســـــــائر البنيـــــــة التحتيـــــــة حســـــــب اصـــــــدارات وزارة االشـــــــغال العامـــــــه واالســـــــكان الفلســـــــطينية بـــــــــ 

مدينــــــة نــــــابلس القديمــــــة  لحقــــــت اضــــــرار كبيــــــرة فــــــيوبــــــذلك . )٩١-٨٥ص ٢٠٠٣انعثمــــــ. (مليــــــون دوالر

التــــي تعتبــــر تراثــــا انســــانيا فلســــطينيا او عالميــــا حيــــث يبلــــغ عمــــر هــــذه المدينــــة ثالثــــة االف ســــنه اضــــافة 

الـــــى تـــــدمير مســـــجد نـــــابلس القـــــديم، ويعتبـــــر ذلـــــك انتهـــــاك التفـــــاق الهـــــاي الخـــــاص بحمايـــــة الممتلكـــــات 

كمــــــــا ادى االســــــــتيطان فــــــــي . )٢٠٠٢الضــــــــميري،(م ١٩٥٤ع المســــــــلح لعــــــــام الثقافيــــــــة فــــــــي وقــــــــت النــــــــزا

شــــــبكة ل وكــــــان . )١٥٦-١٤٩ص ٢٠٠٧ابوســــــعده(بعــــــض عـــــن بعضــــــها  وعزلهــــــاالضـــــفه الــــــى تقســــــيمها 

الفصــــل العنصـــــري تـــــاثير علـــــى اطــــوال الطـــــرق بـــــين مراكـــــز المـــــدن الفلســــطينية فحـــــدث هنـــــاك تغيـــــر فـــــي 

ــــــدات الفلســــــطينية ق ــــــين المــــــدن والبل ــــــرحالت ب ــــــب مســــــار ال ــــــل مخطــــــط الفصــــــل العنصــــــري وبعــــــده، واغل ب

الـــــرحالت المنطلقـــــه مـــــن نـــــابلس قـــــد زاد طولهـــــا نتيجـــــة اســـــتحداث االســـــرائيليين لطـــــرق عنصـــــرية جديـــــدة، 

ابـــــــو (، ويشـــــــير )٢٠٠٩اباظـــــــه،(ومـــــــا ترتـــــــب علـــــــى ذلـــــــك مـــــــن زيـــــــادة الفتـــــــره الزمنيـــــــة المســـــــتغرقه فيهـــــــا 

تمعـــــــة هـــــــي التـــــــي شـــــــجعت حركـــــــة ان الـــــــدوافع واالهـــــــداف السياســـــــية واالقتصـــــــادية مج )٢٠١٢،عصـــــــيدة

االســــــتيطان فــــــي االراضــــــي الفلســــــطينية، كمــــــا يشــــــير الــــــى ان مواقــــــع اختيــــــار المســــــتعمرا ت االســــــرائيلية 

والبـــــؤر االســـــتيطانية لـــــم يـــــأت بمحـــــض الصـــــدفة ولكنهـــــا اســـــتندت الـــــى دراســـــة وتخطـــــيط بحيـــــث تركـــــزت 

ــــــى هــــــذه ال ــــــوحظ عل ــــــة المختلفــــــة، ول مســــــتعمرات توســــــعها فــــــي مواقــــــع اســــــتراتيجية تضــــــم المــــــوارد الطبيعي

  %.١٠٣م ٢٠٠٧-م٢٠٠٠دة بين االعوام بشكل مستمر حيث بلغت نسبة الزيا
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عنــــــدما اقــــــرت  ١٩٨٧بتوســــــعة المدينــــــة حتــــــى عــــــام  لــــــم تســــــمح ســــــلطات االحــــــتاللوالجــــــدير بالــــــذكر ان 

اول توســــــعة اال انهــــــا لــــــم تنفــــــذ بســــــبب انــــــدالع االنتفاضــــــه االولــــــى واســــــتمر الوضــــــع كــــــذلك حتــــــى عــــــام 

ــــــت فــــــي  ١٩٩٥ ــــــة مــــــرت بظــــــروف سياســــــية تمثل ــــــة اال ان المدين ــــــدة للمدين ــــــة الجدي ــــــدما اقــــــرت الهيكلي عن

افـــــــة المجـــــــاالت السياســـــــية والثقافيـــــــة االجتياحـــــــات االســـــــرائيلية ومـــــــا احدثتـــــــه مـــــــن دمـــــــار عانـــــــت منـــــــه ك

ـــــة  ـــــى المدين ـــــذي فـــــرض عل ـــــع الحصـــــار االســـــرائيلي ال ـــــة واســـــتمر الوضـــــع كـــــذلك اال ان تـــــم رف واالجتماعي

حيــــــث بــــــدأ ينقشــــــع شــــــيئا فشــــــيئا، وبســــــبب  ٢٠٠٩جــــــراء االنتفاضــــــه الثانيــــــة والــــــذي اســــــتمر حتــــــى عــــــام 

مرانــــــي الجيــــــد انتشــــــرت االبــــــراج ظــــــروف المدينــــــة الجغرافيــــــة ولغيــــــاب القــــــوانين التنظيميــــــة والتخطــــــيط الع

والمبـــــــاني واتخـــــــذت المدينـــــــة شـــــــكل التوســـــــع الرأســـــــي الـــــــذي الحـــــــق ضـــــــررا بطبيعـــــــة المنطقـــــــة اذ اختفـــــــت 

 A(باالضــــافة الــــى تصــــنيفات االراضــــي . المعــــالم الطبيعيــــة والمســــاحات الفارغــــه فيهــــا   B    C(  

ــــــالقوانين واالنشــــــ ــــــه ب ــــــل ســــــلطات االحــــــتالل والمتمثل ــــــى واالجــــــراءات المتخــــــذه مــــــن قب ــــــي تهــــــدف ال طه الت

ـــــــى  حصـــــــر االنتشـــــــار الفلســـــــطيني اذ تصـــــــادر االراضـــــــي وتفـــــــرض علـــــــى المـــــــواطنين قيـــــــود صـــــــارمه عل

مـــــــؤتمر تجليـــــــات حركـــــــة التـــــــاريخ فـــــــي (بالتحديـــــــد  Cالتخطـــــــيط والبنـــــــاء فـــــــي تلـــــــك  المنـــــــاطق المصـــــــنفه 

وفقـــــا للســـــيد نميـــــر طـــــاهر الخطيـــــب مـــــدير غرفـــــة تجـــــارة وصـــــناعة نـــــابلس فـــــإن . )٥٤١ص ٢٠١٣نـــــابلس

ـــــة قامـــــت وجـــــود  ـــــع المؤسســـــات فـــــي المدين ـــــي تتكـــــون مـــــن جمي ـــــابلس الت ـــــة لمحافظـــــة ن ـــــة االهلي دور اللجن

باعـــــــادة االعمـــــــار فـــــــي المدينـــــــة نتيجـــــــة االجتياحـــــــات واعـــــــادة اعمـــــــار البلـــــــدة القديمـــــــة جـــــــراء ممارســـــــات 

  .)٢٢/٨/٢٠١٤لقاء الغرفه التجارية. (االحتالل

  

   :مقارنة التركيب الداخلي للمدينة مع المدن العربية.٣

بالنســبه للتركيــب الــداخلي للمدينــة فــي منطقــة الشــرق االوســط كمــا بينهــا الــدكتور علــي عيســى ابــراهيم فقــد 

بطبيعة العمل فوجدت مناطق سكن للمـوظفين الحكـوميين ولـوحظ  بارتباطهاتميزت اماكن السكن في المدن 

وجود بعض االنتظام في خطة الشوارع وتميز السكن في حينه بانه اخذ نمـط تجمعـات علـى شـكل مربعـات 

، وخـالل الربـع )٢٠٠٨ابـراهيم،. (تضم حجرات ذات شكل مستطيل وامامها افنية تشرف على دروب ضيقة

أت مدن الوطن العربـي بـالتالؤم مـع المـدن الغربيـة فـي تشـكيلها، فبـدأت احيـاء االخير من القرن العشرين بد

جديــدة بــالظهور وكانــت مخصصــة لــذوي الوضــع االقتصــادي واالجتمــاعي المرتفــع وقــد لــوحظ وجودهــا فــي 
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االطراف واخذت النمط الغربي في تزويـدها السـواق اسـتهالكية ذات مسـتويات مرتفعـة، وبقـي وسـط المدينـة 

  )Pacione,2003(قليدي تسكنها اسر ميسورة الحال او فقيرة بشكله الت

في دراسته بعنوان التطور التاريخي والعمراني لمدينة َعمان، ان تاريخ المدينة يعود  )٢٠١١،غرايبة(ويذكر 

الى ما يقرب خمسة االف سـنة تعاقـب علـى حكمهـا العديـد مـن االنظمـة السياسـية التـي تركـت وراءهـا كثيـرا 

وكـان ) السيل(السياسة تميزت بتعدد الموروثات المعمارية التي احتواها موضع المدينة االول  من المخلفات

للهجرة القسرية والطوعية االثر االكبر في نمو مدينة َعمان وشـهدت المدينـة توسـعا مورفولوجيـا كبيـرا خـالل 

كـــل منهـــا ميزاتهـــا المدينـــة خـــالل هـــذه الفتـــرة خمـــس مراحـــل لم شـــهدت ١٩٩١م و١٨٧٦الفتـــرة الواقعـــة بـــين 

وخصوصيتها من اصل ستة مراحل كونت عمر المدينة ونتيجـة لزيـادة سـكان المدينـة بـدأت ظـاهرة االمتـداد 

اتجه هذا االمتداد حتى وصل مدينة الزرقـاء شـرقا والسـلط فـي بالظهور بحيث كانت َعمان نواته و  الحضري

فـــي دراســـته الـــى نتيجـــة  )١٩٩٧،فخـــرو(وتوصـــل ، الجهـــة الشـــمالية الغربيـــة وســـلحوب شـــماال ومأدبـــا جنوبـــا

مفادهـــا ان مدينـــة الدوحـــه كانـــت اقـــرب الـــى النمـــوذج المركـــزي فـــي بدايـــة نشـــأتها ثـــم ابتعـــدت عـــن النمـــوذج 

المركــزي وبــدات تتقــارب مــع نمــوذج القطاعــات فــي امتــدادها جنوبــا وغربــا وشــماال، امــا مــن حيــث التوزيــع 

حـين تبتعـد  الطبقات المنخفضة الدخل تقتـرب مـن المركـز فـيان في مدينة الدوحه نجد ان كاالجتماعي للس

رتفعــة عـن المركــز نحــو االطــراف وهـي بــذلك تنــدرج تحــت مـا يســمى بنمــوذج المــدن الطبقـات المتوســطة والم

النفطيــة الخليجيــة نظــرا لتشــابه هــذه المــدن فــي تراكيبهــا الداخليــة ويعــود ســبب ذلــك لتعرضــها لــذات الظــروف 

واالقتصــادية وتوقــع الباحــث فــي دراســته ان تتحــول مدينــة الدوحــه مســتقبال الــى نمــوذج االجتماعيــة والثقافيــة 

جديد من خالل تطورها الحضـري خصوصـا اذا تـم انشـاء مـدن جديـدة مسـتقلة حضـاريا فـي اطـراف المدينـة 

رض وفي دراسته انمـاط اسـتخدام اال، او في حال توسعها وامتدادها في الجهات الجنوبية والغربية والشمالية

الى عـدد مـن الحقـائق التـي اظهرتهـا نتـائج التحليـل العـاملي فقـد ) ٢٠٠١يوسف،(في مدينة طوباس توصل 

تم استخالص اربعة عوامل امكن االعتماد عليها في تفسير التركيب الداخلي لمدينـة طوبـاس وهـذه العوامـل 

، وعامـــل الحالـــة عامـــل تركيـــب االســـرة، العامـــل االقتصـــادي واالجتمـــاعي، عامـــل خصـــائص المســـكن(هـــي 

فقد تبين ان المناطق التي تتميز بوضع اقتصادي واجتماعي مرتفع تقع في اطـراف ) االقتصادية المتوسطة

ــدالمدينــة فــي حــين تركــ فــي دراســته لمدينــة  )٢٠٠٣،الســعايدة(، وتوصــل زت المنــاطق الفقيــرة فــي وســط البل

%) ١٤.٦٦(نة الخليل بلغت نسـبتها حـوالي الخليل الى عدة نتائج مفادها ان نسبة التركيز السكاني في مدي

ويشــير ذلــك الــى التوزيــع غيــر المتســاوي للســكان بــين احيــاء المدينــة، كــذلك توصــل الباحــث الــى ان التوســع 
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العمرانــي والتجــاري خاصــة المتجــه الــى الجهــات الغربيــة والجنوبيــة يكــون علــى حســاب االراضــي الزراعيــة، 

علـــى المدينــة وخاصـــة الجهـــات الشـــرقية والجنوبيـــة بســـبب التوســـع  ويبــين الباحـــث اثـــر االحـــتالل االســـرائيلي

االســتيطاني وشــق الطــرق االلتفافيــة لــربط المســتوطانات بعضــها بــبعض وبالتــالي ســيطرتها علــى مســاحات 

الســـعايدة ايضـــا انـــه نتيجـــة للزيـــادة الســـكانية ومحدوديـــة فـــرص التوســـع  واســـعة مـــن اراضـــي المدينـــة، ويبـــين

، وفـي دراسـتها لمدينـة لعامه فـي المدينـة السـيما السـكنيةضغطا على االستخدامات اللمدينة فقد احدث ذلك 

الى ان االستيطان االسرائيلي يقف عائقا امام التخطيط العمراني وتوسـيع  )٢٠٠٣سوياني،(توصلت  قلقيلية

تـــي المخطـــط الهيكلـــي للمدينـــة خاصـــة مـــن الجهـــات الشـــمالية والشـــرقية وكـــذلك اثـــرت االدارات السياســـية ال

تعاقبت على ادارة المدينة على مخططها الهيكلي بحيث كانت لكل فترة رؤية جديدة وتوجه مختلف انعكـس 

ذلـــك علـــى المخطـــط الهيكلـــي لكـــل عهـــد سياســـي، وتظهـــر الدراســـة ايضـــا وجـــود خلـــل فـــي توزيـــع الخـــدمات 

فقـــد  )٢٠٠٧،نابـــو عـــال(المختلفـــة التـــي تتجمـــع فـــي المنطقـــة المركزيـــة وتخلـــو منهـــا االطـــراف، امـــا دراســـة 

توصل الى نتائج عديدة اهمها تحول الظاهرية خالل القرن العشـرين مـن قريـة الـى مدينـة رافـق هـذا التحـول 

راحــل تغيــرا فــي طريقــة البنــاء والمــواد المســتعملة فــي ذلــك واظهــرت الدراســة الــى ان التطــور الحضــري مــر بم

لالحـــتالل دوره فــي حصــر المــدن الفلســـطينية وازيـــا للشــارع الرئيســي وكــان مختلفــة وكــان عشــوائيا وخطيــا م

ضــمن منــاطق محــدودة التوســع، واظهــرت الدراســة ان مدينــة الظاهريــة ال تتطــابق فــي تركيبهــا الــداخلي مــع 

النظريات الثالث للتركيب الـداخلي للمـدن النهـا مدينـة جديـدة ال زالـت فـي طـور النمـو وتحتـاج لوقـت اطـول 

ــــات ــــل العــــاملي للمدينــــة يمكــــن فهــــم البيئــــة اليجــــاد مــــدى تطابقهــــا مــــع هــــذه النظري ، وبتحليــــل نتــــائج التحلي

االســـــر الميســـــوره، االســـــر الميســـــورة (االقتصـــــادية لمدينـــــة الظاهريـــــة وتفســـــيرها مـــــن خـــــالل عوامـــــل خمســـــة

وكيفيـة انتظـام هـذه العوامـل التـي تمثـل انعكاسـا ) المثقفة،االسر الفقيرة،االسر ذات العدد الكبير،اسر العمـال

للتركيب الداخلي لمـدينتي رام اهللا  )٢٠٠٧،الريماوي(وفي دراسة  ،المجتمع نفسه داخل المدينةلعملية تنظيم 

التحليــل العــاملي الــذي اظهــرت نتائجــه ان منــاطق العــد االحصــائي لمركــز اســلوب اســتعمل الباحــث والبيــره 

مهـن عليـا، عمـال تعلـيم متـدن ومهـن دنيـا، تعلـيم عـال و (المدينتين اشبعت بشكل عام على العوامل االربعـة 

ذا المركـز كمـا هـو الحـال فـي سـائر المـدن العربيـة وهـذا يؤكـد اهميـة هـ) مهرة وزراعيينفنيون وكتبه، عمال 

ـــامي بشـــكل عـــام، كمـــا اظهـــرت الدراســـة ان منـــاطق العـــد االحصـــائي  بشـــكل خـــاص والمـــدن فـــي العـــالم الن

طق سكنية لـذوي الكفـاءات العاليـة لالطراف اصبحت تتحول الى ما يشبه الضواحي نتيجة لتحويلها الى منا

والميســورين مثــل احيــاء الماصــيون والطيــرة والبــالوع، ويتوافــق ذلــك مــع مــدن عربيــة اخــرى مثــل مــدن عمــان 
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ودمشق والقاهره والرياض، كما استنتج الباحث انه من الصـعوبه الشـروع فـي وضـع نظريـة تعتنـي بالتركيـب 

المدينــــة مــــن تغيــــرات لمواريثهــــا الثقافيــــة واالقتصــــادية  الــــداخلي للمدينــــة العربيــــة، بســــبب مــــا يعصــــف بهــــذه

واالجتماعيــة فــي ظــل العولمــه، وقــد بــدا جليــا اثــر االحــتالل االســرائيلي للمــدينتين الــذي حــدد مجــال التوســع 

حـــدده باتجـــاه الشـــمال، تتقـــاطع هـــذه الدراســـة مـــع موضـــوع البحـــث كونهـــا تناولـــت احـــدى اهـــم المـــدن فيهمـــا و 

  .طلوبةفسيرواستخدمت التحليل العاملي كأسلوب احصائي للوصول الى النتائج المالفلسطينية بالبحث والت

يظهر من الدراسـات السـابقة ان المدينـة العربيـة قـد تكـون مدينـة قديمـة وعريقـة مثـل القـاهرة وعمـان وبيـروت 

دن وقـــد تكـــون مدينـــة مســـتحدثة جديـــدة مثـــل المـــدن النفطيـــة المختلفـــة، وتشـــترك المـــدن العربيـــة فـــي كونهـــا مـــ

مركزيـــة يغلـــب عليهـــا الطـــابع االقتصـــادي التجـــاري وقـــد يكـــون الطـــابع التعليمـــي هـــو الـــذي اعطـــى للمدينـــة 

اهميتهــا، كمــا اتضــح مــن الدراســات الســابقة ان المــدن العربيــة مــدن ديناميكيــة تســتجيب للتغيــرات السياســية 

ذه المــدن ولكــن كــان لكــل واالجتماعيــة واالقتصــادية التــي تعصــف بهــا، اذ ال يوجــد نمــط واحــد تشــترك فيــه هــ

وبالتـــالي يصـــعب تحديـــد نمـــط مشـــترك للتركيـــب  مدينـــة طـــابع خـــاص فيهـــا حســـب الظـــروف التـــي مـــرت بهـــا

، وبــالنظر للمدينــة الفلســطينية نجــدها تشــترك بتأثرهــا بسياســات االحــتالل االســرائيلي الــداخلي للمدينــة العربيــة

اذ كـان لهـذه السياسـات االثـر  متـدادها وتوسـعهاالتي ترمي الى تحجيم هذه المدينة ومحاصـرتها والحـد مـن ا

 a االكبر في تحديد المخططات الهيكلية لكل التجمعات السكانية الفلسطينية حسب تقسيمات المناطق الى 

 b    c  بغــرض االســتيطان، وفــي مدينــة نــابلس عــدا عــن االســتيالء علــى االراضــي هــذا  ).١٦(خريطــة رقــم

االســرائيلي فــي محاصــرة المدينــة والحــد مــن توســعها، كمــا يظهــر تــأثير العامــل يظهــر جليــا اثــر االحــتالل 

  .الطبيعي بقوة في مدينة نابلس بحكم موقعها بين جبلين االمر الذي حتم توسعها باتجاه شرقي غربي فقط

  

ء اال ان هنـاك احيـا. كما اظهرت الدراسـة ان فـي مدينـة نـابلس احيـاء قديمـة مازالـت ظـاهرة بسـكانها ومهنهـا

وجـود احيـاء  الدراسـةهـذه ، ومع ذلـك اظهـرت التشكل مثل احياء رفيديا والجنيداو ضواحي جديدة في طور 

وان دل ذلـك علـى شـيء فانمـا يـدل علـى ان هـذه المدينـة تمـر فـي حالـة انتقاليـة شـأنها فـي ذلـك . ينزراعملل

  .شأن المدن العربية االخرى
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  اتفاق اوسلوتقسيمات مدينة نابلس حسب ): ١٦(خريطة رقم 
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/ هــارس / بــرجس ( ب المــدن النمــاذج العامــه لتركيــ مــدى مطابقــة تركيــب مدينــة نــابلس الــداخلي مــع.٤

   ):واولمان

ــــــداخلي ــــــابلس او تركيبهــــــا ال ــــــة ن ــــــي البلــــــدة  شــــــكل توســــــع مدين ــــــة ف ــــــرجيس الحلقي ــــــة بي ــــــه نظري ــــــق علي ينطب

القديمـــــة فقـــــط، اذ ان التوســـــع فـــــي هـــــذه المنطقـــــة كـــــان يـــــتم علـــــى شـــــكل حلقـــــات محـــــدودة حـــــول المدينـــــة 

التــــــي تقــــــع  بســــــبب طبوغرافيــــــة المنطقــــــة مجبــــــرا قطــــــاعيالمركزيــــــة، ويصــــــبح التركيــــــب الــــــداخلي للمدينــــــة 

ــــين وتنمــــو المدينــــة بينهمــــا بشــــكل  تحــــدد التوســــع  بحيــــث .قطاعيــــةنظريــــة هــــومر الينطبــــق عليــــه بــــين جبل

، ويمكــــن ايضــــا تطبيــــق نظريــــة )لقــــاء بلديــــة نــــابلس(باتجــــاه طــــولي حــــول الشــــارع الرئيســــي شــــارع فيصــــل 

اولمـــــان وهـــــوس النـــــوى المتعـــــددة عنـــــدما ننظـــــر الـــــى المدينـــــة نظـــــرة شـــــمولية فنجـــــد امـــــاكن تجمـــــع للســـــكان 

  .نةحول مركز تجاري او تعليمي او صناعي على اطراف المدي

  

  :المستقبلية في ظل الوضع الراهن  اتجاهات نمو المدينة.٥

يبين الباحث ادريخ فـي اطروحتـه اسـتراتيجيات وسياسـات التخطـيط المسـتدام والمتكامـل السـتخدام االراضـي 

والمواصـــالت فـــي مدينـــة نـــابلس ان عمليـــة التخطـــيط المســـتدام لكـــل مـــن المواصـــالت واســـتعماالت االراض 

بعضـــها بـــبعض وال يمكـــن العمـــل علـــى جانـــب واحـــد منهـــا واهمـــال االخـــر مـــع االخـــذ بعـــين عمليـــة مترابطـــة 

االعتبــار التكــاليف والتخطــيط والعوامــل االخــرى اي ان التخطــيط ال يــتم اال بنظــرة شــمولية ووضــع سياســات 

ن بـيجاريـة يومـن لقـاء الغرفـة الت )٢٠٠٥ادريـخ،(متناغمة من التخطيط المسـتدام فـي مختلـف منـاحي الحيـاة 

فتح شوارع وطرق جديدة تؤدي الـى نشـاط تجـاري عمرانـي واقتصـادي اال ان ذلـك يواجـه لنا السيد خياط ان 

  )٢٢/٨/٢٠١٣لقاء الغرفه التجارية( Cصعوبات خاصة في المناطق المصنفه 

ــــــدان   ــــــة مــــــع زي ــــــة نــــــابلس ففــــــي لقــــــاء الباحث ــــــاك توجــــــه  )٢٠١٣(امــــــا بلدي مــــــدروس كشــــــفت عــــــن ان هن

ــــورينباتجــــاه قريــــة صــــره وباتجــــاه الج قابليــــة التوســــع للغــــربل ــــة تــــل وعــــراق ب  امــــا التوســــع. نــــوب الــــى قري

والقيـــــــود المفروضــــــــه علـــــــى هــــــــذه  Cمحـــــــدود بســــــــبب تصـــــــنيف المنـــــــاطق هنــــــــاك فهــــــــو تجـــــــاه الشـــــــمال با

المنـــــاطق مـــــن قبـــــل االحـــــتالل االســـــرائيلي، باتجـــــاه الشـــــرق والغـــــرب المخططـــــات الهيكليـــــه للقـــــرى الواقعـــــه 

ـــــة ـــــا .فـــــي هـــــذه المنطقـــــه تحـــــد دون توســـــع المدين ـــــة تبـــــين لن ـــــا لخـــــرائط مســـــتقبلية للمنطق عـــــدم  وعنـــــد طلبن

ــــــع ال ــــــة بعــــــد وبســــــبب من ــــــة اخــــــذ الخــــــرائط بســــــبب عــــــدم وضــــــوح الرؤي ــــــاطق امكاني تجــــــار الســــــتغالل المن

 RINGشــــبكة الطــــرق شــــريطية ، كمــــا تبــــين لنــــا ان رحــــه للتوســــع وبالتــــالي رفــــع اســــعارها، المقت ROAD 
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ـــــى الطـــــرق الرئيســـــية فـــــي المدينـــــة وتســـــاهم فـــــي ك تـــــدرس او الطـــــرق االلتفافيـــــة ـــــة عل حـــــل لالزمـــــه المروري

ديــــــــــــة لقــــــــــــاء بل(مركزيــــــــــــة وتقطــــــــــــع المدينــــــــــــة بشــــــــــــكل عرضــــــــــــي تخفيــــــــــــف االزمــــــــــــة فــــــــــــي المنطقــــــــــــة ال

  .)٢٨/١٢/٢٠١٣نابلس

ـــــــه توصـــــــل  ـــــــابلس والعوامـــــــل المـــــــؤثرة في ـــــــة ن ـــــــي لمدين ـــــــداد العمران ـــــــاء دراســـــــته لالمت  )٢٠٠٨عمـــــــران،(واثن

لنتــــــائج مفادهــــــا ان االمتــــــدادالعمراني فــــــي المدينــــــة يســــــير باتجــــــاه شــــــريط طــــــولي بامتــــــداد شــــــرقي غربــــــي 

وتــــؤثر ظــــروف المدينــــة  حيــــث تكــــون الحركــــة العمرانيــــة باتجــــاه الغــــرب نشــــطة اكثــــر مــــن الجهــــه الشــــرقية

انـــــه  ايضـــــا ووضـــــح الباحـــــث .نـــــةالطبيعيـــــة كـــــالموقع وطبوغرافيـــــة الســـــطح علـــــى االمتـــــداد العمرانـــــي للمدي

وبحســـــب التوســـــيع المقتـــــرح مـــــن بلديـــــة نـــــابلس ستضـــــم المدينـــــة اراضـــــي فضـــــاء وبالتـــــالي يمكـــــن توجيـــــه 

  .االمتداد العمراني نحو تلك االراضي وتقليل درجة االكتظاظ في المناطق المكتظة
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  :النتائج 

التركيــــــب الــــــداخلي للمدينــــــة ســــــتة عوامــــــل، العامــــــل االول ذوو الشــــــهادة  مــــــن اهــــــم العوامــــــل التــــــي فســــــرت .١

مـــــن التبـــــاين % ٤٥.٠الجامعيـــــة االولـــــى المشـــــتغلين فـــــي المهـــــن المتخصصـــــة حيـــــث فســـــر هـــــذا العامـــــل 

فــــــي التركيــــــب الــــــداخلي للمدينــــــة، العامــــــل الثــــــاني ذوو المســــــتوى التعليمــــــي العــــــالي والمهــــــن العليــــــا حيــــــث 

ـــــ% ٥.٥فســـــر هـــــذا العامـــــل  ـــــث ذوو المســـــتوى مـــــن التب ـــــة، العامـــــل الثال ـــــب الـــــداخلي للمدين اين فـــــي التركي

مــــــن التبــــــاين فــــــي التركيــــــب % ٢.٠التعليمــــــي المتــــــدن ممتهنــــــوا الخــــــدمات والمهــــــن االوليــــــة حيــــــث فســــــر 

ــــــداخلي % ١.٦الــــــداخلي للمدينــــــة، العامــــــل الرابــــــع الحرفيــــــون حيــــــث فســــــر  مــــــن التبــــــاين فــــــي التركيــــــب ال

مـــــــن التبـــــــاين فـــــــي التركيـــــــب الـــــــداخلي  ١.١%الت حيـــــــث فســـــــر للمدينـــــــة، العامـــــــل الخـــــــامس مشـــــــغلوا اال

مـــــــن التبـــــــاين فـــــــي التركيـــــــب % ١.٠للمدينـــــــة، العامـــــــل الســـــــادس الصـــــــيادون والمزارعـــــــون حيـــــــث فســـــــر 

 .الداخلي للمدينة

ال يـــــزال يحظـــــى بمكانـــــة واهميـــــة وال زالـــــت تلـــــك المنطقـــــة مـــــن ) البلـــــدة القديمـــــة(لـــــوحظ ان مركـــــز المدينـــــة  .٢

ي المدينـــــــة وذلـــــــك الن المســـــــتغلين لهـــــــا يحظـــــــون بايجـــــــارات منخفضـــــــة انشـــــــط المنـــــــاطق االقتصـــــــادية فـــــــ

مقارنــــة مــــع المنــــاطق الجديــــدة ولــــذلك فــــال يمكــــن لهــــم التخلــــي عــــن هــــذه المنطقــــة حتــــى لــــو كانــــت بعيــــدة 

ــــاطق  عــــن منــــاطق ســــكنهم، ونالحــــظ ايضــــا ان المنطقــــة المركزيــــة فــــي المدينــــة مركــــز جــــذب لســــكان المن

ـــــة مـــــع وجـــــود د ـــــة المجـــــاورة للمدين ـــــرة الريفي ـــــل الصـــــناعات الكبي ـــــابلس بنق ـــــة ن ـــــدى بلدي راســـــات وتوجهـــــات ل

مــــــن وســــــط المدينــــــة الــــــى اطرافهــــــا مــــــع بقــــــاء الحــــــرف الصــــــغيرة فــــــي وســــــط المدينــــــة، وســــــاهم ذلــــــك فــــــي 

 .التخفيف من االكتظاظ الذي تعانيه وسط المدينة

ــــة  .٣ ــــة متنوعــــة كــــل مرحل ــــة حضــــارية قديمــــة مــــرت بمراحــــل سياســــية واداري ــــة تاريخي ــــابلس مدين ــــة ن مــــن مدين

 .هذه المراحل تركت بصماتها التاريخية على اروقة المدينة

ــــابلس حــــددت اتجاهــــات نموهــــا .٤ ــــة مدينــــة ن ــــة عامــــل رئيســــي فــــي تحديــــد  طبوغرافي وكــــان عامــــل الطبوغرافي

مـــــع ذلـــــك لـــــم تمنـــــع هـــــذه الطبوغرافيـــــة كالمنـــــاطق الجبليـــــة الـــــوعرة مـــــن التوســـــع  اتجاهـــــات نمـــــو المدينـــــة،

  .جنوبيعلى سفوح الجبال باتجاه شمالي و 

اثـــــر االحـــــتالل االســـــرائيلي بشـــــكل ســـــلبي علـــــى مدينـــــة نـــــابلس اذ حاصـــــرها بالمســـــتوطنات شـــــماال وجنوبـــــا  .٥

 .وشرقا ليترك للمدينة اتجاه واحد فقط للتوسع وهو االتجاه غربا
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ـــة حيـــث تركـــت اتفاقيـــة اوســـلوا  .٦  بصـــماتها مـــن خـــالل تقســـيمات المنـــاطق الـــى التـــي قيـــدت توســـع المدين

a    b    c   بحيـــث كانـــت منـــاطق المدينـــة الشـــرقية ضـــمن المصـــنفةc التوســـع فيهـــا  وبالتـــالي ال يمكـــن

 aمقتــــرح، فــــي حــــين كانــــت منــــاطق المدينــــة الغربيــــة ضــــمن المصــــنفة  هيكلــــيضــــمن حــــدود اي مخطــــط 

تحــــــد  ، وال يمكــــــن التوســــــع اال بهــــــذا االتجــــــاه اال ان المخططــــــات الهيكليــــــة للقــــــرى المجــــــاورة كانــــــت تمثــــــل

  .حدود المدينةواضح في توسيع 

ال تتفــــــق مــــــع اي مــــــن نظريــــــات التركيــــــب مــــــن خــــــالل دراســــــة المخططــــــات الهيكليــــــة للمدينــــــة تبــــــين انهــــــا  .٧

دة القديمــــــة او المدينــــــة المركزيــــــة، لــــــالــــــداخلي للمــــــدن حيــــــث انهــــــا تتبــــــع نظريــــــة بيــــــرجس الحلقيــــــة فــــــي الب

المتعـــــــددة  ونظريـــــــة هـــــــومر االقطاعيـــــــة فـــــــي طبيعـــــــة تمـــــــدد المدينـــــــة وتوســـــــعها، ونجـــــــد ان نظريـــــــة النـــــــوى

تنطبــــق ايضــــا علــــى اطــــراف المدينــــة، لــــذلك ال يمكــــن وضــــع نظريــــة تطبــــق علــــى مدينــــة نــــابلس او علــــى 

المدينــــة العربيــــة بشــــكل عــــام يرجــــع ذلــــك لمــــا تعانيــــه هــــذه المدينــــة مــــن تقلبــــات سياســــية واداريــــة فالمدينــــة 

 .في حالة ديناميكية بشكل دائمبشكل عام العربية 

ان منـــــاطق العـــــد االحصـــــائي للمدينـــــة اشـــــبعت بشـــــكل عـــــام علـــــى ســـــتة اظهـــــرت نتـــــائج التحليـــــل العـــــاملي  .٨

مـــــن تركيـــــب المدينـــــة % ١٣يبقـــــى فـــــي حـــــين ، مـــــن التركيـــــب الـــــداخلي للمدينـــــة% ٨٧متغيـــــرات تفســـــر  

 .تفسرها متغيرات اخرى غير داخله في الدراسة

كمــــا اظهــــرت الدراســــة تحــــول منــــاطق العــــد فــــي بعــــض المنــــاطق الــــى مراكــــز فــــي المدينــــة لوجــــود بعــــض  .٩

المؤسســــات الحيويـــــة فيهــــا مثـــــل وجــــود جامعـــــة النجـــــاح فــــي منطقـــــة الجنيــــد فـــــي الجهــــه الغربيـــــة للمدينـــــة، 

ســــاهم ذلــــك فــــي تحديــــد تلــــك المنــــاطق كأحيــــاء راقيــــة لــــذوي الــــدخل المتوســــط والمرتفــــع بعبــــارة اخــــرى نجــــد 

 .اطراف المدينة بدات تتحول الى ضواحي سكنية جديدة

بيـــــت (خل مـــــع المخططـــــات الهيكليـــــة للقـــــرى المجـــــاورة نالحـــــظ ان توســـــع المدينـــــة غربـــــا بـــــدأ يتـــــدا .١٠

والمســــــتقبل ســــــيظهر نتــــــائج العالقــــــة التفاعليــــــة بــــــين الــــــنمط الحضــــــري الــــــذي ) وزن، صــــــره، بيــــــت فوريــــــك

ــــنمط الريفــــي المجــــاور، ويمكــــن دراســــة تركيــــب مدينــــة نــــابلس مســــتقبال باالعتمــــاد علــــى بيانــــات  ســــيغزو ال

 .حصائية جديدة في حال كانت متوفرةا

تحديـــــد نظريـــــة تفســـــر التركيـــــب الـــــداخلي للمدينـــــة العربيـــــة النهـــــا كمـــــا ذكرنـــــا مـــــدن  مـــــن الصـــــعب .١١

علـــــى ) كالعولمـــــة(ديناميكيـــــة متغيـــــرة والكثيـــــر منهـــــا حـــــديث النشـــــاة ناهيـــــك عـــــن اثـــــر مســـــتجدات العصـــــر 

 .هذه المدن وعلى تركيبها الداخلي ونسيجها االجتماعي
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يظهـــــــر ذلـــــــك مـــــــن (دارة نجـــــــد ان هنـــــــاك اهتمـــــــام رســـــــمي بمـــــــدن فلســـــــطينية تبـــــــوأت مركـــــــز الصـــــــ .١٢

علـــــى حســـــاب مـــــدن كانـــــت فـــــي ) الـــــوزارات فـــــي مدينــــة رام اهللا فقـــــط–خــــالل تركـــــز المؤسســـــات الحكوميـــــة 

ــــابلس التــــي فقــــدت الكثيــــر مــــن مســــتثمريها واصــــحاب رؤوس االمــــوال فيهــــا بســــبب  الطليعــــة مثــــل مدينــــة ن

  . ٢٠٠٢ االجتياحات االسرائيلية في  تراجع النشاط االقتصادي عن ماكان قبل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 التطور التاريخي وتحليل التركيب الداخلي لمدينة نابلس باستعمال التحليل العاملي

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

91 
 

  :التوصيات

العمـــل علـــى مســـتوى وطنـــي وبشـــكل متكامـــل مـــع كافـــة مؤسســـات االختصـــاص علـــى توســـيع المخططـــات  .١

الهيكليـة للتجمعـات الفلســطينية التـي تتعثـر بســبب االحـتالل االســرائيلي وجعـل هـذه القضــية قضـية رأي عــام 

 .وتعزيزها اعالميا

  

الفلسطينية لنقص الدراسات المتوفرة في هذا المجـال وللوصـول الـى استكمال دراسة التركيب الداخلي للمدن  .٢

سلســة دراســات تغطــي كافــة المــدن وتجميعهــا فــي بحــث واحــد لتعريــف العــالم علــى ماهيــة المــدن الفلســطينية 

  .وخصائصها الداخلية

 

ة الجـراء اجراء دراسات للتركيب الداخلي للمدن التي سبق وان درست باالعتمـاد علـى نتـائج احصـائية جديـد .٣

  .دراسات مقارنة الخذ العظة والعبره خاصة للمخططين واصحاب القرار

 

وذلــك بتوجيــه الجهــود الرســمية للمدينــة او بنقــل بعــض  ٢٠٠٢ارجــاع مكانــة مدينــة نــابلس قبــل اجتياحــات  .٤

 .حيويتها وطابعها االقتصادي النشطالمؤسسات الحيوية التي من شأنها ان تعيد للمدينة 

 

  .موال لالستثمار في مدينة نابلس كونها اهم مدينة فلسطينية في الشمال الفلسطينيتوجيه رؤوس اال .٥
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  المصادر والمراجع
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  :الكتب

ــــي  .١ ــــراهيم، عيســــى عل ، دار المعرفــــه الجامعيــــة، )دراســــة منهجيــــة تطبيقيــــة(جغرافيــــة المــــدن  ):٢٠٠٨(اب

 .مصر  –االسكندرية 

مكتبـــة االنجلـــوا / منـــاهج البحـــث وطـــرق التحليـــل االحصـــائي  ):٢٠١٠(آمـــال ابوحطـــب، فـــؤاد وصـــادق،  .٢

 المصرية

ص  ٢٠١١بلديــة نــابلس تشــرين الثــاني / حكايــة مدينــة، العالقــات العامـة والدوليــة .. نــابلس : بلديــة نــابلس .٣

٣٠-٢٨  

عصـــر االوضـــاع السياســـية واالجتماعيـــة والثقافيـــة واالقتصـــادية فـــي -نـــابلس): ١٩٩١(البيشـــاوي، ســـعيد  .٤

 ١٩٩٠، )ن.د: (الحروب الصليبية، عمان

، رام )٢(كتـــاب محافظـــة نـــابلس االحصـــائي الســـنوي  ):٢٠١٠(الجهـــاز المركـــزي لالحصـــاء الفلســـطيني  .٥

 فلسطين/اهللا

، رام )٣(كتـــاب محافظـــة نـــابلس االحصـــائي الســـنوي  ):٢٠١١(الجهـــاز المركـــزي لالحصـــاء الفلســـطيني  .٦

 فلسطين/اهللا

، رام )١(كتـــاب محافظـــة نـــابلس االحصـــائي الســـنوي  ):١٩٩٧(الفلســـطيني الجهـــاز المركـــزي لالحصـــاء  .٧

 فلسطين/اهللا

بالدنــا فلســطين، الجــزء الســادس، الطبعــة الرابعــة، دار الطليعــة، بيــروت ): ١٩٨٨(الــدباغ، مصــطفى مــراد  .٨

 ٢١-١٧ص

الطباعـه دراسـة االقـاليم الطبيعيـة، مركـز غنـيم للتصـميم و /جغرافيـة فلسـطين): ١٩٩١(الشامي، كامل خالـد  .٩

 االردن/عمان

-الجغرافيــا الكميــة واالحصــائية ):٢٠٠٠(محمــد محمــود  الصــالح، ناصــر عبــداهللا و الســرياني، .١٠

 الطبعة الثانية / مكتبة العبيكان/ اسس وتطبيقات باالساليب الحاسوبية الحديثة 

م، جامهـــة النجـــاح، مركـــز ١٩٤٨-١٩١٨ملفـــات اوراق بلديـــة نـــابلس  ):١٩٨٦(صـــبري، بهجـــت  .١١

 التوثيق واالبحاث

ــد، يوســف  .١٢  لجنــة: دليــل مواقــع القــرى والمــدن والقيائــل البدويــة فــي فلســطين، عمــان): ٢٠١٠(عبي

 . الشام، الطبعة الثانية بالد تاريخ
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للطباعــــه  دراســــة فــــي جغرافيــــة المــــدن ومــــدن اســــرائيل، دار النهضــــة): ١٩٧٢(عــــراف، شــــكري  .١٣

 الناصرة/والنشر

مطبعـــة الشـــرق /جنـــدا فلســـطين واالردن فـــي االدب الجغرافـــي االســـالمي): ١٩٩٢(عراف،شـــكري  .١٤

 شعفاط/العربية، القدس

 فلسطين/نابلس في الحضارتين اليونانية و الرومانية، نابلس): ١٩٩٩(ي، ابراهيم الفن .١٥

الطبعــــه  م، نــــابلس،١٩١٨-م.ق٢٥٠٠تــــاريخ مدينــــة نــــابلس ): ١٩٩٢(كلبونــــه، عبــــداهللا صــــالح  .١٦

 .االولى

س ومـــنهج ونظريـــات مبـــادئ وأســـ -جغرافيـــة المـــدن  :)٢٠١٠(ب ، محســـن عبـــد الصـــاحالمظفـــر .١٧

 . ، الطبعه االولىصفاء دار:  عمان، وتحليالت مكانية

دراســة نظريــة -التخطــيط والتصــميم الحضــري ):٢٠٠٦(الموسري،هاشــم و يعقــوب، حيــدر صــالح  .١٨

 ١ط ٢٠٠٦/ تطبيقية حول المشاكل الحضرية 

دراســة طبيعيــة اقتصــادية سياســية،دار العلــم /جغرافيــة فلســطين): ١٩٦٦(النحــال، محمــد ســالمه  .١٩

 بيروت/للماليين

ــرحمن الهيتــي  .٢٠ اســس ومفــاهيم، دار -جغرافيــة المــدن والتحضــر): ٢٠١١(الهيتــي، مــازن عبــد ال

 .للنشر والدراسات والترجمةالعرب 

  .الفلسطينية المدن سلسلة: نابلس. نابلس مدينة قصة ):٢٠٠٠( مسلم ،حلو .٢١

  .الطليعة دار: بيروت). ٢ الجزء المجلد( فلسطين بالدنا ):١٩٨٨( مراد مصطفى ،الدباغ .٢٢

 رـــــــــوالنش للثقافة الفاروق دار. المملوکي العصر في نابلس: )١٩٩٩( الفتاح عبد رئيسة ،العزة .٢٣

  . ابلسـن. 

  .المطابع لعما جمعية مطبعة: نابلس. والبلقاء نابلس لجب تاريح ):١٩٧٥( احسان ،النمر .٢٤

  

  :رسائل الماجستير

ــــراهيم، بــــالل محمــــد صــــالح  .١ ــــى التنميــــة ): ٢٠١٠(اب ــــره عل ــــة واث االســــتيطان االســــرائيلي فــــي الضــــفة الغربي

 نابلس/النجاح الوطنيةرسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة السياسية، 
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المســتعمرات االســرائيلية وتاثيرهــا علــى الســكان فــي محافظــة ): ٢٠١٢(ابوعصــيدة، محمــد غنــام عبــدالقادر  .٢

 نابلس/ رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنيةنابلس، 

اهريــة فــي فلســطين، التطــور الحضــري والتركيــب الــداخلي لمدينــة الظ): ٢٠٠٧(ابــو عــالن، احمــد إســماعيل  .٣

 فلسطين /رام اهللا  –رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت 

اســـــتراتيجيات وسياســـــات التخطـــــيط المســـــتدام والمتكامـــــل الســـــتخدام ): ٢٠٠٥(ادريـــــخ، مجـــــد عمـــــر حـــــافظ  .٤

رســـــالة ماجســـــتير، كليـــــة الدراســـــات العليـــــا، جامعـــــة النجـــــاح االراضـــــي والمواصـــــالت فـــــي مدينـــــة نـــــابلس، 

 نابلس/الوطنية

رســـالة دراســـة جغرافيـــة، –النقـــل البـــري فـــي محافظـــة نـــابلس ): ٢٠٠٠(الجـــزار، مـــازن توفيـــق محمـــد ســـعيد  .٥

 نابلس/ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية

جغرافيـــة الصـــناعة فـــي نـــابلس، رســـالة ماجســـتير، كليـــة الدراســـات ): ٢٠٠٣(الجمـــل، هـــاني محمـــد ابـــراهيم  .٦

 نابلس/ وطنيةالعليا، جامعة النجاح ال

 فـــي دراســـة اســـتعماالت االراضـــي فـــي مدينـــة نـــابلس، GISاســـتعمال ): ٢٠٠٣(الحلبـــي، رائـــد صـــالح طلـــب  .٧

 نابلس/رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية

الخصـــائص الطبوغرافيـــة وتأثيرهـــا علـــى الغطـــاء النبـــاتي فـــي ): ٢٠١٠(حمـــادة، صـــفاء عبـــد الجليـــل كامـــل  .٨

 نابلس/، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنيةGISنابلس باستخدام محافظة 

التبـاين فـي مسـتويات النمـو فـي محافظـات الضـفة الغربيـة باسـتخدام ): ٢٠١٠(حمايل، محمد فضـل محمـد  .٩

 .فلسطين /رام اهللا –اسلوب التحليل العاملي، رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت 

ـــة المـــدن، رســـالة مـــا : مدينـــة الخليـــل): ٢٠٠٣(د ابـــراهيم خليـــل الســـعايدة، محمـــ .١٠ دراســـة فـــي جغرافي

 نابلس/جستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية

دراسـة فـي جغرافيـة العمـران، رسـالة مـا : مدينـة قلقيليـة): ٢٠٠٣(سوياني، هناء ابـراهيم عبـد الكـريم  .١١

 نابلس/ح الوطنيةجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجا

انمـــــاط اســـــتخدام االرض واتجاهـــــات النمـــــو العمرانـــــي ): ٢٠٠٤(عالونـــــه، ريـــــاض فرحـــــان حســـــن  .١٢

رســـالة ماجســـتير، كليـــة ، )دراســـة فـــي جغرافيـــة المـــدن(والتركيـــب الـــداخلي فـــي بعـــض قـــرى محافظـــة نـــابلس

 نابلس/الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية
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والعوامـل المـؤثرة فيـه،  االمتـداد العمرانـي لمدينـة نـابلس): ٢٠٠٨(عمران، عمار عـادل عبـدالرحمن  .١٣

 نابلس/جستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنيةرسالة ما

مقــاييس ســهولة الوصــول الــى الخــدمات العامــه فــي المــدن ): ٢٠٠٧(عــواده، غــرود غالــب صــبحي  .١٤

 نابلس/العليا، جامعة النجاح الوطنيةرسالة ماجستير، كلية الدراسات حالة دراسية نابلس، /الفلسطينية

التخطــيط االقليمــي لالســتيطان الصــهيوني فــي الضــفة الغربيــة، ): ٢٠٠٠(المصــري، محمــد احمــد  .١٥

 نابلس/رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية

دراسـة : انماط استخدام االرض فـي مدينـة طوبـاس): ٢٠٠١(يوسف، عبدالناصر نادر عبدالرحمن  .١٦

  نابلس/في التركيب الداخلي، رسالة ما جستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية

  :اللقاءات

 شعبة التخطيط / ايزيس.مسره و م.م ٢٢/٨/٢٠١٣لقاء بلدية نابلس  .١

 قسم التخطيط/ مها زيدان.م ٢٨/١٢/٢٠١٣لقاء بلدية نابلس  .٢

  السيد نمير طاهر الخياط ٢٢/٨/٢٠١٣لقاء مدير عام غرفة تجارة وصناعة نابلس  .٣

  :الدوريات

اثـــر االجـــراءات االســـرائيلية فـــي فصـــل شـــبكة الطـــرق الخارجيـــة فـــي الضـــفه ): ٢٠٠٩(اباظـــه، اســـامه  .١

 ١١/٢٠٠٩... ٦٨٦-٦٦٨ص / ٣ع/ مجلة دراسات العلوم االنسانية واالجتماعية/ الغربية 

االســـتيطان اليهـــودي فـــي الضـــفه وبدايـــة  ١٩٦٧حـــرب حزيـــران ): ٦/٢٠٠٧(ابوســـعده، مخيمـــر ســـعود  .٢

 ١٧الغربية وغزة، مجلة تسامح العدد 

مجلـــــة الدراســــــات /مشـــــاهد مـــــن الحيـــــاة اليوميـــــة-نـــــابلس تحـــــت االحـــــتالل): ٢٠٠٥(دومـــــاني، بشـــــارة  .٣

 ٢٠٠٥ربيع /١٦٣-١٥٣ص ٦٢ع/الفلسطينية

دراســة : والبيـرةالتطـور التـاريخي وتحليــل التركيـب الـداخلي لمـدينتي رام اهللا ): ٢٠٠٧(الريمـاوي، حسـين  .٤

 ٤عدد ٣٥في جغرافية المدن، مجلة العلوم االجتماعية، مجلد

ص /١٤ع/مجلــة الكاتــب الفلســطيني/ مــدن فلســطين فــي رحــالت االقــدمين): ١٩٨٩(ســعيد، خيــر اهللا  .٥

 ١٩٨٩ربيع /١٠١-٩٦
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/ االجتيــاح االســرائيلي لالراضــي الفلســطينية فــي ضــوء القــانون االنســاني ): ٢٠٠٢(الضــميري، عمــاد  .٦

 ٧/٢٠٠٢شهر  ٢٠٤-١٨٥ص /  ١٣٠-١٢٩لة صامد الفلسطيني ع مج

اثــر االجتيــاح االســـرائيلي علــى محافظــة نــابلس، مجلــة شــؤون تنمويـــة ): ٢٠٠٣خريــف (عثمــان، زيــاد  .٧

  ٢٨العدد 

منــذ النشــاة حتــى نهايــة ( التطــور التــاريخي والعمرانــي لمدينــة عمــان): ٢٠١١(غرايبــة، خليــف مصــطفى  .٨

 الرابع+العدد الثالث-٢٧المجلد–، مجلة جامعة دمشق )القرن العشرين

دراسـة  –التركيب الداخلي لمدينة عرعر بالمملكـة العربيـة السـعودية ): ٢٠٠٨(غربية، خليف مصطفى  .٩

 . ، مجلة الدارة االلكترونيةقي التخطيط المكاني

-١٩٤٤ات االراضــي فــي مدينــة نــابلس فــي الفتــره اســتخدام): ٢٠٠٥(غضــية، احمــد؛ حلبــي، رائــد  .١٠

 ٢٠٠٦) ١( ٢٠المجلد-م، مجلة جامعة النجاح لالبحاث٢٠٠٠

مقارنــة التركيــب الــداخلي لمدينــة الدوحــة مــع النمــاذج العامــة ): ١٩٩٧(فخــرو، ناصــر عبــدالرحمن  .١١

 العدد التاسع -لتراكيب المدن، مجلة مركز الوثائق والدراسات االنسانية

مجلة العلوم االجتماعية جامعة الكويـت  البيئة االجتماعية لمدينة عمان): ٢٠٠٣( كايد ابو صبحه .١٢

 عدد خاص 

  :اخرى

البلــديات وهيئــات الحكــم المحلــي فــي فلســطين، منشــورات المجلــس ): ٢٠٠٤(اشــتية، محمــد، حبــاس، اســامة  .١

 ٢٤٠، ص) بكدار(االقتصادي للتنمية واالعمار

وقــائع مــؤتمر تجليــات حركــة /٢الفلســطينية خزانــة فلســطين التاريخيـة دائــرة المعـارف /جامعـة النجــاح الوطنيــة .٢

التــاريخ فــي مدينــة نــابلس الــذي نظمتــه جامعــة النجــاح الوطنيــة وبلديــة نــابلس وشــركة توزيــع كهربــاء الشــمال 

جامعـــة /وحـــدة التصـــميم والمونتـــاج  ٢٠١٣نـــابلس /يحيـــى جبـــر .د.تصـــدر باشـــراف ا/ ومجموعـــة عنبتـــاوي

 النجاح

 وعةـــــــــــــالموس هيئة: دمشق). ٤ الجزء المجلد( الفلسطينية الموسوعة): ١٩٨٤( الفلسطينية الموسوعة هيئة .٣

 . الفلسطينية

بلديـة نـابلس اعـداد جامعـة /الملخـص التنفيـذي ٢٠١٥-٢٠١١الخطه االستراتيجية التنموية لمحافظة نابلس  .٤

 ٢٠١٠النجاح الوطنية 



 
 التطور التاريخي وتحليل التركيب الداخلي لمدينة نابلس باستعمال التحليل العاملي

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

98 
 

 .ة، الطبعة الثانية، دار االسوار للطباعه والنشرموسوعة فلسطين الجغرافي): ١٩٨٨(خمار، قسطنطين  .٥

 االردن/معجم بلدان فلسطين، الطبعة الثانية، االهلية للنشر والتوزيع عمان): ٢٠٠٠(شراب، محمد حسن  .٦

ادارة التخطيط العمراني في االراضي الفلسطينية المحتلة بيت تحديات ): ٢٠٠٥(عبد الحميد، علي شعبان  .٧

ل، الملتقــــى العربــــي الثــــاني حــــول ادارة الكــــدن الكبــــرى، المنظمــــة العربيــــة للتنميــــة الواقــــع وتطلعــــات المســــتقب

 ٢٠٠٥ايار، ) ٢٦-٢٢(االدارية، جامعة الدول العربية، االسكندرية، مصر 

  

  :الجداول 

الجهاز المركزي / م٢٠١١ –م ١٨٢٠اعداد النمو السكاني في مدينة نابلس من عام ): ١(جدول  .١

 لالحصاء الفلسطيني 

مـــن اعـــداد / العوامـــل المســـتخرجة والجـــذر الكـــامن لكـــل منهـــا وتشـــبع كـــل عامـــل بمتغيراتـــه): ٢(رقـــم جـــدول  .٢

 الباحثة

مركـــــــــز ابحـــــــــاث ، ٢٠٠٨معســـــــــكرات الجـــــــــيش االســـــــــرائيلي فـــــــــي محافظـــــــــة نـــــــــابلس ):  ٣(جـــــــــدول رقـــــــــم  .٣

ـــــــــــابلس  ، مطبعـــــــــــة الجراشـــــــــــي للطباعـــــــــــة ٢٠٠٨االراضـــــــــــي، الوضـــــــــــع الجيوسياســـــــــــي فـــــــــــي محافظـــــــــــة ن

 ٧والتصميم، القدس، ص
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  المالحق

بيانات الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني التي تم ): ١(ملحق رقم  .١

  االعتماد عليها في الدراسة

  ١٩٩٦مخطط مدينة نابلس الهيكلي ): ٢(ملحق رقم  .٢

  مخطط مدينة نابلس مراحل التوسع): ٣(ملحق رقم  .٣

  ٢٠٠١مراحل توسيع حدود المدينة سنة ):٤(ملحق رقم  .٤

  ٢٠٠٦مخطط مدينة نابلس الهيكلي ): ٥(ملحق رقم  .٥

  2010مخطط مدينة نابلس الهيكلي  ):6(ملحق رقم  .٦

  

 

  

  


