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تتناول هذه الدراسة االستخدام السكني للمراكز العمرانیة في محافظة نابلس، حیث یواجه 
لى ااحتالل حو  مَّ م، حیث ت1948منذ حرب االستخدام السكني مشاكل عدة في المناطق الفلسطینیة 

% من مساحة فلسطین، وتهجیر ما یزید عن نصف الشعب الفلسطیني من مدنه وقراه المستقرة 78
إلى الضفة الغربیة، وقطاع غزة، والدول العربیة المجاورة، وزادت هذه المشكلة بعد حرب 

لى تعقیدات كثیرة في م، حین احتلت باقي أرض فلسطین، حیث أدت هذه الحرب إ1967عام
  الوضع اإلسكاني والسكاني في األراضي الفلسطینیة.

حجم االستخدام السكني بین أنماط االستخدامات إلى وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف 
األخرى، وتطوره، ودراسة الكتلة العمرانیة للمراكز العمرانیة، وعرض خصائص المسكن، ومحاولة 

كس صورة االستخدام السكني، والوظائف المرتبطة به، وعرض الوصول إلى العوامل، التي تع
المشكالت الحضریة، التي یعاني منها السكان، ووضع حلول مناسبة لها، وتقدیر االحتیاجات 

وتحدید مناطق التطویر المستقبلي للكتلة  ،المستقبلیة من االستخدام السكني، والوحدات السكنیة
افة إلى تقدیر االحتیاجات المستقبلیة لالستخدامات التي السكنیة من خالل عدة فرضیات، باإلض

  تحتاجها المناطق السكنیة.

هل أثرت البیئة  :األسئلة من أهمها ومن أجل تحقیق األهداف السابقة، تم وضع عدد من 
وما  ،التطور العمراني كثافتهم علىوما أثر توزیع السكان و  ،السكني على االستخدامالبیئة الطبیعیة 

ستقبلیة االحتیاجات الم ىه وما ،وما هى خصائص السكان ،ل المؤثرة في االستخدام السكنيالعوام
زالة إ و  "رائیلياإلسانسحاب االحتالل " :الفتراضات، من أهمهاا تم وضع عدد من ، وأیضاّ للسكان

في  لى السكان، وزیادة االستیطان والتضیق علیة" والطرق االلتفافیةی"اإلسرائ والحواجز المستوطنات
دة تأهیل مخیمات إعا، ویتم ل تصبح األراضي الفلسطینیة موحدة، ویحتمالمناطق الحدودیة

  السنوات القادمة.  مدى سریع لالستخدام السكني علىنمو وتطور عال و ویحتمل ، جئینالال

المحافظة الثانیة  دُّ أما عن السبب في اختیار الموضوع فیرجع إلى أن محافظة نابلس تع
لسكان بعد محافظة الخلیل، وتعتبر األولى من حیث االقتصاد الفلسطیني، من حیث عدد ا

على  "اإلسرائیلي"مع االحتالل  عواالرتباط الواضح بین االستخدام السكني، واإلسكان بالصرا
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األرض، كما أن قیام الدولة الفلسطینیة المرتقبة یستدعي القیام بدراسات أكادیمیة لالستعانة بها عند 
  یجیة إلعادة تخطیط استخدامات األرض.وضع استرات

أما بخصوص المنهج المتبع في الدراسة فقد اتبعت الباحثة عددًا من المناهج وهي: المنهج 
لمنهج الموضوعي، والمنهج المقارن، والمنهج التاریخي، والمنهج الوصفي، والمنهج التحلیلي، وا

  اإلقلیمي.

الكتب، والتقاریر، واألبحاث المنشورة، وتنوعت مصادر البحث بین المصادر المكتبیة؛ ك
وغیر المنشورة، والمصادر اإلحصائیة، والتي كان من أهمها نتائج التعداد العام للسكان والمساكن 

  م، باإلضافة إلى الخرائط المختلفة.2007والمنشآت عام 

وقد واجهت الباحثة عددًا من المشاكل، منها تضارب كثیر من البیانات الخاصة بمنطقة 
، واختالف حدود المحافظة من فترة إلى أخرى، الدراسة، بین الوزارات المختلفة والمجالس المحلیة

  مما یؤثر على البیانات.

من الخرائط، والرسوم البیانیة، والجداول،  دًداخمسة فصول، وعوقد احتوت الدراسة 
  : اآلتيوالصور، والمالحق، أما الفصول فهي على النحو 

  ائص الجغرافیة لمحافظة نابلس.الفصل األول: الخص

  والعوامل المؤثرة فیه. ،الفصل الثاني: االستخدام السكني

  الفصل الثالث: سكان محافظة نابلس.

       وخصائصه في محافظة نابلس. ،الفصل الرابع: المسكن

  ، والتخطیط لتنمیة االستخدام السكني.الفصل الخامس: المشكالت الحضریة

ي توصلت إلیها الدراسة أن المراكز العمرانیة تعاني من نقص وكانت أهم النتائج، الت
نحو  كبیرأدت إلى زحف عمراني بشكل  اءالخدمات األساسیة بشكل واضح، وأن عشوائیة البن

الزراعة، وكذلك اتضح أن مدینة نابلس تعاني من األراضي مما یؤثر سلبًا على  ؛ةاألراضي الزراعی
حظى المدینة بثلثي مساحة االستخدام السكني الحضري في تداخل االستخدامات بشكل واضح، وت

المحافظة، وسجلت نابلس أعلى معدل لنصیب الفرد من االستخدام السكني، وتبین أن المراكز 
العمرانیة تعاني من مشكلة نقص المیاه بشكل حاد، ووجود نقص في المرافق العامة، وخاصة مرفق 

تمد على الحفر االمتصاصیة للصرف الصحي الصرف الصحي، حیث بلغت المساكن التي تع
وتبین أن شیوع الملكیات الخاصة في المحافظة یشكل معضلة أمام ، م2007% عام 46.1 اليحو 
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تعاني من حرمان التطور  "اإلسرائیلیة"المخططین، واتضح أن المناطق التي تقع تحت السیطرة 
  العمراني.

من أكثر العوامل  غرافي وخصائص المسكنالعامل الدیموأظهرت نتائج التحلیل العاملي أن 
والخدمات،  میاهالمؤثرة على االستخدام السكني، كما أن هناك عوامل أخرى أقل تأثیرًا، وهي ال

ویرتبط بتلك العوامل، عوامل أخرى وهي: العوامل االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة متمثلة 
  باالستیطان.

% من جملة المساكن، 63.4، حیث شكلت شقةالدراسة سیادة نمط المسكن ال تكما بین
أثرت على السكان بشكل مباشر، وتعاني  مشكالت وتبین أن المراكز العمرانیة الحضریة تعاني من 

المراكز العمرانیة من عدة مصادر للتلوث نتج عنها ضرر بالغ على البیئة وحیاة السكان، وتمثلت 
من مخلفات المصانع، والمیاه العادمة التي  "یةاإلسرائیل"مصادر التلوث بما تنتجه المستوطنات 

تنتجها المراكز العمرانیة الفلسطینیة، إضافة إلى ما تسببه المحاجر الفلسطینیة من تلوث، عالوة 
  مع من المراكز العمرانیة الفلسطینیة. ُتجلفات الصلبة والتي خعلى التعامل غیر السلیم مع الم

وب العمل على الحد من تداخل االستخدامات في وفیما یختص بالتوصیات، فمن أهمها وج
المراكز العمرانیة، وخاصة االستخدام الصناعي، مع االستخدام السكني، ویجب وضع خطة عاجلة 

تنفیذ مشاریع اع بللتخلص من الحفر االمتصاصیة التي تؤدي إلى تلوث المیاه الجوفیة، واإلسر 
الهتمام بالمدینة غرار اعلى  مرانیة المختلفةاالهتمام بالمراكز العشبكات الصرف الصحي، ویجب 

ًا، وتضررًا جراء ، من حیث الخدمات والمرافق مع االهتمام بالمناطق األكثر فقر الرئیسیة نابلس
وال بد من االستفادة من اختیار المواقع الجدیدة للخدمات في توجیه النمو العمراني  أفعال االحتالل،

المعاییر التخطیطیة في توفیر الخدمات، وزیادة الكثافة  علىمناطق المرغوب فیها واالعتماد لل
  .البنائیة في الدونم من أجل توفیر أراضي لالستخدام السكني المستقبلي

وفي الختام فإن وفقت في هذه الدراسة فمن اهللا تعالى، وٕان كانت األخرى فمن نفسي،  
  كل طالب للعلم.  اراجیة من اهللا تعالى أن ینفع به
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Abstract 
The Residential Use of Urban Centers in Nablus Governorate 

" A Study in City Geography" 
  

The study sheds light on the residential use of urban centers in 
Nablus governorate, where such residential use in the Palestinian territories 
has been marked by several problems since the 1948 war when 78% of the 
total area of Palestine has been occupied and almost half the population had 
been driven out of their cities and villages to the West Bank and the Gaza 
Strip and other Arab neighboring countries. This problem worsened 
following the 1967 war as the remaining area of Palestine was occupied. 
This war had created numerous complications in relation to the residential 
and population conditions in the Palestinian areas. 

This study aims to explore the size and evolution of residential use 
as opposed to other patterns of use, it also examines the urban blocks in 
these urban centers and the characteristics of the housing units and seeks to 
identify the factors which reflect the patterns of residential use and its 
associated functions. Further, the study sheds light on the urban problems 
experienced by the population and tries to lay down the proper solutions, it 
also assesses the future requirements of the residential use and housing 
units and determines the areas in which the residential block is likely to 
evolve in the future by providing several hypotheses. The study seeks to 
estimate the future requirements arising out of the different patterns of use 
of these residential areas.  

For these goals to be met, a number of questions have been 
formulated, the most important of which were as follows: has the natural 
environment had an impact on the residential use, what was the impact of 
population distribution and density over urban development, and what are 
the factors influencing residential use, what are the population 
characteristics and the future needs of the population?. Some hypotheses 
had been provided, the most significant of which are as follows: the 
withdrawal of the Israeli occupation forces, the removal of the settlements 
and Israeli checkpoints and the existing by-pass routes, the expansion of 
settlements and imposition of restrictions on the daily life of the residents 
in the bordering areas. The Palestinian lands may become geographically 
united and refugee camps may be rehabilitated, the residential use may 
grow and develop quickly over the coming few years. 

The reason for selecting this subject is that Nablus governorate has 
the second largest population after Hebron governorate and is known to 
have the most powerful economy in the Palestinian lands and the clear 
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relation between the residential use and housing and the conflict with the 
Israeli occupation over the land. The creation of the forthcoming 
Palestinian state requires that academic studies should be conducted to set a 
strategy for re-planning the different patterns of land use. 

In regard to the methodology followed in this study, the researcher 
uses a number of methodologies: historical methodology, descriptive 
methodology, analytical methodology, objective methodology, comparative 
methodology, and regional methodology. 

The research sources comprised of the library sources such as 
books, reports and published and unpublished research work, statistical 
research, the most significant of which included the results of the census 
applied to the population , housing units and facilities in 2007 in addition to 
the different available maps. 

The researcher experienced a number of problems such as the 
discrepancies found in the data pertaining to the study area and among the 
different ministries and local councils, the boundaries of each governorate 
were altered from time to time which affected the available data. 

The study included 5 chapters and a number of maps, graphs, 
tables, pictures and annexes, the chapters were as follows: 

 
First chapter: the geographical characteristics of Nablus 

governorate 
Second chapter: the residential use and its influencing factors 
Third chapter: the population of Nablus governorate 
Fourth chapter: the housing units and their characteristics in Nablus 

governorate 
Fifth chapter: the urban problems and planning for developing the 

residential use. 
  
The most significant outcomes concluded by the study were that the 

urban centers suffer from clear lack of basic services, the random 
urbanization construction pattern which led to a large urban expansion into 
the agricultural areas which had a negative impact on the agricultural lands. 
It was evident that Nablus city suffers from clear overlapping patterns of 
use as two thirds of the area used for urban housing are located in the city. 
Nablus had the highest share per capita in terms of residential use, it turned 
out that the urban centers suffer from sever lack of water and public 
facilities, more particularly the sewage installations, as the number of 
housing units which relied on underground septic tanks reached nearly 
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46.1% in 2007. The joint ownership of some private properties in the 
governorate constitutes a dilemma for the planners as the lands which are 
ruled by Israeli occupation suffer from lack of urban development.  

The factor analysis showed that the demographic factor and 
characteristics of the population are the most significant factors influencing 
the residential use, however there are still less influential factors such as 
availability of water and services , other factors are linked to these factors; 
the economic, social and political factors, such as settlements. 

The study showed that the use of apartments was the most prevalent 
pattern of residential use making up 63.4% of the overall used housing 
units. It was obvious that the urban centers suffer from problems which had 
a direct impact on the population, such urban centers suffered from the 
existence of several pollution-generating sources which rendered grave 
damage to the environment and the life of the local population. The 
pollution-generating sources included the emissions emanating from the 
industrial waste of the Israeli factories and wastewater generated by the 
Palestinian urban centers in addition to the improper treatment of the solid 
waste which is collected from the Palestinian urban centers. 

In respect of the recommendations, the most significant 
recommendations were that overlapping of patters of use in the urban 
centers has to be avoided, especially industrial and residential use, they also 
included that an urgent plan has to be set up to get rid of the septic tanks 
which contribute to the contamination of the underground water, sewage 
network projects should be quickly implemented, more focus has to be 
equally given to the different urban centers just as Nablus city in terms of 
the services and facilities with paying extra focus to the most impoverished 
areas which have been made more vulnerable as a result of the occupation 
practices. The new areas with access to services should be used in a manner 
that directs urban growth into the desirable areas and planning standards 
have to be adopted when providing the services. The building density has 
to be increased on each dunum to preserve more areas for future residential 
use 

In the end, if I have luckily been able to come up with the right 
conclusions, then tribute to such success has to be made to Allah Almighty, 
but if else, then it's due to my own shortcomings, with all due prayers to 
Allah that this work stands as a beneficial resource for every student 
seeking more knowledge. 
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  ـةدمـالمقـ
  :المقدمة

مهـم للغایـة، فالمعلومـات التـي تنـتج عـن هـذه الدراسـة ، دراسة االستخدام السكني لـألرض إن
ومستوى البیئة العامة المحیطة بها، وغالبـًا مـا یشـغل  ،ومهمة في تقییم مستوى البیئة السكنیة ،مفیدة

ه مــن القطاعــات االســتخدام الســكني المســاحة األكبــر مــن المســاحة العمرانیــة فــي أیــة مدینــة، بــل إنــ
حقــوق اإلنســان إذ أصــبح الحــق فــي الســكن أحــد  ،والرئیســة التــي تولیهــا الــدول اهتمامــًا كبیــراً  ،المهمــة

  .األساسیة

وتشــغل المنــاطق الســكنیة كثافــات بشــریة علــى مــدى الیــوم بكاملــه فــي أغلــب األحــوال، بینمــا 
ـــؤدي االســـتخدام  لطبیعـــة االســـتخدام، تشـــغل ســـائر االســـتعماالت األخـــرى بعـــض الوقـــت وفقـــاً  وقـــد ی

كظهــور األحیــاء  ؛لــى حــدوث مشــكالت  خطیــرةإبجانــب عــدم التخطــیط  ،الكثیــف للمنــاطق الســكنیة
ي خــــدمات المرافــــق واالزدحــــام المــــروري، ونقــــص فــــ ،وارتفــــاع أســــعار األراضــــي ،المتــــدهورة عمرانیــــاً 
  .االجتماعیة ، ناهیك عن ظهور المشكالتوالخدمات العامة

 ،لتــوفیر بیئــة ســكنیة مالئمــة ؛ة الســكنیة هــدفًا واضــحًا للمخططــینلكتلــشــكل المســكن وا دُّ ویعــ
والطبیعیــــة، كمـــا یشــــكل هــــدفًا جمالیــــًا واجتماعیــــًا  ،واالجتماعیــــة ،مســـتعینین بــــالمتغیرات االقتصــــادیة

داللــة علــى ویــه الســكن ومــا یحنــوع بنــاء وفــي نفــس الوقــت مســؤولیة سیاســیة، ویعتبــر  ، واقتصــادیاً 
والمســــاحة  ،ومقیاســــًا لمســــتوى المعیشــــة، ویشــــمل هــــذا مــــواد البنــــاء المســــتخدمة ،الحالــــة االجتماعیــــة

لــــى تــــوفیر القــــدر المناســــب مـــــن إالمخصصــــة للفــــرد داخــــل الوحــــدة الســــكنیة وخارجهــــا، باإلضــــافة 
والخــدمات  ،وتــوفیر البنیــة األساســیة المناســبة ،والهــدوء ،والتهویــة ،ضــاءةواإل ،مــنواأل ،الخصوصــیة

ــــع الم ،الكافیــــة ــــین المســــكن  .)1(ناســــبوالموق ــــرق ب ــــد أن نف ، واإلســــكان ،واالســــتخدام الســــكني ،وال ب
ــفالمســكن یمثــل الصــیغة األولــى التــي یــتمكن فیهــا اإل ف نفســه مــع البیئــة، ویقصــد نســان مــن أن یكّی

قامـة والحمایــة، إلوتتـوفر فیـه متطلبـات ا ،الوحـدة المعماریـة التـي یقطنهــا السـاكن -أیضـاً  –بالمسـكن 
والمخصصــة ألغــراض  ،الســكني فیعــرف بأنــه المســكن واألرض المحیطــة بــه مباشــرةمــا االســتخدام أ

فیشـــمل  ،والبیئـــة المحیطـــة بهـــا ،ســـكان یشـــمل المنطقـــة الســـكنیةبینمـــا اإلالخدمـــة المنزلیـــة المســـاعدة، 
  .)2(وشبكات الطرق المحیطة ،المرافق، والخدمات

                                                 
معهد  –اه غیر منشورة ، رسالة دكتور  االستخدام السكني لألرض في مدن محافظة الخلیل) سعید حماد العماوي، 1(

 .1، ص م2010البحوث العربیة ، القاهرة، الدراسات و 
 ، معهد البحوث، رسالة دكتوراة، غیر منشورة االستخدام السكني لألرض في محافظات غزة، رائد أحمد صالحة )2(

 .7 ، ص2003 والدراسات العربیة ، القاهرة،
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  ـةدمـالمقـ

  أوًال: موضوع الدراسة:
 ،م1948اطق الفلســـطینیة منــذ حـــرب عـــام ي المنـــیواجــه االســـتخدام الســكني مشـــاكل عـــدة فــ

، وتهجیـر مـا یزیـد عـن نصـف الشـعب الفلسـطیني مـن % من مساحة فلسطین77لى ااحتل حو  حیث
اخـتالل  التــوازن إلـى  دىممـا أ؛ مدنـه وقـراه إلـى الضـفة الغربیـة وقطـاع غــزة والـدول العربیـة المجـاورة

وقـــد أدت هـــذه  ،وعـــدد الســـكان ،ح مـــن المســـاكنبـــین المتـــا ،هـــاجر إلیهـــامُ فـــي المنـــاطق الفلســـطینیة ال
، ومـا تبعـه مـن السـكاني فـي األراضـي الفلسـطینیةو الحرب إلـى تعقیـدات كثیـرة فـي الوضـع اإلسـكاني 

والـتخلص  ،األراضـيإضافة إلى مصادرة  فوق األراضي الفلسطینیة، "اإلسرائیلیة"إقامة المستوطنات 
  العرب.السكان من أكبر عدد ممكن من 

لكـن المشـكلة فـي محافظـة  ،روف أن أغلب الدول النامیة تعاني من مشكلة السكنمن المعو 
 ،ومـواد البنـاء ،وارتفـاع أسـعار األراضـي ،واالسـتیطان ،حیـث الزیـادة الطبیعیـة للسـكان ؛نابلس كبیرة 

فــــإن المواصــــفات المســــتخدمة ال تخضــــع إلــــى معــــدالت  ؛العدیــــد مــــن المشــــاریع إقامــــةوبــــالرغم مــــن 
وأخـــرى دون المســـتوى  ،فـــبعض المشـــاریع ذات مواصـــفات أعلـــى مـــن االحتیـــاج ،تخطیطیـــة مناســـبة

  -:التالیةسئلة األ عنجابة بد من اإلومن هنا نجد أنه ال ،المطلوب

 ؟ستخدام السكني في محافظة نابلسهل أثرت البیئة الطبیعیة على اال -1

 ؟التطور العمراني في محافظة نابلسما أثر توزیع السكان وكثافتهم على  -2

  .العوامل المؤثرة في االستخدام السكني ما -3

 ؟المحافظة في ما هي خصائص المسكن -4

 الخدمات؟من المساكن و هي االحتیاجات المستقبلیة للسكان  ما -5

 واالستخدامات األخرى في محافظة نابلس؟ ،هل هناك توازن بین االستخدام السكني -6

 ،والمخططات اإلقلیمیـة ،كنيواالحتالل بشكل  كبیر على االستخدام الس ،ثر االستیطانأهل  -7
 والتفصیلة؟ ،والهیكلیة

هو مستقبل االستخدام السـكني فـي  ؟ وماأین یمكن أن تكون مناطق التوسع السكاني مستقبالً  -8
 ؟في ضوء الزیادة السكانیة لالستیطان محافظة نابلس

ومـا  ثرت مخیمـات الالجئـین علـى نمـط ومظـاهر االسـتخدام السـكني فـي محافظـة نـابلسأهل  -9
 مستقبلها ؟ هو
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  ـةدمـالمقـ

  : سةمنطقة الدرا -ثانیًا:

تقع ، وذلك بعد فصل طولكرم، وقلقیلیة عنها، و 1997لقد أصبحت نابلس محافظة في عام 
 ،كــم مــن مدینــة القــدس 69فتقــع علــى بعــد  فــي الطــرف الشــمالي للضــفة الغربیــة ، ،محافظــة نــابلس

وعلـى بعـد  ،شـمال شـرق یافـا كـم 42وعلـى بعـد  ،كم إلـى الجنـوب مـن مدینـة الناصـرة 75وعلى بعد 
ویحیط بها ست محافظات وهـي طـولكرم وقلقیلیـة   ،أریحامحافظة  كم إلى الجنوب الشرقي من  55

% مـــن مســـاحة 10أي مـــا یعـــادل  ،2كـــم 605مســـاحتها وتبلـــغ وجنـــین وطوبـــاس وســـلفیت وأریحـــا ،  
لتضاریس فهي تنحصر م تقریبًا، أما بالنسبة ل 500ترتفع عن مستوى سطح البحر و  ،الضفة الغربیة

ومــن  ،م 940بــین جبلــین، مــن الشــمال جبــل عیبــال الــذي یرتفــع عــن مســتوى ســطح البحــر بمقــدار 
  .)1(م 881الجنوب جبل جرزیم الذي یرتفع عن مستوى سطح البحر 

  

  )1(خریطة 

  .م2009لعام  الموقع الجغرافي لمحافظة نابلس بالنسبة للضفة الغربیة

  
  .م2009ت في محافظة نابلس، آالفلسطیني، المساكن والسكان والمنش حصاءلإل: الجهاز المركزي لمصدرا

                                                 
 . 29، صبقساالمرجع ) الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، 1(
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  ـةدمـالمقـ
لمحافظـة الثانیـة بعـد محافظـة وا للضـفة الغربیـة، ذات أهمیة اقتصـادیة كبیـرة نابلس  محافظةوتعتبر 

كمـا  ،)1(م 2012ألف نسـمة عـام  340117والتي یقدر عدد سكانها  الخلیل من حیث عدد السكان،
 ،عقدة مواصالت بین التجمعات السكانیة الفلسطینیة فـي شـمال الضـفة الغربیـة نابلس محافظةتمثل 

 ،إقلــیم الســهل الســاحلي الفلســطیني فــي الغــرب بــینتعتبــر ممــرًا و ، وتلــك الواقعــة فــي وســطها وجنوبهــا
بــارد صــیفًا، ار جــاف ؛ حــاخ المحافظــة بمنــاخ البحــر المتوســطویتصــف منــ ،وٕاقلــیم الغــور فــي الشــرق

   .)2(شتاءً ماطر 

مدینــة أهمهــا  ًا،مركــز  62وتقتصــر الدراســة علــى المراكــز العمرانیــة  فــي المحافظــة وعــددها 
  .نابلس التي تتوسط المحافظة

  

  :الحد الزمني للدراسة -ثالثًا:
العـام الـذي  ألنـه 2007اختیـار عـام  تـَّموقـد  ،)2007فـي عـام (الحد الزمنـي للدراسـة  تمثل 

فـــي ظـــل الســـلطة الوطنیـــة ، والتعـــداد الثـــاني والمنشـــآت ،مســـاكنوال ،التعـــداد العـــام للســـكان فیـــهأنجـــز 
مـا م ؛المسـاكنو  ،قیقة حـول عـدد السـكاندبیانات  ىوالذي أمكن من خالله الحصول عل ،الفلسطینیة

 إلـىللتعـرف  ؛م2007الفتـرة مـا قبـل عـام  إلـى، ولكن الدراسة تطرقت جعل الدراسة أكثر دقة وواقعیة
، وأثــر السیاســات المختلفــة تجــاه العدیــد مــن ، والعوامــل المــؤثرة فیــهدام الســكنيتطــور مســاحة االســتخ

ات الحدیثــة التــي تــوفرت بعــض البیانــ وســیتم االعتمــاد علــى ، العوامــل التــي تــرتبط بموضــوع الدراســة
 وتطرقــتمهمــة لدراســة البعــد التــاریخي،  2007كمــا تعــد البیانــات الخاصــة بــالفترة قبــل  ،2012لعــام 
لكـــي یـــتم تحدیــد اســـتراتجیات مالئمـــة للتنبــؤ بالمســـاحة المطلوبـــة  م؛2035 لمســـتقبل حتـــى عــاما إلــى

  .وارتباطها بالتطور السكاني لتالفي المشكالت التي یمكن أن تحدث مستقبالً  ،كنيلالستخدام الس
  

  أهداف الدراسة: -رابعًا:
باالســتخدام  لمــا لتلــك الدراســة مــن عالقــة وثیقــة ؛دراســة تطــور الكتلــة العمرانیــة للمراكــز العمرانیــة -1

 السكني.

 .معرفة العوامل التي تؤثر في صور االستخدام السكني والوظائف المرتبطة فیه -2

                                                 
رام اهللا، فلسطین،  )،2كتاب محافظة نابلس لإلحصاء السنوي () الجهـاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، 1(

 .61م، ص2010

، غیــر منشــورة، ، رســالة ماجســتیر االمتــداد العمرانــي لمدینــة نــابلس والعوامــل المــؤثرة فیــهعمــار عــادل عمــران ،  )2(
 .20، ص2008، نابلس جامعة النجاح الوطنیة،  فلسطین،
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  ـةدمـالمقـ
اكــز ألنهــا مــن أهــم المظــاهر الحضــاریة التــي تحــدد مورفولوجیــة المر  ؛دراســة خصــائص المســكن -3

واالقتصـادیة  ،لحالـة السـكان االجتماعیـة عـدةمظـاهر  إلىومن خاللها یمكن التعرف  ،العمرانیة
 الصحیة.و 

 حجم االستخدام السكني بین أنماط االستخدامات األخرى. إلىالتعرف  -4

 ،مـــــدى التــــوازن بـــــین االســــتخدام الســـــكني إلــــىللتعـــــرف  ؛دراســــة اســـــتخدامات األرض المختلفــــة -5
 واالستخدامات األخرى.

 معرفة أوجه التشابه واالختالف في التركیب السكنى للمراكز العمرانیة في محافظة نابلس. -6

الصـــرف  –(توصـــیل الكهربـــاء  :منهـــا  ،المشـــكالت الحضـــریة التـــي یعـــاني منهـــا الســـكاندراســـة  -7
 .)المواصالت –النفایات  –الصحي 

ومســــاحة االســــتخدام الســــكني فــــي المراكــــز  ،تقــــدیر االحتیاجــــات المســــتقبلیة للوحــــدات الســــكنیة -8
 .العمرانیة

 طق المناسبة للتوسع العمراني.واختیار المنا ،التنبؤ بما سیكون علیه االستخدام السكني مستقبالً  -9

 ثر مخیمات الالجئین على االستخدام السكني في محافظة نابلس.أمعرفة   -10

      أهمیة الدراسة: -خامسًا:
التــي تــدرس أهــم االحتیاجــات األساســیة  ،تعــد دراســة االســتخدام الســكني مــن الدراســات المهمــة -1

هــذا ُیعدُّ و ، والتنمیــة العمرانیــة ،طوالتخطــی ،للســكان، وتنــدرج هــذه الدراســة ضــمن جغرافیــة العمــران
  . مشكالتهاالتي تعتني بتخطیط المدن وحل  ،الفرع من الفروع الحدیثة في الجغرافیا

 .التي تمس حاجة المجتمع الفلسطیني  ،إثراء المكتبة الفلسطینیة بهذا النوع من الدراسات -2
  

  أسباب اختیار الموضوع: -سادسًا:
لمدن شمال  اً اقتصاد اً ومركز  فلسطین قتصادیة كبیرة فيذات أهمیة ا محافظة نابلس تعتبر -1

  .الضفة الغربیة بشكل خاص والثانیة من حیث عدد السكان في فلسطین
 .وخاصة في محافظة نابلس ،التي تناولت االستخدام السكنيالتفصیلیة  قلة الدراسات  -2

االحتالل  والصراع مع ،والسكان ،اإلسكانو  ،االرتباط الواضح بین االستخدام السكني -3
 على األرض. "اإلسرائیلي"

التخطیط تعتبر الدراسة في غایة األهمیة بالنسبة للجهات المعنیة حیث تساعد في عملیات   -4
 والتنظیم للمرافق المختلفة.
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  ـةدمـالمقـ
  

  :سابعًا: فرضیات الدراسة
، والحواجز ،لیة"یسرائإل"ا زالة المستوطناتإ سرائیلي" و "اإل من المحتمل انسحاب االحتالل -1

   .ق االلتفافیةوالطر 

  .ضي الفلسطینیة موحدة في المستقبلاحتمال أن تصبح األرا -2

 ىله أثر سلبي عل الفلسطینیةالسكان في المناطق  ىق علیوالتضی ،زیادة االستیطان إنَّ  -3
 .  االستخدام السكني مستقبالً 

 ،ماً وسلی ،سكان المخططة تخطیطًا حدیثاً ومشروعات اإل ،االعتماد على البناء الرأسي إنَّ  -4
، ویعزز مشكالت السكنمن واالجتماعیة للفلسطینیین سیخفف  ،الظروف االقتصادیة ومراعاة

 من صمود السكان.

 وسریع لالستخدام السكني على مدى السنوات القادمة. ،وتطور عال ،احتمال نمو -5

 

  :الدراسات السابقة -ثامنًا:
دراســـة تحلیلیـــة  –ة الكویـــت فـــي دولـــ اإلســـكانمشـــكلة دراســـة عبـــد اهللا الكنـــدري، بعنـــوان: " -1

  : )1( )1986"، (تقویمیة

كبــــاقي الــــدول النامیــــة، وبــــدأت  ،الســــكنمشــــكلة الدراســــة أن الكویــــت تعــــاني مــــن  أوضــــحت
وما نتج عنه من  ،البترول فمع بدایة النصف الثاني من القرن العشرین، في أعقاب اكتشا مشكلةال

وهــي الطلــب  ،الســكن شــكلةالدراســة عناصــر مواجتماعیــة، وقــد ناقشــت  ،واقتصــادیة ،تغیــرات ســكانیة
ــائج التــي توصــلت  ،ســكانياإل فهــي إنَّ الدراســة  إلیهــاوالعوامــل المــؤثرة فیــه، أمــا بخصــوص أهــم النت

ثــر مــن الطلــب، وتمثلــت أكالمعــروض  عــدد الشــققبــدأ یظهــر مــن خــالل شــكلة مالمــح حــل هــذه الم
الـدخل المتوسـط وفـوق المتوسـط،  التوصیات في وضع سیاسـة یـتم بموجبهـا تمویـل السـكان مـن ذوي

  أسعار األراضي، ورفع مستوى صناعة مواد البناء. شكلةباإلضافة الى زیادة االستثمارات، وحل م
  

  

  

                                                 
، العدد الجمعیة الجغرافیة الكویتیةدراسة تحلیلیة تقویمیة "  –سكان في دولة الكویت إلمشكلة ا ) عبد اهللا الكندري،1(

 .م1986، فبرایر 86
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  ـةدمـالمقـ
االســتخدام الســكني لــألرض فــي مدینــة العــین، أنماطــه دراســة أحمــد حســن إبــراهیم، بعنــوان: " -2

  :)1() 1995"، (والعوامل المؤثرة فیه

منفــرد عــن بــاقي  بشــكلالســكني  ســتخدامالتــي تناولــت االالدراســات  هــذه الدراســة مــن تعتبــر
مـن  اسـتفادت الباحثـةولـذلك ُأْولـي الدراسـات التـي تناولـت االسـتخدام السـكني االستخدامات، بـل هـي 

 ثــراً أوتعــدد وظائفــه  ،دراســته أن لموقــع المركــز العمرانــي يأســاس، ویبــین الباحــث فــبشــكل منهجیتهــا 
البــد مــن فهــم  ،بــراز موقــع االســتخدام الســكنيإجــل أنــه مــن أرض، ویــرى اســتخدام األ خریطــةعلــى 

 ،العالقـــات التـــي تـــربط بـــین هـــذا االســـتخدام واالســـتخدامات األخـــرى، ثـــم تنـــاول خصـــائص المســـكن
  والعوامل المؤثرة في االستخدام السكني .

العــین مــن مســاكن مدینــة  ىأهــم النتــائج التــي توصــلت إلیهــا الدراســة أن الغالبیــة العظمــ ومــن
ن االمتداد األفقي لالستخدام السكني هـو المسـؤول عـن نمـو المدینـة، وال تختلـف أتعتبر حدیثة، كما 

مــن حیــث ثنائیــة أنمــاط الســكن، بســبب تركیبــة الســكان مــن  ،هــذه المدینــة عــن مــدن الخلــیج األخــرى
راف فــــي ســــمــــواطنین ووافــــدین، وتتمیــــز الكتلــــة الســــكنیة باتســــاع الفراغــــات بــــین مبانیهــــا بجانــــب اإل

  والمرافق. ،تخصیص مساحات كبیرة للخدمات

كمـا أن هنـاك  ،السـكن مشـكلةن عددًا من سكان المدینـة یعـانون مـن أالدراسة إلى  وخلصت
یجـاد نـوع مـن التـوازن إالعمـل علـى الدراسـة هـم توصـیات أسـوءًا فـي توزیـع المنـاطق الخضـراء، ومـن 

  رض داخل المناطق السكنیة.بین استخدامات األ

  

  :)2()2003" (االستخدام السكني لألرض في محافظة غزة، بعنوان: "راسة رائد أحمد صالحةد -3

وعــن بــاقي  ،منفــرد بشــكلهــذه الدراســة مــن الدراســات التــي تناولــت االســتخدام الســكني  ُتعــدُّ 
الطالبـة فـي منهجیتهـا   تاالسـتخدامات، وهـي إحـدى الدراسـات المشـابهة لموضـوع البحـث، لـذلك أفـاد

 .كبیر بشكل

وتهـدف هـذه الدراسـة   ؛تناول هذا البحث االستخدام السكني لألرض في محافظـات غـزةوقد 
 ،وتطورهـــا ،وحجمـــه بــین أنمـــاط االســتخدامات األخـــرى ،موقـــع االســتخدام الســـكني إلــىإلــى التعـــرف 

                                                 
 المجلة الجغرافیة االستخدام السكني في مدینة العین، أنماطه والعوامل المؤثرة فیه"،) أحمد حسن إبراهیم، " 1(

 )1995لعدد السابع والعشرون، السنة السابعة والعشرون (القاهرة: الجمعیة الجغرافیة المصریة، ، االعربیة
، رسالة دكتوراه غیر منشورة، معهد البحوث االستخدام السكني لألرض في محافظات غزة) رائد أحمد صالحة، 2(

 م.2003والدراسات العربیة، القاهرة، 
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  ـةدمـالمقـ
ـــد ا ،واســـتعراض خصـــائص المســـكن ودراســـة المنـــاطق  ،التـــي یعـــاني منهـــا الســـكان لمشـــكالتوتحدی

   .ا المختلفةالسكنیة بأنواعه

ـــأن تصـــبح محافظـــات غـــزة تجمعـــاً وقـــد توصـــلت الدراســـة إلـــى أ حضـــریًا  ن هنـــاك احتمـــاًال ب
ن الظــروف السیاســیة التــي أكمــا  ،التــوازن الحضــري موأن المراكــز العمرانیــة تعــاني مــن عــد ،متصــالً 

فـي  ،وهنـاك تنـاقص كبیـر فـي األراضـي الزراعیـة ،ت بالفلسطینیین أثرت على االستخدام السـكنيألمّ 
  یحظى السكان بمساحة قلیلة من مساحة السكن.حین 

أن عامل السكان من أكثر العوامل المؤثرة على االسـتخدام  ،وأظهرت نتائج التحلیل العاملي
فــي ، و وعــدم التــوازن بــین االســتخدامات المختلفــة ،الســكني، وتعــاني المحافظــات مــن خلــط وظیفــي

  .شكالتمن م النهایة استنتج أن محافظات قطاع غزة تعاني

  
 – 1944استخدامات األراضي في مدینة نابلس في الفترة بعنوان: " دراسة رائد الحلبي، -4

2000  ،  )2005( )1(:-  

) فـي دراسـة GISتناولت هذه الدراسة البحث في اسـتخدام تقنیـة نظـم المعلومـات الجغرافیـة (
   .م 2000 -1944 رض في مدینة نابلس ما بین عامياستعماالت األ

 ،التغیــرات التــي حصــلت فــي اســتعماالت األرض فــي المدینــة إلــىالدراســة التعــرف  تهــدفو 
عطاء صورة دقیقة عـن تلـك إوفحص مقدرة نظم المعلومات الجغرافیة في  ،عبر فترات زمنیة مختلفة

ووضع التوصیات والنتائج بین یـدي  ،لفترات مختلفة ،وجداول ،وأشكال ،خرائطشكل على  ،التغیرات
ــــرات ،المخططــــین ــــك التغی ــــرار مــــن أجــــل فهــــم حجــــم تل ــــاً  ،وأصــــحاب الق ــــاً  ،واتجاهاتهــــا زمنی  ،ومكانی
ض المســاعدة فــي رســم االســتراتیجیات المســتقبلیة الســتعماالت األر لى اوبالتــ ،واجتماعیــاً  ،واقتصــادیاً 

أن إلـى وتوصل الباحث من خـالل هـذه الدراسـة  ،یلبي احتیاجات السكان المختلفة بشكلفي المدینة 
ــــة فــــي دراســــة تغیــــرات اســــتعماالت األرضنظــــم ا وتخــــزین  ،لمعلومــــات الجغرافیــــة تعتبــــر تقنیــــة فعال

وأظهــرت الدراســـة وجــود تغیـــرات مهمــة فـــي  ،والتحلیــل ،المعالجـــة إلــىباإلضـــافة  ،دارتهــاإ و  ،البیانــات
وعــدم تــوازن فـــي توزیــع هـــذه  ،لــى وجــود خلـــلإباإلضـــافة  ،راضـــي فــي المدینــةدراســة اســتعماالت األ

  الت بین أحیاء المدینة.االستعما
  

                                                 
رسالة ماجستیر منشورة،  م،2000 – 1944مدینة نابلس في الفترة  استخدامات األراضي في) رائد حلبي "1(

 م.2005جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 
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العناصر العمرانیة في مدینـة نـابلس خـالل النصـف األول مـن ، بعنوان: "دراسة بهجت صبري -5

  :)2005" (القرن التاسع عشر المیالدي

ـــابلس تناولـــت   ـــة فـــي مدینـــة ن المحـــالت، فـــي  ، والتـــي تمثلـــتهـــذه الدراســـة المظـــاهر العمرانی
الدراســة  وهــدفت والمــواد المســتخدمة فــي البنــاء.  ،ء النابلســيالحــارات، األحیــاء الســكنیة، أنمــاط البنــا

ومزیـدًا مـن  ،الذي استمر أربعة قـرون ،إلى مزید من المعرفة الشاملة لجوانب الحكم العثماني لنابلس
المظــاهر العمرانیــة فــي مدینــة نــابلس فــي النصــف  ِمــنْ  الدراســة المتعمقــة والمتخصصــة لجانــب محــدد

والتـي كانــت  ،باعتبارهــا إحـدى المــدن الرئیسـة فـي فلســطین مـیالدي،شـر الاألول مـن القـرن التاســع ع
  مركزًا لسنجق (لواء) تابع إلحدى والیات الشام.

فـــي واضـــح  شـــكلالباحـــث مـــن خـــالل الدراســـة بـــأن الموقـــع الجغرافـــي للمدینـــة أثـــر ب وتوصـــل  
 ،طبیعـة فـي ،ألشـجاروالغنیـة با ،وكمـا أثـرت طبیعـة األرض الجبلیـة المحیطـة بهـا ،معالمها العمرانیة

 توبـــرزت محـــال ،وتبـــین أن محـــالت المدینـــة الســـتة تفاوتـــت فـــي عمرانهـــا ،المبـــاني الســـكنیة وشـــكل
  الغربیة على غیرها، فكانت أكثر المحالت تقدمًا وعمرانًا.

  

 ).2008دراسة عمار عمران، " االمتداد العمراني لمدینة نابلس والعوامل المؤثرة فیه "، ( -6

راســة االمتــداد العمرانــي لمدینــة نــابلس، والعوامــل المــؤثرة فیــه لمدینــة نــابلس، تناولــت هــذه الد
ـــع الخـــدمات، وأســـعار األراضـــي، واالكتظـــاظ، وتـــوفر الخـــدمات المختلفـــة،  ـــاین فـــي توزی ودراســـة التب
وبحثــت الدراســة فــي أهــم عوامــل اختیــار موقــع المســكن، وأثــر اســتعماالت األراضــي المختلفــة علــى 

  ، وتوجهات السكان، وتفضیلهم لمنطقة على أخرى. االمتداد العمراني

وتهــــدف الدراســــة إلــــى وضــــع صــــورة واضــــحة، وشــــاملة لطبیعــــة االمتــــداد العمرانــــي للمدینــــة 
واتجاهاته وتبایناته، ومحاولة مساعدة صانعي القرار في اتخاذ اإلجراءات الالزمة  لتخطیط االمتداد 

م البیئـــي، كـــذلك معرفـــة عوامـــل اختیـــار موقـــع العمرانـــي للحیـــز الحضـــري، بشـــكل یـــتالءم فیـــه النظـــا
  المسكن لسكان المنطقة. 

توصلت الدراسة إلى أن االمتداد العمرانـي للمدینـة یمتـد بشـكل شـریطي طـولي باتجـاه شـرقي 
وغربــي، وقــد تــأثر باألوضــاع السیاســیة، واالقتصــادیة، والطبیعیــة خاصــة الطبوغرافیــا، كمــا أن هنــاك 

  تحدید اتجاه االمتداد العمراني. دورًا لنوع االستعماالت في 

وقــد أوصـــت الدراســـة بضــرورة المســـارعة فـــي وضــع حـــل سیاســـي مــن خـــالل تعـــاون دولـــي، 
وتنظــیم اســتعماالت األرض داخــل المدینــة، وعمــل مشــاریع إســكان لــذوي الــدخل المحــدود، وتوصــیل 

  خدمة البنیة التحتیة ألراضي الفضاء على أطراف حدود المدینة. 
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 ،واتجاهـات النمــو العمرانــي ،أنمـاط اســتخدام األرضبعنــوان: "ض فرحـان عالونــة، دراسـة ریــا -7
  .)1()2010( "،والتركیب الداخلي في بعض قرى محافظة نابلس

، ودراسة التركیب الداخلي اهفیوالعوامل المؤثرة  ،هذه الدراسة أنماط استخدام األرض تناولت  
نمـــاط اســـتخدام األرض داخـــل بعـــض القـــرى فـــي لقـــرى منطقـــة الدراســـة، وهـــدفت إلـــى معرفـــة وتقیـــیم أ

 ،واالجتماعیــة ،ودراســة الخصــائص االقتصــادیة ،اســتعماالت األراضــي فیهــا بْ َســمحافظــة نــابلس، ونِ 
  وعالقة ذلك بأنماط استخدام األرض بها.  ،والدیمغرافیة للسكان

قــرى والتركیــب الــداخلي لل ،اخــتالف فــي أنمــاط اســتخدام األرضإلــى وجــود الدراســة  توصــلت  
عمـــل علـــى تخصـــیص أنمـــاط مـــن االســـتخدام فـــي قـــرى الدراســـة إلـــى ضـــرورة الفـــي نـــابلس، وأوصـــت 

 للبقــــاء  اً لكــــي یكــــون الریـــف الفلســــطیني عنصــــر  ؛منطقـــة الدراســــة، تفــــي بمتطلبــــات الحاجـــة الســــكانیة
والتجمعـــات الصـــناعیة علـــى حســـاب األراضـــي  ،ووقـــف مشـــاریع التوســـع للمبـــاني ،ال للطـــردوالجـــدب 
  الزراعیة.

  

 "،االستخدام السـكني لـألرض فـي مـدن محافظـة الخلیـل" ، بعنوان:دراسة سعید حماد العماوي -8
)2010()2(:  

الدراسة االستخدام السكني لألرض في مدن محافظة الخلیل، حیث یواجه االستخدام  تناولت  
 حیـث احتلـت بـاقي ،% من مسـاحة فلسـطین77احتالل  تَّمو  ،م1948السكني مشاكل عدة منذ عام 

الوضـع اإلسـكاني  علـى مسـتوىهـذه الحـرب إلـى تعقیـدات كثیـرة  تأد، و م1967أرض فلسطین عـام 
  والسكاني في األراضي الفلسطینیة.

بــین أنمــاط االســتخدامات  ،حجــم االســتخدام الســكني إلــىهــذه الدراســة إلــى التعــرف  وتهــدف  
ومحاولــة  ،ص المســكناألخــرى وتطــوره، ودراســة الكتلــة العمرانیــة للمراكــز الحضــریة، وعــرض خصــائ

الحضریة التـي یعـاني  خریطةوعرض ال ،الوصول إلى العوامل التي تعكس صورة االستخدام السكني
  منها السكان.

ـــائج التـــي توصـــلت  ومـــن   ـــداخل  إلیهـــا أهـــم النت الدراســـة أن المراكـــز الحضـــریة تعـــاني مـــن ت
كثیف نحو األراضـي  لبشكواضح، وأن عشوائیة البناء أدت إلى زحف عمراني بشكل االستخدامات 

                                                 
 أنماط االستخدام واتجاهات النمو العمراني والتركیب الداخلي في بعض قرى محافظة) ریاض فرحان عالونة، 1(

 م.2010نابلس، ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة النجاح، فلسطین، نابلس
معهد  –، رسالة دكتوراه غیر منشورة  االستخدام السكني لألرض في مدن محافظة الخلیل) سعید حماد العماوي، 2(

 م.2010الدراسات والبحوث العربیة ، القاهرة، 
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 شـكلةوتعاني هـذه المراكـز الحضـریة مـن م ،الزراعیة، وانخفاض نصیب السكان من مساحة المسكن

% مـــن جملـــة الحـــواجز 46وأن هنـــاك  ،والصـــرف الصـــحي ،وخـــدمات المرافـــق العامـــة ،نقـــص المیـــاه
  والمعیقات اإلسرائیلیة الموجودة في الضفة الغربیة.

  
اضي تطبیقات نظم المعلومات الجغرافیة في دراسة استخدامات األر  دراسة صالح أبو عمرة ، " -9

  ) :2010لمدینة دیر البلح "، (

امات األراضــي فــي فــي اســتخدتناولــت هــذه الدراســة تطبیــق برنــامج نظــم المعلومــات الجغرافیــة 
ا، یمهــأنمــاط اســتخدامات األراضــي، وتحلیلهــا وتقی إلــى التعــرف علــىوهــدفت الدراســة  ،مدینــة دیــر الــبلح

، ومــن ثــم بنــاء نمــودج تحلیــل مكــاني الختیــار منطقــة خضــراء فــي والكشــف عــن العوامــل الموجهــة لهــا
  . معلومات الجغرافیة في تحسین اتخاذ القراراتظهار دور تقنیة نظم الإ إلىالمدینة، كما هدفت 

وبینـــت  ،والصـــحیة فـــي المدینـــة ،التبـــاین فـــي توزیـــع الخـــدمات التعلیمیـــة إلـــىتوصـــلت الدراســـة 
قامـــة مثـــل هـــذه الخـــدمات مـــع ســـتوي هـــذه الخـــدمات، ومـــن ثـــم حـــددت أفضـــل المواقـــع إللقصـــور فـــي ما

  االستفادة من الخدمات القائمة .

نـــــامج نظـــــم المعلومـــــات الجغرافیـــــة فـــــي دراســـــة اســـــتخدام ر أوصـــــت الدراســـــة بضـــــرورة اعتمـــــاد ب
اییر تخطیطیـــة األراضـــي الزراعیـــة، وضـــرورة وضـــع معـــ ىعلـــاألراضـــي، وتفعیـــل القـــوانین التـــي تحـــافظ 

  والعملیة.  ،تأخد باعتبارها األبعاد العلمیة ،محلیة الستخدامات األراضي بكافة أشكالها
  

  العدید من الدراسات السابقة التي ناقشت جزءًا من موضوع الدراسة أهمها: وهناك

أنـور الخطیـب: مـدینتا رام اهللا والبیـرة "دراسـة فـي جغرافیـة المـدن" رسـالة دكتـوراه غیـر  محمد )1(
 م.2008، القاهرة، ، معهد البحوث والدراسات العربیةمنشورة

إبـراهیم بریـة: خصــائص السـكن والمسـاكن فـي مدینــة طـولكرم، رسـالة ماجسـتیر غیــر  نصـر )2(
  م.2003فلسطین،  س،منشورة، جامعة النجاح الوطنیة، نابل

ئــل البنــاء المتعــدد الطوابــق والوظــائف فــي مدینــة نــابلس مــن منظــور اجتمــاعي وعمرانــي، وا )3(
  م.2003-رسالة ماجستیر -عبد الرؤوف داود 

تخطـــیط وٕاعـــادة تأهیـــل الوســـط التـــاریخي (البلـــدة القدیمـــة) فـــي الظاهریـــة، إســـماعیل حســـان  )4(
  م.2004فلسطین، -رباع، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، جامعة النجاح، نابلس

(5) Ovensen ,Geir. Responding To Change – Tends In Palestinian house 
hold Economy ,(FAFO)  :1994 . 
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(6) Cander, Clade, Tent Work in Palestine, London, 1989. 
(7) Heiberg Marianne and Ovensen, Geir. Palestinian Society, In Gaza 

West Bank and Arab Jerusalem – a Survey of Living Conditions 
(FAFO) : 1994. 
 

  :ملخص الدراسات السابقة
 : یأتي ما إلىت السابقة هدفت الدراسا -1

ــــى االتعــــرف   -أ  ــــي حصــــلت فــــي اســــتعماالت األر إل ــــدرة نظــــم  ي،ضــــالتغیــــرات الت وفحــــص مق
 . صورة دقیقة عن تلك التغیرات إعطاءالمعلومات الجغرافیة في 

 .القرىمعرفة وتقییم أنماط استخدام األرض داخل بعض   -ب 

 .ىر األخحجم االستخدام السكني بین أنماط االستخدامات  إلى التعرف  - ج 

التحلیــل  اإلحصــائيوالعوامــل المــؤثرة فیــه باســتخدام األســلوب  ،عــرض خصــائص المســكن  -د 
 .العاملي

 . موقع االستخدام السكني إلى التعرف  - ه 

 .، والتحدیات التي تواجه المواطنیناألحوال السكنیة السائدة  معرفة  -و 

 .امل المؤثرة في االستخدام السكنيتحلیل العو   - ز 

، وأنمــاط اســتخدام والمــواد المســتخدمة فــي البنــاء ،مــاط البنــاءوأن ،المظــاهر العمرانیــةمعرفــة   - ح 
 .األرض

 البحث في استخدام تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة في دراسة استعماالت األرض.  - ط 

 

 : أتياستنتجت الدراسات السابقة ما ی -2

 بالموقع الجغرافي. المتداد العمرانياارتباط   -أ 

ــــــأثر باألوضــــــاع السیاســــــ  -ب  ــــــي ت ــــــة ،واالقتصــــــادیة ،یةأن االمتــــــداد العمران خاصــــــة  ،والطبیعی
 .ي تحدید اتجاه االمتداد العمرانيف اً كما أن لنوع االستعماالت دور  ،الطبوغرافیا

تعـــاني المراكـــز الحضـــاریة مـــن تـــداخل االســـتخدامات، وعشـــوائیة البنـــاء، أدت إلـــى زحـــف   - ج 
 عمراني بشكل كثیف على األراضي الزراعیة.

 . انخفاض نصیب السكان من مساحة السكن  -د 
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  ـةدمـالمقـ
  أتي:أوصت الدراسات السابقة ما ی -3

 غالل األراضـي غیـروتوجیـه اسـت ،حساب األراضـي الزراعیـةعلى  الحد من التوسع العمراني  - أ
 واالبتعاد عن األراضي الزراعیة. ،والبور للسكن ،مستغلةال

، ذوي الــــدخل المتوســــط وفــــوق المتوســــطسیاســــة یــــتم بموجبهــــا تمویــــل الســــكان مــــن  وضــــع   - ب
  .وحل مشكلة أسعار األراضي ،ة االستثمارزیادإلى باإلضافة 

 .امات األرض داخل المناطق السكنیةإیجاد نوع من التوازن بین استخدعلى العمل    -  ج

النظـر  وٕاعادة ،ضرورة اإلسراع في تطبیق نظم المعلومات الجغرافیة في الدراسات الجغرافیة  - د
 . في تخطیط استخدامات األرض

  

  الدراسات السابقة :على  التعلیق

رضـــت هــذه الدراســـات وفــق ترتیـــب علمـــي وقـــد عُ  ،دراســـات ســابقة تســعستعرضــت الطالبـــة ا
  :تلك الدراساتعلى  التعلیق أتىوفیما ی ،احسب تاریخ صدوره

مـــــن خـــــالل  ،غیـــــر مباشـــــرجزئـــــي، و تمیـــــزت الدراســـــات بتناولهـــــا لموضـــــوع الدراســـــة بشـــــكل  -1
 .الموضوعات التي طرحتها

فـي حـین أن الدراسـة  ،منخفضة الدقـة Land satالصورة الفضائیة على  اعتمدت الدراسات -2
 . متر 0,5م بدقة 2007صورة جویة لعام على  ستعتمد

المســاحة التــي ســتغطیها الدراســة أكبــر بكثیــر مــن المســاحة التــي غطتهــا الدراســات  كمــا أن -3
 . أن تكون الخرائط أكثر دقةمما یتطلب  ،السابقة

یتهـا بشـكل كبیـر عــن وجغراف ،عتهـاعالجـت بعـض الدراسـات السـابقة منـاطق تختلــف فـي طبی -4
 . منطقة الدراسة

ي منطقــة الدراســة بشــكل موضــوع االســتخدام الســكني فــإلــى هــذه الدراســة ألول مــرة ســتتطرق  -5
 . مفصل ودقیق

ودراســـة  ،كشـــف التغیـــر آلیـــةالطالبـــة حــول  همت هـــذه الدراســـات فـــي وضــع تصـــور لـــدىســا -6
 .الالزمةومعرفة البیانات  ،مسببات هذه التغیرات

ذات فائـدة ولت الدراسات السابقة مواضیع متنوعـة، رغـم قلـة عـددها، ومـع هـذا فقـد كانـت تنا -7
، مزیــد مــن الدراســات لالســتخدام الســكنيإلــى الحاجــة  ، وتبــرز مــدىكبیــرة لموضــوع الدراســة

 . والكتلة العمرانیة
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ي ة التـوالمعلومـات الالزمـ ،ومن هنا تأمل الطالبة في أن تسـهم هـذه الدراسـة فـي تـوفیر البیانـات

  . ها الدراسات السابقةیلإلم تتوصل 

  تاسعًا: مصادر البحث:
  :تنقسم مصادر الدراسة إلى

  :المصادر المكتبیة -1

التـي صـدرت عــن  ،وغیـر المنشـورة ،واألبحــاث المنشـورة ،والتقـاریر ،تشـمل هـذه المصـادر الكتـب
والرسـائل العلمیـة  ،والـدوریات ،: المقـاالتومنهـا ،والمؤسسات ،والوزارات ،والمنظمات ،الجامعات

 ،واســتخدامات األرض ،والكتــب التــي تناولــت قضــایا اإلســكان ،التــي لهــا صــلة بموضــوع الدراســة
  والتخطیط العمراني.

 :المصادر اإلحصائیة -2

م مــــن  2007ام عــــالمنشــــآت التــــي أنجــــزت و  ،والمســــاكن ،تعتبــــر نتــــائج التعــــداد العــــام للســــكان
الكثیـــر مـــن البیانـــات المتعلقـــة  وفــرحیـــث أنـــه  ؛التـــي اعتمـــدت علیهــا الدراســـة المهمـــةالمصــادر 

ــــداخلي ،بحجــــم الســــكان ــــركیبهم ال ــــوعي ،والعمــــري ،ونمــــوهم وت ــــة ،والن  ،وخصائصــــهم الدیمغرافی
ــــاني ،وخصــــائص المنشــــآت ،والتعلیمیــــة ،واالقتصــــادیة كمــــا أصــــدر الجهــــاز  ،والمســــاكن ،والمب

ومســتویات  ،العاملـة ةالقـو و  ،المركـزي لإلحصـاء العدیـد مـن المسـوحات المتعلقـة بـرخص المبـاني
، وكمــا تــم االعتمــاد علــى كتــاب اإلحصــاء والمنــاخ ،واالســتیطان، الطــالقو  ،والــزواج ،المعیشــة

م، والنشــرات الصــادرة عــن بلدیــة نــابلس، والدراســات التــي قــام بهــا 2007"اإلســرائیلي" قبــل فتــرة 
إلحصـــاءات األردنیـــة معهـــد األبحـــاث التطبیقیـــة ( أریـــج ) لفتـــرات مختلفـــة، وأیضـــًا علـــى دائـــرة ا

  العامة الخاصة بالمملكة األردنیة الهاشمیة، ووزارة الحكم المحلي. 
  :الخرائط -3

  استخدمت الباحثة عدة مصادر خرائطیة، حصلت من خاللها على البیانات، مثل: 

التــي توضــح الطــرق فــي محافظــة  ،م 2006خریطــة صــادرة عــن وزارة الحكــم المحلــي عــام  •
  نابلس. 

  .لكل المراكز العمرانیة لمحافظة نابلس 1/5000و 2500/ 1مقیاس خرائط تنظیمیة ب •

مالمــح النمــو  إلــى للتعــرف ؛والحدیثــة ،القدیمــة تــم االســتعانة بمجموعــة مــن الصــور الجویــة •
 .)GISوتم تحلیلها من خالل برنامج نظم المعلومات الجغرافیة ( العمراني واتجاهاته
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  :منهج الدراسة-:عاشراً 
ولكــل مــنهج أهمیتــه فــي كــل مرحلــة مــن مراحــل ، فــي البحــث الجغرافــيهنــاك منــاهج متعــددة 

  المناهج التالیة: واستخدمت الباحثة ،الدراسة

وتطور عدد السكان من خالل فترات  ،خدم في دراسة التطور العمرانيالمنهج التاریخي: استُ  -1
  وأثر األحداث السیاسیة على تطور االستخدام السكني. ،مختلفة

ــــىخدم فــــي التعــــرف تُ المــــنهج الوصــــفي: اســــ -2 ، والخــــدمات ،والمرافــــق ،خصــــائص المســــكن إل
وٕایجاد العالقة بین الظواهر لتحدید االحتیاجات ، والمشاكل الحضریة التي تعاني منها المدن

  .المختلفة

إلبــراز  تحلیـل التبـایناسـتخدام َتمَّ فـ، خدم هـذا المـنهج بأقسـامه المختلفـةالمـنهج التحلیلـي: اسـتُ  -3
خدم المــنهج الســببي وٕایجــاد مــدى التشــابه واالخــتالف بینهــا، واســتُ  ،عمرانیــةمالمــح المراكــز ال

امل علـى مسـتوى المراكـز ودرجة تأثیر كل ع ،لمعرفة العوامل المؤثرة في االستخدام السكني
 من خالل استخدام ما یعرف بالدرجات العاملیة عند إجراء التحلیل العاملي. ،العمرانیة

المراكـــز  يوهـــ، لالســـتخدام الســـكني فـــي إطـــار إقلیمـــيالمـــنهج الموضـــوعي: حیـــث تعـــرض  -4
 العمرانیة في محافظ نابلس.

ـــة بـــین المـــدن بعضـــها  -5 المـــنهج المقـــارن: اســـتخدم هـــذا المـــنهج فـــي إجـــراء المقارنـــات المكانی
 بمدن أخرى على المستوى المحلي. وكذلك ،ببعض

نــابلس، باعتبــار المــنهج اإلقلیمــي: اســتخدم هــذا المــنهج ألن الدراســة اشــتملت علــى محافظــة  -6
 محافظة نابلس إداریًا.

  



  الخصائص الجغرافیة لمحافظة نابلس

 
 

16

  الفصل األول
  

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  لفصل األولا

  

  اخلصائص اجلغرافية حملافظة نابلس
  

  

  .الخصائص الطبیعیة - أوًال:

  العمراني. ورـالنشأة والتط - ثانیًا:

 المراكز العمرانیة.   -ثالثا:          
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  الفصل األول

  :الخصائص الطبیعیة -:والً أ
  :الموقع -1

ـــة دراســـة  تنبـــع  ،ووجودهـــا ،لمـــا لـــه مـــن دور هـــام فـــي نشـــأتها موقـــع محافظـــة نـــابلس،أهمی
التفرقــة بـــین  ىاحثین فــي دراســة جغرافیــة المـــدن علــوقـــد حــرص معظــم البـــ ،واســتمراریة هــذا الوجــود

  . وكان (راتزل) أول من فرق بینهما، والموضع الموقع

التــي  ،أي بیئتهــا المحلیــة ،)1(علیهــا المدینــةتقــع  الموضــع بأنــه قطعــة األرض التــي  فیعــرَّ و 
والتـي  ،بأنـه المسـاحة مـن األرض التـي تقـوم علیهـا المدینـة )سـمیلز(ویعرفـه  تتأثر بها وتؤثر فیهـا. 
 ىباإلشــــارة إلــــ ،البقعــــة التــــي نشــــأت فوقهــــا المدینــــة بأنــــهأیضــــًا و یعــــرف  ،)2(تحتــــل أرضــــها بالفعــــل

  )3(كعوامل بیئیة مؤثرة فیها. رافیتهاطبغ

وأن تحدیـــد هـــذه ، فهـــو دراســـة لعالقـــة الموقـــع المكـــاني بالمنـــاطق المحیطـــة بـــه قـــع المو  أمـــا
أكبــر مــن ذلــك  وقــد تمتــد لتشــمل إقلیمــاً ، فقــد تكــون بقعــة صــغیرة مــن األرض، المنطقــة أمــر نســبي

   )4( .ایصعب التفرقة بینهم ىان تقترب فكرة الموقع والموضع حتي كثیر من األحیوف ،بكثیر

 يوأن هــذا الــرأ،  فــي حیــاة المدینــة ان مهمــوالموضــع  أن الموقــع تؤكــد مــن اآلراء  وهنــاك
أســاس الموضــع الــذي علــى  للمدینــة ىاختیــار النــواة األولــ مَّ إذ تــ، نــابلس محافظــةحالــة  ىینطبــق علــ

 المدینـة أت، حیـث نشـیةدو األو والقمم الجبلیة  ،تضم مجموعة من التالل ،وائیةكان ضمن هضبة الت
التــي  ،وجــود العدیــد مــن الینــابیع والعیــونإلــى  ىاألمــر الــذي أد ؛الــوادي الــرئیس ىعلــى طــول مجــر 

وینقســـم الموقـــع إلـــى  ،ر العمرانـــي فـــي المدینـــة منـــذ القـــدمواالنتشـــا ،االســـتقرار البشـــريعلـــى  ســاعدت
  :قسمین

 قع الفلكي:المو -أ

) 32 – 13عــــرض ( تــــي ودائر  ،) شــــرقاً 35 – 16(طــــول خطــــي علــــى  فلكیــــاً  محافظــــةال تقــــع
  )5(شماًال.

                                                 
 .280 - 277، الطبعة الثانیة، عالم الكتب، القاهرة، بدون تاریخ، صجغرافیة المدنجمال حمدان،  )1(
، 1977" رسالة دكتوراه، منشورة، جامعة القاهرة، دراسة في جغرافیة المدند حسن إبراهیم، مدینة الكویت "أحم )2(

 .2ص
 .2، صمرجع سابقأحمد حسن إبراهیم،  )3(
 .283ص مرجع سابق،ال) جمال حمدان، جغرافیة المدن،  4(
 .9 - 7ص ، 1997التعداد العام للسكان والمساكنالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  )5(
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  الفصل األول
 الموقع النسبي :- ب

علـى  دراسته مَّ وسوف یت، ارتباط هذا الموقع بالمناطق المحیطة ىبه الموقع المكاني ومد یقصد
  . : الموقع العمرانيوالثاني الموقع الطبیعي،األول: : نمستویی

  :الموقع الطبیعي -ج

فـي الجـزء تقع محافظة نابلس في وسط فلسطین، ضمن إقلـیم المرتفعـات الجبلیـة الفلسـطینیة، 
علــى  وتقــع )،2انظــر الخریطــة ( ،وادي عربــة ( الغــور)الشــرق  ٕالــىو  ،ةمــن الضــفة الغربیــ اليالشــم
وسـیتم ، ألردنامـن نهـر  إلى الغـرب كم 45على بعد ،إلى الشرق من الشاطئ الفلسطیني كم 42بعد
  .ع الطبیعي بتفصیل أكثر في الموضعوقالمإلى  شارةاال

  ) 2خریطة (
  : م2011داریة للمراكز العمرانیة في محافظة نابلس الحدود اإل

  
  2011، ج)أریبحاث التطبیقیة (ألالمصدر: معھد ا
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  الفصل األول
  الموقع العمراني: -د

 ،لقة وصـل للمـدن الفلسـطینیةوهي ح ،الشرق والغربباتجاه   محافظة نابلس العمران في یمتد
مـدینتي إلـى  نابلس الحالیة غرًبـامحافظة حدود تمتد و وتقع في وسط فلسطین وشمال الصفة الغربیة 

ومن الشمال والشـمال الغربـي محـافظتي طـولكرم وجنـین ، ،مدینة أریحا ىوشرًقا حت ،طولكرم وقلقیلیة
األردن  وعـن كم،69وتبعد عن القدس ب رام اهللا ،و ومن الشمال الشرقي محافظة طوباس ،ومن الجن

الجغرافــي  الموقــع تبــینالتــي (1) رقــم خریطــة نظــرا ، )1( .كــم109كــم، وعــن الخلیــل  124)عمــان(
ووفقــّا للجهــاز اإلحصــاء الفلســطیني تضــم محافظــة نــابلس  ، بالنســبة للضــفة الغربیــة بلسلمحافظــة نــا

 تمثلـتوقـد  مـع بعضـها قـرىبعـض ال وعند الدراسـة سـیتم دمـجتجمعّا ، تتوسطها مدینة نابلس ،  62
أحـدث مخطـط هیكلـي لمدینـة حسـب والتي تم اعتمادها في هـذه الدراسـة  ،حدود مدینة نابلس الحالیة

علـى  ، تكـونذلك المخطط فإن حدود مدینة نـابلسوبناًء على  ،)2(م1996والذي صدر عام  ،نابلس
  :اآلتيالنحو 

  ندسین.متر شمال إسكان المه   200علي بعد الشمال: من

  كم من مفرق كفر قلیل. 1القدس على بعد  –الجنوب: شارع نابلس  من

  كم. 1لى االشرق: خط الباذان شرقي المساكن الشعبیة بحو  من

  اتاطولكرم بالقرب من قریة زو  – سالغرب: طریق نابل من

بـــــین المـــــدن  متوســـــطٌ  نـــــابلس موقـــــعٌ  مدینـــــةمـــــن خـــــالل العـــــرض الســـــابق یتضـــــح أن موقـــــع 
أهمیة ، وساعدت هذه الخصائص على إعطاء نابلس الطرق التجاریةما جعلها تتوسط م الفلسطینیة،

  .عظمى

 محافظة نابلس :  موضع - 2
 وهــذا ینطبــق، أهمیــة موقعهــا ینبــع مـن نــة ونشــأتهایأهمیــة الموضــع فـي المد نالــبعض أیـرى 

 أدت ،أساسـیة فقد تمتعت المحافظـة منـذ القـدم  بأربعـة عناصـر، نابلس منذ القدمعلى  حد كبیرإلى 
نظـر الخریطـة ا ،التجـاري وموقعهـا الزراعـي، والظهیـر ،والموقـع الـدفاعي ،وهي: المـاء ازدهارها،إلى 
مجموعـة مـن علـى  ،للمحافظـة بسـبب الموضـع الـذي تتمتـع بـه ىاختیار النواة األولـ تمَّ د قو  ،)2رقم (

 ،وجـــود العدیـــد مـــن الینـــابیع إلـــى ىاألمـــر الـــذي أد ؛التـــي تخترقهـــا األودیـــة ،والقمـــم الجبلیـــة ،الـــتالل

                                                 
  .706، ص 2، ط 2002،  دمشق ،  موسوعة المدن الفلسطینیةمصطفى مراد الدباغ،  (1)
، جامعة في دراسة استعماالت األرض في مدینة نابلس GISاستخدام تقنیة المعلومات الجغرافیة رائد حلبي،  )2(

  .40، ص2003النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 
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دراسة لعناصـر  أتىی وفیما  . )1(واالنتشار العمراني منذ القدم ،االستقرارعلى  ساعدت التيوالعیون 

  .)3خریطة رقم (النظر ا .موضع المحافظة

 :الطبوغرافیا -أ

 للسلسلة الممتـدة اً وتعتبر جبال محافظة نابلس امتداد تتمیز محافظة نابلس بالطابع الجبلي،
ـــل  ،إلـــى القـــدس، ومـــن ســـهل مـــرج بـــن عـــامر شـــمال وســـط الضـــفة الفلســـطینیة وبنحـــو الجنـــ ویتخل

جبــال  ، وتمتـد)2(كالجبـال والســهول والودیـان واألحــواض ؛المحافظـة العدیـد مــن المظـاهر التضاریســیة
 صــدوع ،الظهــر فیهــا فت ،وجنــوبي غربــي، وتتمیــز بتعقــد ظــروف بنیتهــا ،شــرقي ماليشــ نــابلس باتجــاه

  .)3(متفاوتة في بناء المرتفعات  اً عملیات الطمي أدوار بت التي لع

وهـــو  ًا،متـــر  1200لى ایصـــل أقصـــى عـــرض لــه حـــو  ،ضــیق نـــابلس فـــي بطـــن وادٍ  تتموضــع
حیــث یعبــر مبنــى مدیریــة التربیــة والتعلــیم خــط تقســیم المیــاه ؛ ذو انحــدارین ،غربــي –بامتــداد شــرقي 

% باتجــاه 10جانــب الشـرقي فـي معظمهــا أقـل مـن الفاصـل بـین االنحـدارین، وتبلــغ نسـبة االنحـدار لل
الــوادي  ا% باتجــاه الغــرب، أمــا جانبــ20لى االشــرق، بینمــا تصــل نســبة االنحــدار للجانــب الغربــي حــو 

وتتمیــز ،لجبــل جـرزیم مــن الجنـوب  اليفهمـا السـفح الجنــوبي لجبـل عیبــال مـن الشــمال، والسـفح الشـم
  )4(%.40تلك السفوح بنسبة انحدار تزید عن 

، )5( م)940وعیبــال ( ،م)881(یبلــغ ارتفاعــه ، الــذي ة نــابلس جبــل جــرزیمـجبــال محافظــ وأهــم
 اً ویشـمل عـدد ،وتطـل فتحـة وادي نـابلس علـى الغـور سـفحي هـذین الجبلـین تقـع مدینـة نـابلس، وعلى

وتجري میاهه معظم أیام السنة، أما الفتحة الغربیة للوادي اسـمها  ،الفارعة يوأهمها واد ،من األودیة
 ،شـتاءً  میاهـه خر تسیلآ ي التفاح، وتتجمع فیه سیالن المیاه من جبلي عیبال وجرزیم وهناك وادٍ واد

ألودیــة الجافــة التــي تقــع بــین جبــال إلــى اضــافة إلبا ،وسبســطیة ،وبیــت أمــرین ،برقــة ىقادمــة مــن قــر 
 ،ویمتـــد بـــین الشـــمال الشـــرقي ،ســـهل (حـــوارة وبـــورین) المحافظـــةالمحافظـــة، ومـــن أهـــم الســـهول فـــي 

  الم ـهل سـسوكذلك  )6(كم)  15 -12( اليوالجنوب الغربي لجبل جرزیم حو 

                                                 
  .707، مرجع سابق، صوسوعة المدن الفلسطینیةممصطفى مراد الدباغ،  (1)
  .706، صمرجع سابقمصطفى مراد الدباغ،  (2)
  .708- 706، صمرجع سابقالمصطفى مراد الدباغ،  (3)

"، رسالة  ماجستیر غیر منشورة، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس،  النفایات الصلبة في مدینة نابلسحنیني "  رائد(4) 
  .24، ص1999فلسطین، 

، جامعة النجاح، دراسة استعماالت األرض في مدینة نابلس في GiSاستخدام تقنیة المعلومات الجغرافیة حلبي،  رائد )5(
  .43نابلس، فلسطین، ص

  .26، ص المرجع سابقرائد حنیني، النفایات الصلبة في مدینة نابلس،  (6)
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   )3(خریطة 

  . م2012لسنة  نابلس محافظة تضاریس

  
  .2012لسنة  ASTER القمر الصناعي الرقمي من االرتفاع باالعتماد على نماذج :المصدر

  

فــي  هامــاً  ة دوراً لعبــت العوامــل الطبیعیــ وقــد، وســهل عســكرقرب مخــیم عســكر ،قریــة ســالمجنــوبي 
كمــا ســاهمت تلــك العوامــل ، وتطــور العمــران منــذ أقــدم العصــور فــي محافظــة نــابلس ،ونمــو ،نشــأة

هــذه العوامــل وأثرهــا لالتطــرق وســیتم  ،ووظائفهــا وامتــداد عمرانهــا ،متبــاین فــي أهمیــة المدینــة بشــكلو 
المقـاطع  توضـح  )2) و(1شـكل ( انظـر عند الحدیث عن العوامل المؤثرة فـي االسـتخدام السـكني.

  :اآلتیة
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  )1شكل (

  

  
من البیانات التي رصدها القمر  DEMوذلك اعتمادا على   Arc GIS9.3عمل الطالب باستخدام برنامج  مصدر:

  م.2004جها سنة إنتام وتم 2000سنة  SRTM3الصناعي 
  

  )2شكل(

  

  
ن البیانات التي رصدها القمر م DEMوذلك اعتمادا على   Arc GIS9.3عمل الطالب باستخدام برنامج  مصدر:

  م.2004نتاجها سنة إم وتم 2000سنة  SRTM3الصناعي 
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  : المناخ - ب

وهــذا یظهــر فــي صــور  ،یعتبــر المنــاخ مــن العوامــل المــؤثرة فــي حیــاة الســكان فــي المحافظــة
محافظـــة نــــابلس لمنــــاخ حـــوض البحــــر المتوســـط، ویتصــــف مناخهــــا  تخضــــعو  ،)1(اســـتخدام األرض

ؤثرات العامة المؤثرة على مناخ البحر المتوسط، والمتمثلة بخضوعه لحركة الجـو بانتظامه تحت الم
  .)2(تبعًا لحركة الشمس الظاهریة وتحرك مراكز الضغط شماًال وجنوباً  ،العامة

علــى الحــرارة فــي المحافظــة، وعلــى الــرغم مــن أن النهایــات  هــو الســمة الغالبــة واالعتــدال  
ـــدنیا تهـــبط فـــي الشـــتاء إلـــى (  ـــیس فـــي الجبـــالمْ  4ال ـــل فـــي بطـــون األودیـــة  ،)، بـــل إن أدناهـــا ل ب

فـــي زیـــادة التلـــوث البیئـــي فـــي منطقـــة  اً بالغـــ اً لهـــذه الظـــاهرة بالـــذات أثـــر  إنَّ الداخلیـــة، ویمكـــن القـــول 
واالنقالب الحراري قد ساهما في تركیز ملوثـات  ،الجوي في المناطق المنخفضة فالضغطالدراسة، 

طق الشــرقیة المنخفضــة المتمثلــة بأودیــة شــرق روجیــب، ســالم، بیــت الهــواء بــین الجبلــین وفــي المنــا
  )3(.فوریك، وغیرها

فیعتبــران  ربیــعوصــیفها بالجفــاف، أمــا الخریــف وال ،شــتاؤها بــاالقتراب مــن االعتــدال ویمتــاز  
فصالن انتقالیان بین الصیف والشتاء، أمـا الجـزء الـذي ینحـدر مـن المحافظـة، باتجـاه غـور األردن، 

  : دراسة لعناصر المناخ  یأتىوفیما )4(.ومعتدل شتاءً  ،ائد فیه حار صیًفاالمناخ السف
 درجة الحرارة: -

وتتمیـــز الحـــرارة فـــي  ،مـــن عناصـــر المنـــاخ المهمـــة المـــؤثرة فـــي صـــحة اإلنســـان الحـــرارةإن   
التــي تمتــد مــن  ،واضــح خــالل أشــهر الصــیف  شــكلفلســطین بارتفاعهــا النســبي، حیــث یبــدأ تأثیرهــا ب

فــإن  ،مــن المرتفعــات الفلســطینیة اً محافظــة نــابلس التــي تعتبــر جــزء ُخــصُّ ، وفیمــا یلیــویو حتى یونیــو 
). وهـــي تختلـــف مـــن منطقـــة ألخـــرى حســـب الموقـــع مْ  17(لى االمتوســـط الســـنوي لدرجـــة الحـــرارة حـــو 

والتــأثیرات البحریــة والصــحراویة، ویــرتبط تــأثیر درجــة الحــرارة باإلشــعاع الشمســي  ،الفلكــي والجغرافــي
) ســاعات  15.9فقــد بلغــت أطــول فتــرة ســطوع للشــمس فــي المحافظــة فــي فصــل الصــیف (وكمیتــه، 

                                                 
یة، رابطة الجامعیین، مركز األبحاث، ، دراسة تاریخیة، وجغرافمدینة خلیل الرحمنتیسیر جبارة وآخرون،  (1)

  .26، ص 1990الخلیل، 
  .710، صمرجع سابقمصطفى مراد الدباغ، موسوعة المدن الفلسطینیة،  (2)
 .711ص ،دار الثقافة، بیروت، المجلد الثالث،   القسم العام  موسوعة المدن الفلسطینیة،   )3(
، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، جامعة حافظة نابلساألمراض والخدمات الصحیة في مرنا أمین صبرة،   )4(

 .35، ص2004النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 
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م، ونالحــظ أن هنــاك 1998مــن عــام  دیســمبرشــهر ) ســاعة فــي  4.5(  وأدناهــا ،یولیــوفــي شــهر 

  .)1(رواللیل والنها ،ما بین الصیف والشتاء ،في درجات الحرارة اً تباین

نتیجــة االنقــالب الحــراري فــي  ،ة متدنیــةوفبرایــر درجــات حــرار  دیســمبرشــهري فــي یســجل  كمـا
ن أعالهـا حـرارة، ویتـراوح المـدى الحـراري فـي محافظـة نـابلس مـ یولیـوالساكنة الهواء، وشهر ى الاللی
 ال تــؤدي أنهــا إال وتضاریســها، محافظــةوتظهــر تــأثیرات محلیــة ناجمــة عــن موقــع ال ،)مْ 22 –مْ 20(

  )2(شذوذ عن النمط العام للمناخ.إلى 
  النسبیة:الرطوبة  -

 إلــىوتصــل الرطوبــة النســبیة  كمیــة بخــار المــاء الموجــود فــي الهــواء، بالرطوبــة أنهــا یقصــد  
%)،  76م، حیث بلغت (2000من عام  دیسمبرخاصة شهر  ،حدها األقصى خالل فصل الشتاء

عنـــدما تســـود ریـــاح الخماســـین الجافـــة فـــي فصـــل  ،وتـــنخفض إلـــى أدنـــى مســـتوى فـــي فصـــل الربیـــع
 ،یولیـوفـي شـهر %) 52(، وم2010عـام %) فـي 53مـا نسـبته ( إلىأدناهـا تالصیف، حیث وصل

دل ـص معــوینقـ ،حیث تزداد الحرارة ؛في فترة ریاح الخماسین یكون هناك صعوبة في تحمل المناخف
  )3(الرطوبة.

  الریاح: -

ــ ــاح فــي فلســطین اتجاههــا رتغّی ــأتي مــن الجهــة الجنوبیــة الغربیــة ، فالری باتجــاه مــن البحــر، ت
 ردالـذي یبـ ،فیتحرك فـوق الهـواء البـارد الثقیـلفیخف  ،مما یؤدي إلى تسخین الهواء؛ ل الشرقيالشما

والشـمال  ،في طریقه إلى أسفل، ویحدث العكس عندما تتأثر المنطقة بالریاح التي تهب مـن الشـمال
عـن  تجـةعـام فـي فصـل الصـیف، عـدا الریـاح النا شكلساكنة ب محافظة نابلس ریاح تكونف ،الغربي

الریـــاح بالعوامـــل الطبوغرافیـــة، فـــنمط مورفولوجیـــة محافظـــة  وتتـــأثر، والجبـــل ،والســـهل ،ســـیم البحـــرن
وخاصــة فــي مدینــة نــابلس، فالریــاح الغربیــة تســود فــي ، اتجــاه الریــاح الشــرقیة والغربیــة یحــددنــابلس 

 ومــن ،%)80معظمهــا فــي فصــل الشــتاء، بینمــا تســود الریــاح الشــمالیة الغربیــة فــي الصــیف بنســبة (
ــاح الخماســین. ــؤثر علــى محافظــة نــابلس ری ــاح التــي ت ویتمیــز  ،التــي تهــب فــي فصــل الربیــع )4(الری

تتحـــول أحیاًنـــا إلـــى شـــمالیة شـــرقیة خاصـــة فـــي  ،الشـــتاء فـــي محافظـــة نـــابلس بریـــاح جنوبیـــة شـــرقیة
ــاح الجنوبیــة الشــرقیة ،ســاعات الظهــر والمســاء وتســیطر الریــاح الشــمالیة  ،وفــي الصــیف تنعــدم الری

                                                 
 .3، ص مرجع السابقرنا أمین صبرة ، األمراض والخدمات الصحیة في نابلس ،  )1(

 .36 - 35، صمرجع سابقالرنا أمین صبرة،  )2(
 .69 - 61، ص1995 ، جغرافیة فلسطین،أدیب الخطیب )3(
 م.2011بلس، ریاح في فلسطین، نشرة صادرة عن دائرة األرصاد الجویة في محافظة ناال )4(
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كـم/ سـاعة) ، وتصـل  28( معدل وتبلغ سرعتها  ،یة التي تصل في ساعات الظهر إلى أوجهاالغرب

  )1(كم/ ساعة). 56سرعة الریاح القصوى إلى (

الـذین حرصـوا ، من خالل العرض السابق لعناصر المناخ أنها مالئمة لحیـاة السـكان یتضح
أســاس مراعــاة عناصــر علــى  زلوذلــك بتصــمیم المنــا ،االســتفادة مــن ممیــزات المنــاخعلــى  منــذ القــدم

اســتعمال  المحافظــةن مــن ســمات المســكن القــدیم فــي إحیــث ، واألمطــار ،والریــاح ،المنــاخ كــالحرارة
ـــالهواء البـــارد فـــي اللیـــل  ،وبنـــاء الجـــدران الســـمیكة ،الطـــین والحجـــارة ذات فتحـــات قلیلـــة االحتفـــاظ ب

وعمــد المهندســون  ،ف المناخیــةمراعــاة الظــر  مَّ تــالمحافظــة عمــران عــن الحــدیث  وفــي، والعكــس شــتاء
ممــا یضــمن وصــول هــواء  ؛والغربیــة ،الجهــات الشــمالیةعلــى  أن تكــون البیــوت مطلــة ؛مــاریونالمع
وقـــد صـــممت   ،المتوســـط صـــیفاً  لبحـــرواالســـتفادة مـــن الریـــاح الشـــمالیة الغربیـــة القادمـــة مـــن ا ،بـــارد

ه الجهــات ألشــعة الشــمس وذلــك لتعــرض هــذ ،والحمامــات فــي الجهــات الشــرقیة والجنوبیــة ،المطــابخ
علـــى  فتســـاعد، نحـــو الشـــرق والجنـــوب تتجـــهالغربیـــة لریـــاح الشـــمالیة و ا، إضـــافة إلـــى أن لفتـــرة أطـــول

   .خارج المسكنإلى  إخراج الروائح

بحیث تصمم بدرجة میل ، أسطح المنازل خریطةفهذا یتضح في  ؛بالنسبة ألثر األمطار أما
  األسطح.على  وعدم بقائها ،الجمع حول المساكن بارآبسیطة تسهل انسیاب میاه األمطار نحو 

  

   :مصادر المیاه في محافظة نابلس-ج

  األمطار: -

 علـــىوتبـــدأ األمطـــار تســـقط  ،موســـم ســـقوط األمطـــار فـــي فلســـطین فـــي فصـــل الشـــتاء یكـــون
باالنحسار المطر أخذ یثم  ،وفبرایر ینایر، وتزداد قوتها في شهري أكتوبرشهر من  ابتداءً المحافظة 

وتمتــاز األمطــار  . برمتبســحتــى شــهر   یونیــومــن شــهر المطــر نعــدم یو  ،ومــایو أبریــل يشــهر حتــى 
معدل سقوط األمطار علـى  ویبلغ، ومن سنة ألخرى ،ومن شهر آلخر ،بالتذبذب من منطقة ألخرى

عام، وذلك حسب القراءات المرصـودة مـن قبـل  بشكل ملم) 640محافظة نابلس في السنة الواحدة (
نــــابلس ألكثـــر مـــن ســــنة  حافظـــةلمنتشـــرة فـــي مافــــي جمیـــع مواقـــع الرصــــد  ،لجویـــةا دائـــرة األرصـــاد

  )2(واحدة.

                                                 
 .40، صمرجع سابقرنا أمین صبرة،  )1(
 م.2010اتصال، سامر خماس، مهندس المیاه، بلدیة نابلس، دائرة المیاه، مارس،  )2(
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  الینابیع: -

أو بــالقرب  مدینــة نــابلسمــن  نــابلس وخاصــة فــي البلــدة القدیمــة محافظــة الینــابیع فــي  تكثــر
ع نبــالدفینــة، نبــع العســل، نبــع القریــون، نبــع رأس العــین، عــین بیــت المــاء، : نبــع اـومــن أهمهــ ،منهــا

حارة الغرب، نبع حسین، نبع السوق، نبع الكفیر، نبع بالطة، نبع نبع الحارة الجدیدة، نبع الصبیان، 
  )1(عسكر.

  :*اآلبار االرتوازیة -
 ،بئـر الفارعـةومـن أهمهـا:  ،نـابلس محافظـةمصـدرًا رئیسـًا للمیـاه فـي اآلبار االرتوازیة تعتبر 

  )2(.مدینة نابلس عها تقع خارج حدود وبئر الباذان، وجمی ،وبئر دیر شرف ،وبئر أودلة
  الجیولوجي: كیبالتر  -د

  )4( خریطة
  التكوینات الجیولوجیة عبر األزمنة في محافظة نابلس

  
  .21، ص2006، 9الشمس الذهبیة، لندن، ط :ارة، أطلس طبیعي سیاسي اقتصادي، دار النشرشبرادر ویوسف ب موشیه:  المصدر

                                                 
  اء على طلب الباحثة.، بن10/6/2011بلدیة نابلس، قسم المیاه، تقریر غیر منشور، صدر بتاریخ  )1(

  سان الستخراج المیاه من باطن األرض دون استخدام مضخاتإلنهو الذي یتم حفره من قبل ا رتوازي:اإل(*) البئر 
 .45ص مرجع سابق،رنا أمین صبرة،  )2(
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 )1(أهمهــــا: مــــن ،مختلفــــةالالتكوینــــات الجیولوجیــــة  العدیــــد مــــنتتشــــكل فــــي محافظــــة نــــابلس 

التــي تتمثــل فــي الصــخور الموجــودة فــي  ،والمیوســین ،الــزمن الثالــث فــي عصــري األیوســین تكوینــات
وهــي تكوینــات انتابتهــا العدیــد مــن الصــدوع العرضــیة المتعامــدة علــى منطقــة  ،جبلــي عیبــال وجــرزیم

  سة للتكوینات الجیولوجیة في محافظ نابلس:درا یأتيوفیما  .)4انظر الخریطة (  ، التفریغ
بـین  ،وضـعت علـى طـول منطقـة التفریـغم: وهي التكوینـات التـي تحجر الطباشیريال تكوینات -1

 ،أمتـــار) 7ویبلـــغ متوســـط ســـمك الرســـوبیات فـــي هـــذه المنطقـــة( ســـفوح جبلـــي عیبـــال وجـــرزیم،
 ولكنها تزداد كلما اتجهنا إلى الغرب أو الشرق.

والصـــخور  ،وهـــي أكثـــر الصـــخور شـــیوعًا، ومـــن هـــذه الصـــخور الـــدولیتالكریتـــاس:  تكوینـــات -2
 )2(المتكشفة داخل المدینة. طباشیریةوال ،الكلسیة

 ىمـن حیـث مـد ،بالذات في إظهار قیمـة الموضـعودراسته  ،أهمیة التركیب الجیولوجي تبرزو 
 ،تحمل المبـانيعلى  وقدرتها ،صالحیتها للبناء ىومد ،ونوع الطبقات ،ومستواها ،توفر المیاه الجوفیة

استیطانها بكثافـات على  ومورفولوجیة ساعدت ،والخدمات العامة، ویتمیز سطح نابلس بسمات بنیویة
 ىمغـز و ثمـة ظـاهرة جیومورفولوجیـة ذات ، والمزارع القرىنشأة على  مما شجع ؛معقولة منذ زمن بعید

فقـد نجـم عـن  ،لتحلـل الكارسـتيبعوامـل ا ،ر الصـخور الكلسـیة للجبـالتـأث وهـو ،مهـمعمراني اقتصادي 
  . )3(مائیاً  تصریفاً  ىال تتلق ،وأخادید أرضیة شریطیة ضیقة ،ذلك خدوش
  

بناء على  وتكوین صخري یساعد ،نابلس تمتاز بمظهر تضاریسي محافظة إنَّ  وخالصة القول
  طوابق.وطریقة البناء متعدد ال ،والضغط ،من حیث قوة التحمل ،والخدمات العامة ،الوحدات السكنیة

  
  التربة:- ـه

منها التربة البنیة واللویسیة السیروزمیة افظة نابلس أنواع عدیدة من الترب، یوجد في مح
وتربة الجرمسولز  الصخریة، وتربة الرند زینا  بنیة وفاتحة،والتربة  الریفو سولز اللویسیة الجافة، و 

  بلس. ) التي توضح التربة في محافظة نا5نظر الخریطة رقم (ا الصخریة،
  
  

  

                                                 
ة "، رسالفي دراسة استعماالت األرض في مدینة نابلس GISاستخدام تقنیة المعلومات الجغرافیة رائد حلبي، " )1(

 .45، ص2003ماجستیر غیر منشورة، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، 
 .39، صسابقالمرجع الرائد حلبي،  )2(
الدراسات الخاصة الجغرافیة، المجلد األول، الطبعة األولى، بیروت،  القسم الثاني،موسوعة المدن الفلسطینیة،  )3(

 .711، ص1990
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   )5( خریطة

  محافظة نابلس في  تربة ال

  
  . 2009وزارة الحكم المحلى ، نابلس ، :  المصدر

وخاصـة علـى  ،أو االنعـدام أحیانـاً  ،مكوقلـة السُّـ ،الضـحالة نابلس، محافظةتربة یغلب على 
ضــمن حــدودها غیــر قابلــة   المحافظــةالســفوح شــدیدة االنحــدار ذات المظهــر الصــخري، وتعــد تربــة 

أن تربــة المحافظــة  غیــر متطــورة، نظــرًا لــبطء إضــافة إلــى للزراعــة فــي معظمهــا فــي الوقــت الحــالي، 
وذلـــك لزیـــادة انحـــدار  ،عملیـــة األكســـدة واإلذابـــة وقلـــة أثـــر فعـــل المیـــاه فـــي ،تفســـخ الصـــخور الكلســـیة

مر ألا، رع عملیات الحت واالنجرافوما یترتب على ذلك من تسا ،الجریان توسرعة عملیا ،السفوح
خـرى أللـك فـإن التربـة تختلـف مـن منطقـة عـالوة علـى ذالذي ال یسـاعد علـى تجـدد التربـة وتطورهـا، 

المحافظــة خاصــة فــي والصــدوع فــي بعــض منــاطق  ،وقــد حــدثت بعــض االنزالقــات ،المحافظــةداخــل 
جـــراء تلــك االنزالقـــات  مــن ولحــق، لزجـــةفأصــبحت ، بســـبب تســرب المیــاه إلـــى التربــة ،مدینــة نــابلس

مــن  عــاجین التــي تقــع فــي الجانــب الغربــي، مثــل مــا تعرضــت لــه منطقــة المبــبعض المنشــآت اً أضــرار 
   )1(مدینة نابلس غرب مخیم عین بیت الماء.

  

                                                 
 360، ص سابقع مرجالموسوعة الفلسطینیة، القسم العام،  )1(
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  والتطور العمراني النشأة: ثانیا
  : ىناالسم والمع -1

بالقرب مـن  كنعانیة األصل والمنشأ، أقامها الكنعانیون العرب (الحویون) (الجرزیون) نابلس
ویعني المنكـب  ،وأطلقوا علیها اسم (شكیم)، الواقعة عند المدخل الشرقي للمدینة للحالیة ،طةبالبلدة 

وفـي زمـن  ،)1(ق.م 1400وورد ذكرها باسم (شاكمي) في رسـائل تـل العمارنـة عـام  أو التل المرتفع،
 ،ونحتلهـــا العبرانیـــومـــن ثــم ا ،رعــون المصـــري أحمـــي األول بتــدمیرهاحكــم الفراعنـــة لفلســطین قـــام الف

موا وریین قـــاثـــم وقعـــت تحـــت حكـــم األشـــور  ،)2(ق.م923واتخـــذها یربعـــام بـــن نبـــاط عاصـــمة لـــه عـــام 
  )3(بتدمیرها.

، جبــل جــرزیمعلــى  -فئــة مــن الیهــود ال تعتــرف إال باألســفار الخمســة یونفیهــا الســامر  ســكن
 جبــل جــرزیم عــامعلــى  ســكندر المقــدوني ببنــاء هیكــلإلاحیــث أمــر  ؛ووقعــت تحــت الحكــم الیونــاني

 ،كـم4ٕالى الغرب من مدینة شكیم بحـو  ىمدینة فیالقیا نیا بولس إل وبناء ،وقاموا بتدمیرها ،ف.م304
تعنـي  یـابولسنوكلمـة  اسـم عائلـة القیصـر الحـاكم،إلـى  فیالفیـا یشـیر إنحیث ، م70وكان ذلك عام 
 ،قلعــة نــاءببوقــاموا  ،ضــد الرومــان ریونجســتنیان ثــار الســام براطــوروفــي عهــد اإلم ،المدینــة الجدیــدة

  )4(المدینة.على  وجدار

  ) 6). انظـــر الخریطـــة رقـــم (1250-634ضـــمن جنـــد فلســـطین فـــي فتـــرة (  نـــابلس خضـــعت
الصـدیق بكـر  بـيزمـن الخلیفـة أ ة،والخالفـة الراشـد ،اإلسـالمي انظر الخریطة ( أ) وقد خضعت للحكم

t،  والخیـــرات  ،الخضـــراءواألشـــجار  ،الجاریـــة المیـــاهاك (دمشـــق الصـــغرى)، وذلـــك لكثـــرة ذنـــآوســـمیت
، وفي هذه الفترة شهدت نابلس تطورًا اقتصادیًا، مما أثر على حركة البناء والتعمیر، فأدى ذلـك الكثیرة

هـا الصـلیبیون عـام یعل ىثـم اسـتولإلنشاء أحیاء سكنیة جدیدة، وكانـت بدایـة التوسـع فـي حـارة الحبلـة، 
 ،بــن عمــر بــن الشــیناام الــدین محمــد بقیــادة حســ ،م1187فتحهــا األیوبیــون عــام  ، حتــى)5(م 1100

   .)6(زلزال هدم الكثیر من مبانیهاإلى م تعرضت 1189عام الواالزدهار، وفي  ،وعاشت فترة من القوة

                                                 
 .705ص، 2002، مرجع سابقمصطفى مراد الدباغ،  )1(
 .706ص، سابقالمرجع المصطفى مراد الدباغ،  )2(
"، سلسلة المدن الفلسطینیة، بدون تاریخ، إحدى إصدارات المنظمة العربیة قصة مدینة نابلسمسلم الحلو، " )3(

 .34قافة بمنظمة التحریر الفلسطینیة، صللتربیة والثقافة والعلوم التابعة لدائرة اإلعالم والث
 .99، صسابقالمرجع ال، مصطفى مراد الدباغ )4(
 .416ص، المرجع السابق ،  موسوعة المدن الفلسطینیة )5(
 .36، صسابقالمرجع المسلم الحلو،  )6(
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   )6(خریطة 

  .)634-2012لمحافظات الضفة الغربیة ( للفترة من  اإلداریةتطور التبعیة 
  

  
  

  
  .2003في محافظات غزة"، رسالة دكتوراه، القاهرة، أحمد صالحة، "االستخدام السكني لألرض  رائد: المصدر
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مدینـــة بالكامـــل ماعـــدا حـــارة قـــامو بتـــدمیر الف )1(م1244ثـــم وقعـــت تحـــت حكـــم التتـــار عـــام 

 ) 1517- 1250فـي الفتـرة مـابین (  عت مدینة نابلس حكم الممالیك تب ،م1260وفي عام ، السمرة
لحكـم احیـث تبعـت نظر الخریطة (ب)  ، اربسعات عمرانیة كبیرة باتجاه الغحیث شهدت المدینة تو 

 اً تابعـ ءً وكانـت فـي تلـك الفتـرة لـوا ،)1917- 1517نـابلس خـالل الفتـرة ( ءوأصـبحت لـوا  العثماني،
حیــث  ،ملحوظــاً  عمرانیــاً  هــذه الفتــرة شــهدت المدینــة تطــوراً ، و نظــر الخریطــة رقــم (ج) ا، لوالیــة دمشــق

لـدة القدیمـة مبنـي خـان البید یوتـم تشـ ،ىً مبنـ2422ني بلغ عدد المبـاني التـي شـیدت فـي العهـد العثمـا
علـى  الـذي ترسـم ،م خضعت نابلس لالنتداب البریطاني21/9/1918بتاریخ ، و من  الناحیة الغربیة
وألول مــرة یمتــد العمــران خــارج حــدود البلــدة القدیمــة فــي عهــد االنتــداب  ،م1920أرض الواقــع عــام 

نظــر الخریطــة رقــم (د)ثــم خضــعت ا )2(عنیــف. لــزالإلــى ز  م1927فــي عــام  رضــتوتع البریطــاني، 
وفـي  ،)ـھنظر الخریطة رقم (ا،  "سرائیلياإل" نتیجة االحتالل 1948نابلس لإلدارة األردنیة في عام 
وتـم  هجـرة أعـداد كبیـرة مـن الالجئـین،إلـى ویرجع ذلك  كبیراً  عمرانیاً  هذه الفترة شهدت المدینة توسعاً 

ـــ ـــاء ثالث ـــاحثـــم  ، مخیمـــات ةبن ـــذي قـــام ب ،م1967ت عـــام تل فـــي  "لیةیســـرائاإل"نشـــاء المســـتعمرات إال
أن أصـبحت إلـى ، لجهـات الغربیـة والشـمالیة الغربیـةممـا دفـع السـكان للتوسـع فـي ا، الجهات الشـرقیة

فقــــد شــــهدت  ،نظــــر الخریطــــة رقــــم (و)ا ،م1994تحــــت ســــیطرة الســــلطة الوطنیــــة الفلســــطینیة عــــام 
توســـع الحـــدود االداریـــة ى إلـــى ممـــا أد قارنـــة مـــع الفتـــرات الســـابقة،م مرتفعـــاً  عمرانیـــاً  مـــواً المحافظـــة ن

  .)9(و  )8) و(7ظر الخریطة (ان للمحافظة والمدینة ،
  م2012صورة جویة لمدینة نابلس تظهر االمتداد العمراني نحو الغرب وعلي الجبال 

  
  

  /:topic-/alwa7dah.ahlamontada.com/t2486http:المصدر
  

                                                 
 .707ص، سابقالمرجع مصطفى مراد الدباغ،  )1(
 .706ص، مرجع سابقدن الفلسطینیة، موسوعة الم )2(
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   )7خریطة (

  م2007و1945 ىتطور الحدود اإلداریة لمحافظة نابلس عام

  
  .1990: الموسوعة الفلسطینیة ، القسم الثاني ، الدراسات الخاصة ،  المصدر

) اتضـح أن محافظـة نـابلس كانـت فـي السـابق یطلـق علیهـا لـواء 7من خالل الخریطة رقـم (
 ،وطوبـاس ،و قضـاء جنـین ،طولكرم من المدن الفلسطینیة اآلتیة: ر سابقًا، وكانت تضم كالً كما ذك
وقضــاء جنــین، تجزئــة لــواء نــابلس بفصــل كــل مــن طــولكرم  مَّ تــ1945وفــي عــام  وســلفیت،  ،وقلقیلیــة

. ونسـتنتج )1(أصبحت محافظة في ذلك العامفوطوباس،  قلقیلیة سلفیت،فصل  مَّ تم 1997وفي عام 
 م نحــــو1945فكانــــت تبلــــغ عــــام  ق أن مســــاحة محافظــــة نــــابلس تغیــــرت مــــن فتــــرة ألخــــريممــــا ســــب
عـــام  بلغــت المســاحة فیمــا ،1961فــي عــام ،  2كـــم656 نخفضــت المســاحة إلــىا، ثــم  2كــم3262
تجاهـــات النمـــو او  وعـــدد الســـكان، مســـاحة الكتلـــة العمرانیـــة أثـــر علـــى ؛ ممـــا2كـــم605 حـــوالي2007

  .)1انظر الخریطة رقم (. العمراني

                                                 
 .712ص ،مرجع سابقموسوعة المدن الفلسطینیة،  )1(
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   )8خریطة (

  .م1980قامتها بعد عام إ مَّ سكانیة الجدیدة التي تإلاألحیاء او لمدینة نابلس  داریة إلا تطور الحدود اتجاهات

  
  .45الحلبي، مصدر سابق، ص رائد: المصدر

  ) 9خریطة (
  .م2012ینة نابلس لعام في مد األحیاء اإلسكانیة 

  
  .2013 المصدر : بلدیة نابلس ، بیانات غیر منشورة ،
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   : داریةإلوالحدود ا التطور العمرانيعلى  النشأة أثر -2

والمسـاحة  ،مـن حیـث عـدد السـكان ،محافظة نابلس ثاني أكبـر محافظـات الضـفة الغربیـة تعتبر  - أ
ـــة یالحـــظ تركـــز العمـــران فـــي ، ومـــن خـــالل دراســـة التطـــور العمرانـــي للمحافظـــة ، )1(.العمرانی

  ) 8انظر الخریطة ( .مسارات الطرق ىوعل، موضع البلدة القدیمة
 النمو العمراني في المحافظة :  اتجاهات  - ب

لیهـا فـي إ اإلشـارةمَّ التـي تـ ،الدراسات التي تناولـت محافظـة نـابلسعلى  خالل االطالع من
  : عدةنقاط  نمو العمراني للمحافظة فيالتحدث عن اتجاهات ال كنیم، موضوع الدراسة

 األحیـــاءوقـــد اتصـــفت المســـاكن فـــي ، المحافظـــةالبلـــدة القدیمـــة النـــواة الحقیقیـــة فـــي  شـــكلت - 
 . )2(أزقة صغیرة إالبحیث ال یفصل بینها  ؛وتزاحم وحداتها ،القدیمة بضیقها

تجــاه الغـــرب  عمرانیـــاً  نمــواً  ،وخاصــة مدینـــة نــابلس ،شـــهدت المحافظــة  م1948عــام  بعــد - 
 امتداد الطریق الذي ربط المحافظة بالقدس. على  ،والجنوب

وصـاحب ذلـك هـدم ، مساحات واسعة من المحافظـةعلى  طر الیهودسیم  1967عام  بعد - 
 ،تراجـــع العمـــرانإلـــى  ىممـــا أد ة؛المســـتعمرات فـــي المحافظـــ وٕاقامـــة ،العدیـــد مـــن المنـــازل

 . ل الثالثفي الفص إلى ذلك اإلشارةكما سیتم   ،وتناقص عدد السكان بشكل واضح
 یـةعمـران یغـزو المنـاطق الزراعبـدأ ال ،المسـاكنعلـى  زیـادة عـدد السـكان وزیـادة الطلـب مع - 

بسبب التضاریس ، للعمرانكبیرًا  أما الجهة الشرقیة لم تشهد نمواً ، غرب المحافظة والمدینة
 الشمسي والتهویة.  اإلشعاعوقلة  ،المعقدة

ـــراً  كـــان -  ـــة أث ـــة المحافظـــة وطبیعتهـــا الجبلی ـــى  لطبوغرافی حیـــث ســـار ، اتجاهـــات العمـــرانعل
 بسبب طبیعة المكان. ىأخر  ومتعرجة أحیاناً  ،اناً خطوط مستقیمة أحیفي العمران 

كــز العمرانیــة افــالطرق التــي تــربط المر ، ت العمــرانافــي اتجاهــ دورُ كــان لشــبكة الطــرق  كمــا - 
بیة لها األثر الواضح في الطرق التي تربط المحافظة بمحافظات الضفة الغر  فظةفي المحا
   .العمران

  
  
  

                                                 
"، رسالة في دراسة استعماالت األرض في مدینة نابلس GISاستخدام تقنیة المعلومات الجغرافیة رائد حلبي، " )1(

 .55، ص2003ماجستیر غیر منشورة، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، 
" رسالة ماجستیر،  واحي غرب نابلس والعالقة المكانیةت التطور العمراني في ضااتجاهلطفي خلیل " على  )2(

 .  47، ص2005فلسطین، نابلس، جامعة النجاح الوطنیة، 



  الخصائص الجغرافیة لمحافظة نابلس

 
 

35

  الفصل األول
   )1( جدول

  دینة نابلس وعدد سكانها في فترات مختلفةمساحة  الحدود اإلداریة في م
المضافة   المساحة  الفترة

  2كم
 كلیةال المساحة
  2كم

السكانیة  الكثافة  السكان نسمة عدد
  2نسمة/كم

  0.35  0.35  الكنعانیة شكیم
B 

  9  9  الرومانیة بتابوس
 دمشق

  )1820(الصغرى
11  20  7500)C(  375  

1944  25  45  23250)D(  517  
1963  49  94  67895  722  
1964  6  100  68214  682  
1986  42  142  117527  828  
1996  36  178  126472)E(  711  
2008  22)A(  200  146580)F(  733  
2012  30  230  147453  736  

  :المصدر
  نابلس من المخططات الهیكلیة لمدینة نابلس:  محافظةالبیانات الخاصة بمساحة  -:أوالً 

Aة نابلس في الجهة الغربیة من المدینة.: بعد عمل التوسع المقترح من بلدی  
B.غیر واضح :  
C م.1820: حسب تقدیر عام  
D م.1945: حسب تقدیر عام  
Eم.1997والمساكن والمنشآت عام  لسكان: حسب نتائج التعداد العام ل  
Fحسب الزیادة السكانیة الطبیعیة المتوقعة :  
  البیانات الخاصة بأعداد سكان مدینة نابلس: -: انیًا ث

  .20 – 18، مرجع سابق، ص1988الدباغ،  مصطفى)، 1986إلى  السنوات: (من شكیم الكنعانیة 
للسكان والمساكن والمنشآت، النتائج النهائیة، تقریر موجز،  ماإلحصاء المركزیة، التعداد العا دائرة):  1996(  -

 .15، ص1997مدینة نابلس، 
، 2007ي، تقریــــر مــــوجز للتجمعــــات الســــكانیة، المركــــزي لإلحصــــاء الفلســــطین الجهــــاز) :  2012 -2008(  -

 . 19، ص 17ص،  2012نابلس  

 مدینــة) یتبــین أن هنــاك اختالفــًا فــي مســاحة الحــدود اإلداریــة فــي 1(خــالل جــدول رقــم مــن 
  فئات عدة: إلى نابلس، والكتلة المبنیة، وسیتم تقسیم التطور للحدود اإلداریة 

، ولعـدم تـوفر بیانـات تعـداد هـذه الفتـرة  2كـم0.35نـة في القدیم قبل المیالد، كانت مسـاحة المدی - 
م بلغـــت مســـاحة المدینـــة 1820فكـــان غیـــر واضـــح عـــدد وكثافـــة الســـكان، وحســـب تقـــدیر عـــام 
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نسمة، وبلغـت الكثافـة السـكانیة نحـو  7500وبلغ عدد السكان  ،2كم11لى احو دت ، وزا2كم20

 . 2كم11العام . وهذا یعني توسع في الحدود اإلداریة في هذا 2نسمة/ كم375
ـــة عـــام  أصـــبحتم 1963 – 1944فـــي عـــام  -  ـــة للمدین ، 2كـــم45لى واحـــ 1944المســـاحة الكلی

م بلغـت 1963م، وفي عام 1820السابقة  لحدود، عن ا2كم25الحدود اإلداریة بمساحة بزیادة 
لى واحـ 1945حسـب تقـدیر عـام  1944، وبلغ عدد السكان في عام 2كم94مساحة المحافظة 

وبلغــت  67895بلــغ عــدد الســكان  1963، وفــي عــام 2نســمة/ كــم517فــة نســمة بكثا 23250
، وهنــا زیــادة مرتفعــة ألعــداد الســكان والكثافــة الســكانیة 2نســمة/ كــم722الكثافــة الســكانیة نحــو 

  من االستقرار السیاسي وتحسن المستوى االقتصادي.  إلى حالة وذلك یعود
، عــن الفتــرة 2كــم6لحــدود اإلداریــة ، وزادت ا2كــم 100بلغــت المســاحة الكلیــة  1964فــي عــام  - 

 ).1944-1963السابقة (
، بنسـبة زیـادة فـي مسـاحة الحـدود اإلداریـة 2كـم142بلغت المساحة الكلیة نحو  1966في عام  - 

 . 2كم42
، 2كـــم178م، بلغـــت المســـاحة الكلیـــة نحـــو 1996حســـب تقـــدیر تعـــداد الســـكان والمنشـــآت لعـــام  - 

، وهنا شهدت زیادة بطیئة بسبب سیاسة االستیطان 2كم36اليبزیادة مساحة الحدود اإلداریة حو 
 في المحافظة. "اإلسرائیلي"

المساحة  أصبحتنابلس بالتوسع في المدینة باتجاه الغرب، توجه بلدیة بعد  2008في عام  -
، وذلك بسبب انتفاضة 2كم22، وبذلك زادت الحدود اإلداریة 2كم200الكلیة لمدینة نابلس 

 .اسي واالقتصادياألقصى، وتدهور الوضع السی

كم ، بزیادة مساحة الحدود اإلداریة حوالي  230بلغت المساحة الكلیة نحو  2012في عام  - 
 كم . 30

  في محافظة نابلس ةـرانیـالعم زـالمراكلثًا: ثا
مدینة واحدة وهي تشتمل على  ًا،عمرانی اً مركز  62عدد المراكز العمرانیة في محافظة نابلس بلغ
وتـــم اســـتخدام مقـــاییس  ،مســـتعمرة 14 ،وثالثـــة مخیمـــاتقریـــة،  61 ىالقـــر د وبلـــغ عـــد ،نـــابلسمدینـــة 
  في الفصل الثالث. إلى ذلكوسیتم اإلشارة ، توزیع السكان لمعرفة؛ التركیز

  توزیع المراكز العمرانیة: - 1

 خریطـةأثرًا لتوزیع المراكز العمرانیة على عالقتها ببعضها من ناحیـة، وعلـى  هناكأن  یبدو
فعند تطبیق مقیاس التباعد نجـد أن متوسـط التباعـد بـین المراكـز  ،ض من ناحیة أخرىاستخدام األر 

أي ؛ جـداً  ویعتبـر هـذا المتوسـط مـنخفض ،كـم 2– 1مـن لى االعمرانیة المختلفة في المراكز یبلـغ حـو 
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المراكـــز العمرانیـــة، ویرجـــع ذلـــك إلـــى صـــغر مســـاحة المراكـــز العمرانیـــة  ضأن هنـــاك تكدســـًا فـــي بعـــ

علــى أن  اً وتقــارب المراكــز العمرانیــة مؤشــر  ،ویعــد انخفــاض متوســط التباعــد ،ثــرة عــددهاكمــع مقارنــة 
عـام   شـكلالعالقة قویـة بـین المراكـز العمرانیـة، أمـا بخصـوص معامـل التشـتت فنجـد أنـه مـنخفض ب

 ةوتشـیر النتـائج إلـى أن صـل ؛1.2إذ بلـغ المتوسـط العـام  ،مراكز العمرانیة في محافظة نـابلسالفي 
  .)1(أي أن التوزیع یقترب من العشوائیة 1.2بین المراكز العمرانیة في محافظة نابلس بلغت  الجوار

، سـینتج عنـه اتصـال العمرانیة في محافظة نـابلس راكزالمالتقارب بین سبق یتضح أن  مما
 ألقـرب جـار تتـراوح مـا لعمرانیـةإذ نجـد أن المسـافة بـین المراكـز ا، عمراني بین تلك المراكز مستقبالً 

 ،علمًا بأن هذه المسافات مقاسة من مركز المدینةقصیرة وهي مسافات  ،كیلو) 3كیلو إلى  1بین (
فــي حــین أن المراكــز األخــرى  ،كــزامــن الطبیعــي أن نــرى اتصــاًال عمرانیــًا بــین بعــض المر  اليوبالتــ

مجمعـًا  من المحتمل أن تصـبح المراكـز العمرانیـة فـي محافظـة نـابلسوبناًء علیه ف ،مرشحة لاللتحام
  حضریًا.

  محافظة نابلس:في تصنیف المراكز العمرانیة  -  2

إال أن  ،تبــاین فــي األســس التــي تعتمــد علیهــا الــدول فــي التفرقــة بــین المراكــز العمرانیــة هنــاك
وزارة الحكم المحلي اعتمدت على األساس اإلداري، واألسـاس السیاسـي  دون سـواه مـن االعتبـارات، 

) وهي المدن 10( رقم خریطةال توضحكما  ،ن نمطین من المراكز العمرانیةیمكن التمییز بیلى تاوبال
ســـبق ذكـــره، وبـــالرغم مـــن  كمـــا ،ابلسنـــ ةلمدینـــوالقـــرى، أمـــا المخیمـــات فتقـــع ضـــمن الحـــدود اإلداریـــة 

فـــإن بعـــض دول العـــالم تعتمـــد التصـــنیف اإلداري ومنهـــا دول شـــمال غـــرب  ،قصـــور هـــذا التصـــنیف
  )2(ر هم الذین یخضعون إلى قانون البلدیات.التي تعتبر أن الحض ،أفریقیا

ـــة تتعلـــق بـــالجمع بـــین  شـــكلةفتبـــرز هنـــا م ـــة و منهجی المخیمـــات فـــي مجموعـــة واحـــدة، المدین
ممــــا یضــــعف داللتهــــا  المدینــــة،ســــكان هــــذه %مــــن 26 یشــــكلونوالســــیما أن ســــكان هــــذه المخیمــــات 

الطـة، وعسـكر، ومخـیم نجد أن هناك ثالثـة مخیمـات وهـي: مخـیم ب ،الحضریة، إضافة إلى ما سبق
وال ضـیر فـي التعامـل معهـا كمخیمـات  المدینـة،عین بیت الماء تتلقى الخدمات من مراكـز األونـروا و 

وهــذا ال یــنقص مــن قضــیة الالجئــین وحــق العــودة، وكمــا هــو الحــال فــي مــدن العــالم التــي  ،لالجئــین
ني للمخیمات وتحویلها إلى تضم في جنباتها عشوائیات. أما الخطورة فتكمن في إخفاء الطابع العمرا

مـن الالفـت لالنتبـاه هنـا وجـود تبـاین فـي تصـنیف المراكـز العمرانیـة بـین وزارة  ولعـل .حضریةمراكز 

                                                 
 )142خدام معادلة التركز ومنحني لورنز. (انظر صباست :والتشتت وصلة الجوار التباعدمصدر نتائج   )1(
، 1995، القاهرة، 1، طة والواقع والمستقبلتخطیط المدینة العربیة بین اإلطار والنظریفتحي محمد مصیلحي،  )2(

  .12ص
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والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، الذي صنف التجمعات السـكانیة إلـى حضـر  ،الحكم المحلي

النســبة للحضــر والریــف، أمــا وریــف ومخیمــات، علــى أســاس عــدد الســكان والمرافــق والخــدمات، هــذا ب
الفلســطینیین، المعروفــة المخیمــات فهــي معروفــة بأنهــا تــدار مــن قبــل وكالــة غــوث وتشــغیل الالجئــین 

  ، أما وزارة الحكم المحلي صنفت إلى مدن وریف."األونروا"بـ
ممــا ســبق أن الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطیني لــم یعتمــد علــى نــوع الســلطة  نســتنتج

نجـــد العدیـــد مـــن التجمعـــات الســـكانیة التـــي لى اود اإلداریـــة للمراكـــز العمرانیـــة، وبالتـــوالحـــد ،المحلیـــة
  .ینةفي حین أنها تقع ضمن الحدود اإلداریة للمد ،صنفت كتجمعات سكنیة ریفیة

مــن أن التصــنیفین یشــوبهما بعــض القصــور، فــإن االعتمــاد ســیكون علــى تصــنیف  وبــالرغم
واعتمــاد  ،عتمــد لــدى الســلطة الوطنیــة الفلســطینیة مــن ناحیــةوزارة الحكــم المحلــي، وهــو التصــنیف الم

جمیــع المخططــات الهیكلیــة علــى هــذا التقســیم مــن ناحیــة أخــرى، أمــا بالنســبة للبیانــات المتــوفرة لــدى 
ضمن الحدود  قعالجهاز المركزي لإلحصاء فسیتم التعامل مع التجمعات السكانیة على أنها أجزاء ت

بیانــــات الجهــــاز علــــى  ســــیتم االعتمــــاد أو حســــب مــــا تقتضــــیه الدراســــة ،اإلداریــــة للمراكــــز العمرانیــــة
  ة.یلي دراسة مختصرة ألنماط المراكز العمرانی وفیما .حصاء الفلسطینيإلالمركزي ل

  )10( خریطة
  م2007 لعامتصنیف المراكز العمرانیة في محافظة نابلس 

  
 2007ت آداد العــام للســكان والمســاكن والمنشــ، التعــ2010الفلســطیني  لإلحصــاء: بیانــات الجهــاز المركــزي المصــدر

  .محافظة نابلس، فلسطین
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  لمراكز العمرانیة في محافظة نابلس:لسكان ا الحجمي التوزیع -3

، ولــیس )11(رقــم كمــا تبــین الخریطــة  المراكــز العمرانیــة بدراســة الحجــم عــدد ســكان  یقصــد
 ،أحـد المقـاییس المهمـة لـوزن المدینـة اتساعها كمنطقة مبنیـة، ولحجـم المدینـة أهمیـة كبیـرة، إذ یعتبـر

  )1(وتعدد وظائفها، حیث ال تظهر بعض الوظائف إال بعد تحقیق حجم معین.

كمــا هــو موضــح فــي عــدة، الحجمــي للمراكــز العمرانیــة  إلــى أقســام  التصــنیف تقســیم یمكــن
جمــع حیــث ت ،ة علــى مســتوى محافظــة نــابلسفتعــد مدینــة نــابلس المدینــة الرئیســ ،)11رقــم ( خریطــةال

فهـــي المدینـــة  ،% مـــن مجمـــوع ســـكان المحافظـــة62لى اتضـــم حـــو  أنهـــا عـــدا ،بـــین الحجـــم والوظیفـــة
ات أهمیــة ذفهــي  ،الفلســطینیةالوطنیــة بعــد دخــول الســلطة  أهمیتهــاوازدادت  المحافظــة،المهیمنــة فــي 

   .)2(لمحافظات الضفة الغربیة اقتصادیة 

% مــن 38تســتحوذ علــى نحــو  ،اً مركــز  61عــددها  شــكلالتــي ی بــاقي  المراكــز العمرانیــة أمــا
والشئون االجتماعیـة،  ،والزراعة ،واألمن ،والصحیة ،سكان المحافظة، كما تضم المدیریات التعلیمیة

  )3(.والعمل وغیرها من الخدمات

االعتمـــاد علـــى التخطـــیط اإلقلیمـــي الجزئـــي، نظـــرًا للتقـــارب بـــین خـــالل الدراســـة ســـیتم ومـــن 
  .یة لالحتیاجاتالتجمعات وهو حل للمشكلة وتلب

                                                 
 33، صسابقالمرجع رائد أحمد صالحة، االستخدام السكني لألرض في محافظات غزة،  )1(
، كراس التجمعات السكانیة والتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآتالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  )2(

 .65 - 62، رام اهللا، ص2009
 .65 - 62، ص المرجع السابقهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، الج )3(
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  )11( خریطة

  . م2007التوزیع الحجمي للمراكز العمرانیة لمحافظة نابلس لعام  

  
فلسطین.       ، محافظة نابلس 2007 توالمنشآ، التعداد العام للسكان والمساكن 2010الفلسطیني  لإلحصاءالمصدر : بیانات الجھاز المركزي 

  لحجمي للمراكز العمرانیة . ) تبین التوزیع ا11خالل خریطة رقم ( ومن
  تصنیف حجم المراكز العمرانیة، حسب عدد السكان في محافظة نابلس: 

  . نسمة فما فوق ) 10.000(من : األولى المرتبة
ألـف  13(الـذي یقـدر بــمـن حیـث الحجـم   المراكـزمدینة نابلس ومخیماتها المرتبة األولـى بـین  تحتل
 ،وعصــیرة الشــمالیة ،والبــاذان ،عزمــوط :منهــا ،قریــة 25ًا تســاوي فــي حجمهــا تقریبــ بــل إنهــا. نســمة)

 ،عورتــاو  ،وبیــت دجــن ،وتــل ،وطلــوزة ،وعصــیرة القبلیــة ،وبیــت فوریــك ،وبرقــة ،وســالم ،ودیــر الحطــب
 ،وبیتا ،مجدل بني فاضلو  ،وقریوت، والساویة ،وتلفیت ،وقصره ،وقبالن ،وعقربا ،وجماعین ،وحواره

  وعوریف.
  .نسمة)  10.000أقل من  – 5000( من  :الثانیة المرتبة

  والنصاریة. ،وعین شبلي ،والعقربانیة ،وطلوزة ،الباذان :وتشمل كل من
  .) نسمة 5000أقل من  -1000من  (الثالثة:  المرتبة

   ،یانونوبیت حسن  ،وفروش بیت دجن ،وبیت دجن ،وسالم ،دیر الحطب :كًال منتضم و 
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  ، وبیتا، وزعترة.أودال و  ،وعورتا ،وعراق بورین ،وبورین ،والرجمان

  )11( الخریطة رقم نظرا .)1(نسمة  500عدد سكانها أقل من  بلغالمراكز ی وباقي
  :المساحي للمركز العمرانیة التوزیع-4

مـا  ،حسب ما ورد في المخطط الهیكلـي ،انيداریة ألي مركز عمر إلالحدود ابمساحة  یقصد  
أن المســـاحة تختلـــف مـــن مركـــز  )12رقـــم ( یطـــةخر مـــن ال ویالحـــظ ،)2(یعـــرف محلیـــًا بنفـــوذ البلـــدیات

ن العالقـــة االرتباطیــة بــین عــدد الســـكان وال یعتمــد ذلــك علـــى عــدد الســكان فقــط، أل ر،خــعمرانــي آل
ـــاك عوامـــل أخـــرى مثـــل ،0.5والمســـاحة بلغـــت  المســـتوى اإلداري، ومســـاحة األرض  :بمعنـــى أن هن

  المتوفرة، والبعد التاریخي للمركز العمراني.
  ) 12( خریطة

 . للمراكز العمرانیة اإلداریةالتوزیع النسبي لمساحة الحدود 

  
، م2007عام ، تآالتعداد العام للسكان والمساكن والمنش، الفلسطیني لإلحصاءالجهاز المركزي  البیانات: مصدر
  رام اهللا .، فلسطین

                                                 
 .29، صمرجع السابق، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني )1(
 ، بیانات غیر منشورة.2006وزارة الحكم المحلي، نابلس،  )2(
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ى المركز العمرانیة من حیث المساحة إل تقسیم یمكن)  أنه 12الخریطة رقم ( من یتبین

  ووزارة الحكم المحلي .  عدة، حسب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطینيفئات 

  : الحضر  - أ

   .مدینة نابلسهي یوجد في محافظة نابلس مدینة واحدة و 
  القرى:   -  ب

ــغ برازیــة، برقــة،   :وهــيًا عمرانیــ اً مركــز  61فــي محافظــة نــابلس  ) ىلمراكــز  (القــر عــدد ا یبل
ا، طلـوزة، النـاقورة، البـاذان، دیـر شـرف، عصـیرة تیإجس یاصید، بیت إمرین، نصف جبیل، سبسطیة،

حـوارة الشمالیة، النصاریة، زواتا، العقربانیة، قوصین، بیت أیبا، بیت حسن، بیت وزن، عین شـلبي، 
صــرة، ســالم، عــراق بــورین، تــل، بیــت دجــن، روجیــت، كفــر قلیــل، بــورین ،عزمــوط، دیــر الحطــب، ،

وس، نبـ، عیدال، أو ف، عصـیرة القبلیـة، عورتـا، عوریـ، بیـت فوریـكیشبیـت دجـن، مادمـا، جـور  شفرد
، یتماجمـــاعین، جمـــاعین، أوصـــرین، عقربـــا، زعتـــرة، تـــل الخشـــبة، زیتـــاا ون، بیتـــا، الرجمـــان، زیتـــلیـــا

، اللـبن الشــرقیة، قریـوت، جـالود، عموریـة، دومــا اضـل،یة، مجــدل بنـي فدقـبالن، قصـرة، تلفیـت، السـا
ـــغ مجمـــوع ســـكان القـــرى فیمـــا  ســـكان لى اجمـــإ% مـــن 38أي مـــا نســـبته  ؛ف نســـمةألـــ 137نحـــو یبل

    ).12رقم( خریطةانظر  ، )1(.المحافظة

  مخیمات الالجئین في المحافظة: -ج

وكالـة األمـم المتحـدة بخصـوص  عـنبد مـن اإلشـارة إلـى أن البیانـات الصـادرة  البدایة ال في
الالجئـین القـانطین داخـل  مثل فـي السـكانتی :األول ؛ثالثة أقسامأعداد السكان الالجئین مقسمة إلى 

الالجئــین حســب مكــان لى اإجمــ :الالجئــین القــانطین خــارج المخیمــات، والثالــث :المخیمــات، والثــاني
  ولیس مكان اإلقامة. ،التسجیل

 يالخیام ففي ام الالجئون فأق )2( م)1953 -1948الالجئین بین عام ( مخیمات أقیمتلقد 
فـــي  ،ســـمنت عوضـــًا عـــن الخیـــامالبنـــاء بـــالحجر األثـــم بـــدأت عملیـــة  ،م1953طـــرف المدینـــة ســـنة أ

علـى سـفوح جبـل  واسـتمرت األبنیـة  ،وعین بیت الماء في مدخلي المدینـة ،وعسكر ،مخیمات بالطة
  وجبل جرزیم في الجنوب .  ،عیبال في الشمال

                                                 
، 2010سطین، رام اهللا، فل )،2كتاب محافظة نابلس لإلحصاء السنوي (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  )1(

 32ص
 .  343ق، ص، مرجع سابموسوعة المدن الفلسطینیة )2(
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لمخــیم ة یوبلغــت مســاحة التوســع اإلضــاف ،المخیمــاتم جــرى توســیع لحــدود 1963ســنة  فــي  

  )1(.2كم11.10لى اعین بیت الماء حو و  ،وعسكر ،بالطة

ففـي عـام  ،م1953عنه فـي العـام  م2012المخیمات في عامدد سكان وقد اختلف ترتیب ع
عین بیت الماء) أما في عـام  –بالطة  –(عسكر : كان الترتیب تنازلیًا على النحو اآلتي م، 1953
، ویتبـین مـن ذلـك المـاء) عین بیـت  –عسكر  –(بالطة : م فكان الترتیب على النحو اآلتي 2012

  تعد مخیمات كبیرة الحجم نسبیًا.بالطة وعسكر أن مخیمي 
  االستیطان في المحافظة: -د

؛ م تضـم أكبـر تجمعـات اسـتیطانیة علـى أراضـیها1995محافظة نـابلس قبـل عـام  كانتلقد 
مسـتوطنة مـن أصـل  53وسلفیت عنها، حیث كان یتواجد فیهـا  ،أي قبل انفصال محافظتي طوباس

م بلـــــغ عـــــدد 2000عـــــام  وفـــــي ،م1995عـــــام فـــــي منتشـــــرة فـــــي الضـــــفة الغربیـــــة  ،مســـــتوطنة 183
مسـتوطنة  216وذلك لتقسیم المحافظة إلى ثالث محافظات مـن أصـل  ،مستوطنة 14المستوطنات 

العـام للمسـتوطنات، ویقـیم فـي هـذه المسـتوطنات لى ا% مـن اإلجمـ6.5في الضفة الغربیة أي بنسبة 
المسـتوطنین فـي لى ا% من إجم2أي أن نسبتهم تعادل ؛  م2000في عام  مستوطناً  7295لى احو 

أي بنســــبة  ،2كــــم11.8المبینــــة لهــــذه المســــتوطنات فـــي المحافظــــة  احةالمســـ تبلــــغو الضـــفة الغربیــــة. 
بلــغ عــدد  2012وفــي  عــام .)2(لمحافظــة نــابلسم 2000المســاحة المبینــة لعــام لى ا% مــن إجمــ8.1

في الضفة الغربیة مستوطنة  144ي المستوطنات البالغ عددها مستوطنة من إجمال 11المستوطنات
% مـــن إجمـــالي المســـتوطنین فـــي 2.5مســـتوطن ویشـــكلون  14000، ویقـــیم فـــي هـــذه المســـتوطنات 

، )2( جــدول رقــمإیضــاحه فــي الفــیمكن  ،تصــنیف هــذه المســتوطناتلبالنســبة  أمــا )3( .الضــفة الغربیــة
      .والغرض من إقامتها استعماري

  
  
  

                                                 
، مجلة جامعة 2000 - 1994استخدامات األراضي في مدینة نابلس في الفترة ة، رائد حلبي، یأحمد غض )1(

 .246، ص2006، الجزء األول، 20لد النجاح لألبحاث، المج
 
" رسالة 2002- 1967في الضفة الغربیة  اإلسرائیليطان المیاه وأثرها على االستیحسان شرمن اعمیة، "إ) 2(

  192ص  190، ص2005ماجستیر، نابلس، 
،  المستعمرات اإلسرائلیة فى األراضى الفلسطینیةالجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني ،  تقریر إحصائى :  ) 3(

2012 .  
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  )2( جدول

  : م2000سنة تأسیس المستوطنة وتصنیفها في محافظة نابلس لعام 
  المستعمرات  التصنیف  /دونمالمساحة  عدد السكان  سنة التأسیس

  متسببه راحیل  غیر معروف  741.  -  -
  براخا  مدني  876.  174  1971
  جینیت  زراعي  1.332  150  1972
  راحیل   مدني  744.  573  1977
  لوشی  مدني  1.706  1580  1977
  راحلیم  مدني  1.172  1060  1979
  شفي شمرون  مدني  0.744  573  1979
  عیلي  زراعي  51.  195  1980
  متسبیهشیلو  مدني  39.  752  1983
  مجدلیم  مدني  18.  154  1983
  ألون موریه  مدني  2.754  1900  1984
  یتمار  مدني  704.  541  1984
  حمرا  مدني  0378  329  1984
  یتسهار زراعي 142. - 2000

  م.2007: المركز الجغرافي الفلسطیني، رام اهللا، لمصدرا
  

  :أتيلنا من الجدول السابق ما ی یتبین

واضـح  شـكلوهـذا یـدل ب ،مسـتوطنة أقیمـت ألغـراض مدنیـة 14مـن أصـل مسـتوطنة  10هناك  -1
 )ســكنيعلــى أن الغــرض مــن إقامــة هــذه المســتوطنات فــي هــذه المحافظــة هــو غــرض مــدني (

 .رض الفلسطینیة األ استعماري للسیطرة على
ومـــن المالحـــظ أن هـــذه المســـتوطنات ، أقیمـــت لألغـــراض الزراعیـــة مســـتوطنات   ثـــالث  هنـــاك -2

 ،حیـث یتـوفر المنـاخ المالئـم ؛متهـا للزراعـةءوذلـك لمال ،الزراعیة قائمة في منطقـة غـور األردن
 والتربة الخصبة. ،والمیاه

 تسبیه رحیل)هناك مستوطنة واحدة غیر معروفة التصنیف وهي مستوطنة (م -3
فترة الثمانینات كانت  إنَّ  قولتاریخ التطور االستیطاني في المحافظة، فإنه یمكن اللبالنسبة  أما

بینما فتـرة السـبعینیات األقـل نشـاطًا   ،مستوطنات 6حیث أقیمت فیها  ؛الفترة النشطة استیطانیاً 
    ،اتــــینیــــالتسعرة ــــــتــــي فــمت فــــــدة أقیــــاك مستوطنة واحــــوهن ،اتــــــمستوطن 5ها ــــــبقلیل، أقیم فی
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   )1(سنة اإلنشاء حسب البیانات المتوفرة. تيغیر معروف نومستوطنتا

  )13( خریطة

  .م2009لعام  بلساالستیطان والمناطق األمنیة في محافظة ناتوضح 

المصـــ
  .2009: بیانات معهد األبحاث التطبیقیة ( أریج ) در

ــؤثر بشــكل كبیــر علــى 13لخریطــة رقــم (ومــن خــالل ا ) یتضــح أن االســتیطان اإلســرائیلي ی
االسـتخدام الســكني فــي محافظـة نــابلس مســتقبًال، وذلـك مــن خــالل التوسـع العمرانــي االســتیطاني فــي 
المحافظة في الجهات الغربیة بشكل كبیر، وهـي منـاطق التوسـع العمرانـي الفلسـطینیة، وبـذلك سـوف 

  . م السكني مستقبًال في المحافظةتتقلص مساحة االستخدا

  التطور العمراني لمحافظة نابلس: - :رابعاً 

البـاحثین فـي جغرافیـة المـدن، وذلـك لمـا قبـل دراسة النمو العمراني باهتمام كبیـر مـن  تحظى
لتلــك الدراســة مــن عالقــة وثیقــة بالدراســات التــي تهــتم بالمــدن، كمــا یــدل نمــو المســاحة العمرانیــة مــن 

                                                 
"، رسالة 2002- 1967ي في الضفة الغربیة "المیاه وأثرها في توجیه االستیطان اإلسرائیلإحسان شرمن إعمیة،  )1(

 .199- 198، ص 2005ماجستیر، نابلس، 
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 ،واالســـتخدام علــى مــدى المركزیـــة الجغرافیــة التــي تتمتـــع بهــا المراكــز العمرانیـــة ،نــوعوال ،حیــث الكــم

  .)1(ودرجة ثقلها الوظیفي في إقلیمها

نشـــأت بتـــأثیر ارتفـــاع درجـــة  ،جانـــب آخـــر فـــإن ظـــاهرة النمـــو العمرانـــي ظـــاهرة عالمیـــة ومـــن  
ع، واالقتصـــاد، حـــاولوا غرافیین، والمهندســـین، وعلمـــاء االجتمـــاو التحضـــر، ولكـــن الجغـــرافیین، والـــدیم

 شـــكلب ،التـــي تســـتغل ظروفهـــا الطبیعیـــة والبشـــریة ،التوصـــل بدراســـاتهم إلـــى صـــیغة المدینـــة النمـــوذج
التــي یمكــن تأدیتهــا، والمســاحة التــي تســتثمرها،  ،وتســتعین بهمــا فــي تحدیــد صــیغة الوظیفــة ،مناســب

مقومـات نشـأة المـدن  وبقیت كل الدراسات قاصرة عن الوصول إلى الصـیغة المثلـى، بسـبب اخـتالف
وتباین معدالت الزیادة السـكانیة والوظیفـة مـن جهـة أخـرى، إال أن المـدن تشـترك  ،وتطورها من جهة

 لســدفــي صــفة واحــدة هــي النمــو المســاحي علــى حســاب األراضــي المحیطــة بهــا فــي محاولــة منهــا 
  .)2(متطلباتها الوظیفیة السكنیة

 ،والمبـاني ،كالمصـانع ؛وغیر السكنیة، والمنشآتالمساحة العمرانیة المباني السكنیة،  وتضم
واالســتخدام التجــاري المنفصــل، والمخــتلط بالســكن، كمــا  ،واإلداریــة ،والخــدمات التعلیمیــة، والصــحیة

 ائیــةالتــي تتخلــل الكتلــة الســكنیة، باإلضــافة إلــى المســطحات الم ،تتخللهــا الطــرق، واألراضــي الفضــاء
  .)3(واألراضي التي تم اعتمادها

العمرانیـــة فـــي محافظـــة نـــابلس شـــأنها شـــأن المراكـــز العمرانیـــة فـــي الـــدول األخـــرى،  راكـــزوالم
كبیر، نظرًا للزیـادة الطبیعیـة وغیـر الطبیعیـة، األمـر الـذي   شكلتتعرض إلى ظاهرة النمو العمراني ب

   بشكل كبیر  في المستقبل. مالمتوقع أن تتفاق ناألرض، وم داماستخ خریطةترك آثارًا سلبیة على 

وذلك لعدم توفر خرائط قدیمـة  ؛في محافظة نابلس لیس بالسهل العمرانيتطور الدراسة  وٕان
بــل إن الخــرائط التــي تــوفرت كانــت  المختلفــة،والخلــط الــوظیفي بــین االســتخدامات  ،للتطــور العمرانــي
یــر عــن العمرانــي معبــرة إلــى حــد كب ورواالمتــداد العمرانــي، لــذلك تعتبــر دراســة التطــ ،للكتلــة العمرانیــة

ـــــك تطـــــور االســـــتخدام الســـــكني،  ـــــةناهی ـــــة، والصـــــحیة، والتجاری ـــــة، واإلداری  ،عـــــن الخـــــدمات التعلیمی
الســكني  االســتخدامتــرتبط بتطــور االســتخدام الســكني، كمــا أن التــي  وغیرهــا  ،والطــرق ،والصــناعیة

  .لعالمالغالبیة العظمى من دول ا ىوهذا ینطبق عل عمرانیة،المراكز ال يضانسبة من أر  أعلى یشكل

  

                                                 
، الجزء األول، دار أسامة للنشر والتوزیع، الطبعة األولي، موسوعة المدن والقرى الفلسطینیةآمنة أبو حجر،  )1(

 . 441، ص2003عمان، األردن، 
 . 40، صمرجع سابقرائد أحمد صالحة،  )2(
 . 43، صمرجع سابقالحة، رائد أحمد صال )3(
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  .، وأنماط النمو العمرانيالكتلة العمرانیة لمحافظة نابلس دراسة هذا المبحث وسیتناول

 الكتلة العمرانیة: تطور - 1

تبین أن تطور العمران الفلسطیني في محافظة  )2005خالل دارسة قام بها معهد أریج ( من
وهــذه الســرعة  ،1995وأخــذ بالتســارع بعــد عــام  م،1995نــابلس كــان یســیر بــبطء قبــل عــام 

فـي  ینیینكانت متوقعة بسبب الحریة التي وفرتهـا السـلطة الوطنیـة الفلسـطینیة للسـكان الفلسـط
   )1(."اإلسرائیلي"التي ما كانت لتحدث في فترة االحتالل  ،مجال التطور العمراني

  )3(كل ش

  2012م حتى 1980تطور الكتلة العمرانیة لمحافظة نابلس للفترة من عام 

  

  ، محافظةوالمنشآتالفلسطیني، تقریر المساكن والسكان  لإلحصاءالجهاز المركزي  بیانات:  المصدر

  :یأتيیمكن استنتاج ما  )3شكل رقم (ومن خالل 

وعلــــى ذلــــك أصــــبحت الكتلــــة  ،2كــــم30م  نحــــو 1980مســــاحة الكتلــــة العمرانیــــة عــــام   بلغــــت - 
هـذه  شكلفیما ت ،2كم605البالغة  مساحة محافظة نابلسلى ا% من إجم28.5 شكلالعمرانیة ت

  )2( % من مساحة الحدود اإلداریة في ذلك العام.15الكتلة 

                                                 
أثر النشاطات العمرانیة المختلفة على استخدام األرض والمجتمعات الفلسطینیة معهد األبحاث التطبیقیة "أریج"  )1(

 .م2005، القدس، في الضفة الغربیة
 م25/6/2010بلدیة نابلس ، اتصال مع مهندس التخطیط بتاریخ  )2(
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 ،2كــم30أن الزیــادة بلغــت  ، بمعنــى2كــم60لى واحــم 1997مســاحة الكتلــة العمرانیــة عــام  بلغــت - 

ــــة العمرانیــــة حــــوالي بلغــــت  2007 عــــاموفــــي  ــــادة ى الوبالتــــ ،2كــــم 80مســــاحة الكتل بلغــــت الزی
 ).14(م نظر الخریطة رقا، 2كم20

ـــة العمرانیـــة عـــام بلغـــت - احة ســـ% مـــن م14.5أو بنســـبة  2كـــم 88نحـــو م 2012 مســـاحة الكتل
  )14( خریطة       )1(.للمحافظةداریة إلة االحدود

 .م2007العمرانیة في محافظة نابلس لعام  الكتلة

  
مصدر سابق،  ، نابلس،والمنشآتالفلسطیني، تقریر السكان والمساكن  لإلحصاء: الجهاز المركزي  المصدر
  .34، ص2009

                                                 
 .255 - 253ص ،مرجع سابق، رائد حلبي، غضیةأحمد  )1(
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  لخالصة الفصل األو

 ،ومحافظات الضفة الغربیة عامة ،الظروف السیاسیة التي ألمت بمحافظة نابلس خاصة إن
 ،واإلداریة وغیرها... ،والسیاسیة ،واالقتصادیة ،لها األثر الواضح على مختلف النواحي العمرانیة

وتحظى  ،للضفة الغربیةإعادة التقسیمات اإلداریة ببعد اتفاقیة أوسلو باشرت وزارة الحكم المحلي ف
 ،وتختلف المراكز العمرانیة من حیث المساحة ،من حیث المساحة الثانیةمدینة نابلس بالمرتبة 
  ولكنها تمتاز بالتقارب. ،والحجم في المحافظة

 ،مســــتوطنة 11یبلــــغ عـــددها  "إســـرائیلیة"المحافظـــة تضـــم ضــــمن حـــدودها مســــتوطنات  وٕان  
 :منهــا ؛مســتوطنات 6ویبلــغ عــددها  ،قریبــة مــن الحــدود اإلداریــة لمحافظــة نــابلس تعمراتوهنــاك مســ
أقـل  مـابین كبـر تجمـع اسـتیطانيأوالزراعي، وتضم الجهة الشرقیة من المحافظـة  ،والمدني ،العسكري

  في جهة الجنوب الغربي.تجمع 

التـي  ،یـت المـاءوعین ب ،وعسكر ،بالطة :وهي ؛مخیمات لالجئین ةفي المحافظة ثالث ویقع
كبـر المخیمـات هـو مخـیم بالطـة الـذي یقـع فـي وأ ،السـكان فـي المحافظـةى مـال% مـن إج26  تشكل

  الجنوب.

وعـــدد  ،مـــن حیـــث الموقـــع ،نســـتنتج أن هنـــاك تباینـــًا بـــین المحافظـــة والمراكـــز العمرانیـــة كمـــا
لى تـاوالخـدمات، وبالوالصفات اإلداریة للمراكز العمرانیة، ومـدى تركـز الوظـائف  ،والمساحة ن،السكا

  تتناسب مع ظروفها. ،البد أن یكون للمحافظة متطلبات تخطیطیة خاصة بها

خـالل تطبیـق مقـاییس توزیـع المراكـز العمرانیـة تبـین أن المراكـز العمرانیـة فـي محافظـة  ومن
أدى إلـى التحــام  ،نـابلس تتباعـد بمسـافات لیسـت كبیــرة، بـل إن التقـارب بـین بعــض المراكـز العمرانیـة

 ،نـــابلس تجمعـــًا ســـكانیاً  حافظـــةالكتلـــة العمرانیـــة لتلـــك المراكـــز، وعلـــى هـــذا مـــن المـــرجح أن تكـــون م
  متصًال عمرانیًا.

هناك جدًال حول تصنیف المراكز العمرانیة بین وزارة الحكم المحلي التي اتبعت األساس  إن
الـذي  ،صـاء الفلسـطینيآخذة في عین االعتبار البعد السیاسي، وبین الجهاز المركزي لإلح ،اإلداري

والخــدمات المتــوفرة فــي كـل تجمــع ســكاني، وعلــى هـذا تــم تصــنیف بعــض  ،اعتمـد علــى عــدد السـكان
 ،نهـا تقـع داخـل الحـدود البلدیـة للمدینـةأمع العلـم  ،أو الضواحي ،والریف ،التجمعات السكانیة بالقرى

لــى تصــنیف وزارة الحكــم إال أن التصــنیفین یعتلیهمــا بعــض القصــور، ولكــن مــن األفضــل االعتمــاد ع
  عن اعتماد المخططات الهیكلیة. ولةلمسؤ وهي الجهة المخولة وا ،المحلي

والتـي كانـت حتـى عـام  ،أن هناك زیـادة كبیـرة فـي عـدد المراكـز العمرانیـةمما سبق  تبینوقد 
وفــي  ،(قریــة) اً عمرانیـ اً مركــز  52م 1997حتــى أصــبحت حتـى عــام  ،م ثمـاني مراكــز عمرانیـة1962
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قریـة، بینمـا بقیـت المخیمـات ثالثـة كمـا هـي، ویبـدو أن هـذه الزیـادة  56عـددها  أصـبحم 1998عام 

فالعدیـد  ،خرج عن المعدالت المألوفة یسمیه العلماء بالتحضر الشاذتي تفي عدد المراكز العمرانیة ال
ین ن یسـمح للمخططـأأما الخطورة في أن تصبح القرى مـدنًا، و  ،من المدن لم تدخل الحیاة الحضریة

، فـي حـین ال تتـوفر اإلمكانـات لتقـدیم عیـةبزیادة رقعة األراضي السـكنیة علـى حسـاب األراضـي الزرا
  الخدمات المناسبة لسكان الحضر.

وعنــد دراســة الفئــات الحجمیــة  ،أنمــاط ةتقســم أنمــاط العمــران فــي المحافظــة إلــى ثالثــ وأمكــن
نــابلس، كمــا أنهــا المدینــة المهیمنــة  تبــین أن مدینــة نــابلس هــي كبــرى المراكــز العمرانیــة فــي محافظــة

 ؛راضـياستعماالت األ خریطةولعل التغیرات الدیمغرافیة التي حدثت تركت آثارًا سلبیة على  ،وظیفیاً 
 ،ومـن منطقــة ألخــرى ،مختلفـة مــن فتـرة ألخــرى بــوتیرةاألمـر الــذي أدى إلـى اســتمرار النمـو العمرانــي 
  والمساحة العمرانیة.ومن الواضح أن ثمة ارتباطًا بین عدد السكان 

فتختلــف مــن مركــز عمرانــي  ،مــا تشــغله المســاحة العمرانیــة مــن الحــدود اإلداریــة وبخصــوص
%) فیما كانت الحدود فضفاضة في المحافظة مـن 42.27 -% 15إذ تراوحت النسبة من ( ،آلخر

  لمتوفرة.ولذلك لدیها إمكانیة الستیعاب سكان جدد حسب المساحة اإلداریة ا ،جهة الشمال والجنوب

 ،النمــو المخطــط :هــي ؛أنمــاط ةیالحــظ أن النمــو العمرانــي بــالمراكز العمرانیــة یتخــذ ثالثــ كمـا
  ونمو السكن الخاص. ،مخططوالنمو غیر ال
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  الثانيالفصل 
االستخدام السكني والعوامل 

  املؤثرة فيه
  

  .السكني لألرض في محافظة نابلس االستخدام -أوالً 
  عوامل المؤثرة في االستخدام السكني لألرض.ال -ثانیاً 

العالقــــــة المكانیــــــة بــــــین االســــــتخدام الســــــكني  -ثالثــــــاً 
 .واالستخدامات األخرى
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    .االستخدام السكني للمراكز العمرانیة في محافظة نابلس -:أوالً 
تغیــــرات للســــبب  وفهــــ ،یــــةكیاالســــتخدام الســــكني مــــن أكثــــر أنــــواع االســــتخدامات دینام ُیَعــــدُّ 
م مـــن أن علـــى الـــرغو  ،)1( الـــدخل والمعیشـــة  ىومســـتو  ،والتركیـــب المهنـــي ،والجغرافیـــة ،االجتماعیـــة
یتضـح فیهـا المـردود االقتصـادي كاالسـتعماالت ال  لسـكني یعتبـر مـن االسـتعماالت التـياالستخدام ا

قتصــادیون أن الوحــدة إلا ذو أثــر اجتمــاعي كبیــر علــى التجمعــات الســكانیة، إذ یــرى فإنــه، األخــرى
باإلضـافة إلـى أنهـا  ،التي تستخدم في إشباع االسـتهالك ،الرأسمالیةالسكنیة هي أصل من األصول 

مقارنــة بوســائل االســتثمار  ،وســیلة مــن وســائل االســتثمار الــذي یعــود بعوائــد وأربــاح عالیــة نوعــًا مــا
واالنتفاع  ،المستهلك بخدمة اإلسكان فإن الوحدة السكنیة تزود، الستهالك ،  أما من ناحیة ااألخرى

االســتثمار فــإن  ناحیــةوممارســة حیاتــه المعیشــیة، ومــن  ،وتربیــة أوالده لإلقامــة، اً بهــا فــي كونهــا مكانــ
لمستهلك حیث یضع جزءًا من ثروته في هذا األصل ل اً یمثل اختبار  ،امتالك الوحدة السكنیة وشرائها

  )2(ما باإلقامة في الوحدة السكنیة، أو بتأجیرها.الستثماره، وجني العوائد منه إلى االرأسم

اخــــتالف فــــي دراســــة المســــكن، واالســــتخدام الســــكني، إذ نجــــد مــــن تقســــیم المنــــاطق  وهنــــاك
ـــــًا لطـــــراز العمـــــارة ـــــة لمتوســـــط عمـــــر المســـــاكنأو  ،الســـــكنیة وفق ، أو حســـــب المســـــتویات االجتماعی

معظــم الدراســات األوروبیــة، واألمریكیــة مــع العلــم أن  ،فــي النمــو الســكاني اً ثــر أواالقتصــادیة للســكان، 
  )3(تتبع التقسیم األخیر.

 ،حمــد صــالحة) فــي دراســته لالســتخدام الســكني لــألرض فــي محافظــات غــزةأ(رائــد  واعتمــد
على أنماط السكن المختلفة (المسكن الشعبي، والفیال، والعمارة، والعمارة المقسمة إلى شقق، بجانب 

بعــین االعتبــار دراســة عــدد مــن المتغیــرات مثــل: وقــد أخــذ فیح، أكــواخ الصــ :لثــالمســاكن المؤقتــة م
األفـــراد فـــي الغرفــــة  عــــددتـــاریخ البنـــاء، ومادتـــه، ونمــــط الملكیـــة، ومتوســـط عــــدد الغـــرف، ومتوســـط 

  )4(وغیرها.

 ،(فتحــي مصــیلحي) االســتخدام الســكني بالقریــة المصــریة، بنــاء علــى عمــر المبنــى وتنــاول
الســكن القــدیم الفقیــر،  وهــي:م المنطقــة الســكنیة إلــى ثالثــة أقســام والحالــة االقتصــادیة، فقســ ،ومادتــه

وقــد اســتخدم عــدد مــن البــاحثین فــي  ،والســكن الحــدیث الجدیــد، والســكن الجیــد فــي منــاطق اإلحــالل
أســلوبًا إحصــائیًا  ،أخــرى فــي العــالم ومنــاطق ،والــدول العربیــة ،والوالیــات المتحــدة األمریكیــة ،أوروبــا

                                                 
، العدد مجلة الجمعیة الجغرافیة المصریةدفو " دراسة جغرافیة "، إعمر محمد علي، استخدام األرض في مدینة  )1(

 . 159، ص2005السادس واألربعون، الجزء الثاني، 
 .13، ص1984، 1، ط، تقدیر دالة الطلب على اإلسكان في مدینة جدةفاروق صالح الخطیب )2(
 .م1985، القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزیع، 3ط دراسات في جغرافیة المدن،ماعیل، أحمد على إس )3(
 .57، صمرجع سابقرائد أحمد صالحة،  )4(
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 ،ل العــاملي، وقــد شــاع هــذا األســلوب فــي النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرینیعــرف بالتحلیــ ،حــدیثاً 
وخصــائص المســكن (أي  ،والســكاني ،واالقتصــادي ،ویتنــاول التحلیــل العــاملي التركیــب االجتمــاعي

  .)1( التركیب الداخلي للمدن)

خالل هذا األسلوب یمكن تصنیف التجمعات السكنیة حسب خصائص البیئة المحلیـة  ومن
  مع.لكل تج

دراسة تقسیم المسكن، والمنطقـة السـكنیة، فالجهـاز المركـزي  تفي محافظة نابلس فتباین أما
، كمـا قسـم )*(لإلحصاء الفلسطیني قسم المسكن حسب نوع المبنى إلـى فـیال، وعمـارة وخیمـة وبراكیـة

غل حسب الملكیة علـى القطـاع أو الجهـة التـي یتبعهـا مالـك المبنـى، ولـیس الجهـة التـي تشـ مساكنال
خاصـــة، وحكومیــة، وخیریــة، ووقفیـــة، ومســاكن وكالــة الغـــوث،  وقســمت المبـــاني إلــى مبــانٍ  ،المبنــى
أو لهیئـة غیـر  ،أو مملوكًا لجهـة حكومیـة أجنبیـة ،كثر من جهةكأن یكون المبنى مملوكًا أل ،وأخرى

  ) 2( وكالة الغوث.

المسـكن، ویمكـن أن  هنـاك تباینـًا فـي تنـاول االسـتخدام السـكني ونمـطأن مما تقـدم  ونستنتج
  یعزى ذلك إلى البیانات المتوفرة، باإلضافة إلى الهدف من الدراسة.

  الصافي. سكانإلاومساحة  ،هذا الصدد البد أن نفرق بین مساحة اإلسكان الكلیة وفي
  

    :)3( اإلسكان الكلیة مساحة

مســـاحة مضـــافًا إلیهـــا نصـــف  ،مســـاحة الموقـــع الســـكني الخـــالص اليعبـــارة عـــن إجمـــ وهـــي
الشــوارع المحیطــة بــه، وربــع مســاحة تقــاطع هــذه الشــوارع، وفــي بعــض الحــاالت االســتثنائیة كحالــة 

یســتبعد مثــل هــذه الشــوارع مــن المســاحة، وفــي  ،الشــوارع الرئیســة الواســعة المســتعملة للمــرور الطــولي
 أي لإلسـكانال تشمل المسـاحة اإلجمالیـة  ،متراً  30بعض الحاالت عندما یزید عرض الشارع على 

أو أرض  ،مترًا من حد الملكیة، وعندما تكون المساحة مالصقة لحدیقة عامة كبرى 15مساحة بعد 
أو مســاحة مفتوحــة علــى  ،أو مســاحات كبیــرة مــن األرض تتبــع مؤسســات ،أو مســطح مــائي ،مقــابر

                                                 
 .58، صسابقالمرجع رائد أحمد صالحة،  )1(
ك، البراكیة: هي مبنى قائم بذاته، یتكون من غرفة واحدة أو أكثر، وتتكون المادة الغالبة للجدران من الزن )*(

 والصاج، أو األسبست، وال یتم حصرها في التعداد إال إذا كانت مشغولة.
، تقریر المباني، 2007الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت  )2(

 .27ص 26، ص2008األراضي الفلسطینیة، رام هللا، فلسطین، 
 58ص، سابقالمرجع الرائد أحمد صالحة،  )3(
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فإنــه مــن المســموح بــه عنــد حســاب المســاحة اإلجمالیــة  ،الــدوام مــع عــدم وجــود أي شــوارع تخترقهــا
متـرًا، ویوصـى  30، عمل إضافة مثل ما عمل في الشـوارع الواسـعة، التـي تزیـد عـن إلسكانلموقع ا

متــرًا مـن حــد  15بـأن المسـاحة التــي ستضـاف مــن األرض المفتوحـة إلــى المسـاحة الكلیــة ال تتعـدي 
  الكتلة. 

  :)1(اإلسكان الصافي مساحة

طعـة األرض المقـام عن ق رةأي عبا ؛المساحة اإلجمالیة المخصصة للخدمات السكنیة وهي
علیهـــا المبنـــى الســـكني، والحـــوش األمـــامي، والجـــانبي، والخلفـــي، وبالنســـبة للمســـاحات المخصصـــة 

 ،خصــص األرض المحیطــة بالعمــارات للخــدمات الســكنیةتُ فإلقامــة عمــارات ســكنیة متعــددة الطوابــق 
ألغــراض والمخصصــة  ،وتشــمل الهیكــل الســكني مضــافًا إلیــه اســتعماالت األرض المحیطــة بــالمبنى

، ویخـرج السـیارات، وغیرهـا مـن االسـتعماالتالتربیة ولعب األطفـال، ونشـر الغسـیل، وأمـاكن وقـوف 
مـن هـذه المســاحة االسـتعماالت التجاریــة، والصـناعیة، واألعمـال المحلیــة التـي ال تقــع مباشـرة تحــت 

  ر العبادة.العمارات، والجراجات التجاریة غیر الموجودة تحت المباني، والحدائق العامة، ودو 

ـــة فـــي دراســـتها لمســـاحة ا وســـتعتمد ـــى مســـاحة موقـــع اإلســـكان  الســـتخدامالطالب الســـكني عل
ألنــه عنــد  ؛األول هــو: الدقــة فــي حســاب مســاحة موقــع اإلســكان الصــافي ؛الصــافي، وذلــك لســببین

یسـتوجب األمـر دراسـة مفصـلة للطـرق بجانـب صـعوبة تقـدیر  ،حساب مساحة موقـع اإلسـكان الكلیـة
مســـــاحة كـــــل مســـــكن وذلـــــك الخـــــتالف اتســـــاع الشـــــوارع إلـــــى التـــــي یجـــــب أن تضـــــاف  ،المســـــاحة 

وعلـى هـذا فلـیس مـن اإلنصـاف إضـافة  ،والمفترقات. والثاني: اسـتخدام الطـرق للسـكن وغیـر السـكن
  الطرق إلى االستخدام السكني فقط.

ضــــرورة عنــــد دراســــة االســــتخدام الســــكني، وهــــي أن نتنــــاول األســــاس التــــاریخي لهــــذا  ثمــــة
وعلیــه  عــدة، تغطـي فتــرات ،تخدام، وال ریــب أن هــذا یتطلـب تــوفیر خــرائط الســتخدامات األرضاالسـ

یمكــن الحصــول علــى تطــور مســاحة االســتخدام الســكني، مــن خــالل حاصــل ضــرب أعــداد المبــاني 
   )2(.والعمل معًا، في متوسط مساحة المبنى ،والمسكن ،المستخدمة للسكن

ي تـم حصـرها ال تعبـر تمامـًا عـن جمیـع المبـاني التـي ومما ال شك فیـه أن هـذه المبـاني، التـ
كانت قائمة خالل الفترات السابقة، إذ إن العدید منها ُهدم، وأعیـد بنـاؤه، إمـا فـي نفـس الفتـرة، أو فـي 
ــم تــبَن؛ لــذلك مــن المفیــد تقــدیر عــدد  فتــرة أخــرى، كمــا أن جــزءًا مــن هــذه المبــاني، التــي تــم هــدمها ل

م)، وهـــي 1967 -1948م، وكـــذلك للفتـــرة مـــن ( 1948للفتـــرة قبـــل عـــام المبـــاني التالفـــة، وال ســـیما 
                                                 

 59، صمرجع سابقرائد أحمد صالحة،  )1(
 60، صسابقالمرجع الرائد أحمد صالحة،  )2(
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) 3الفتـرات التــي شــهدت أكبـر عــدد مــن المبــاني التالفـة، وذلــك بحكــم تـاریخ بنــاء المســكن، والجــدول (
  م) . 2007 -1947یبین تطور مساحة االستخدام السكني على مستوى المحافظة للفترة من ( 

  :محافظة نابلس تطور مساحة االستخدام السكني في -1
  ) 3جدول (

  ) بالدونم .م2007  - 1948تطور مساحة االستخدام السكني في محافظة نابلس للفترة من قبل (

مساحة اإلستخدام   الفترة
  السكني بالدونم

نسبة الزیادة % 
  الفترة السابقة عن 

% من إجمالي 
  المحافظة

  2.6 - 538  1984قبل عام 
1967-1948  1295  140  6.2  
1977- 1968  842  -35 4.1 
1987-1978  1102  30.8 5.4  
1997- 1988  1501 36 7.4  
2007-  1998  14569 870 72.4  

  1.2  - 259  غیر مبین
 100   20106  المجموع

  

  :در المص
عدد المباني من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، التعداد العام للسكان والمساكن  ىتم الحصول عل .1

 . 106ص،  2007لمباني، والمنشآت ، تقریر ا
من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  عدد المباني المستخدمة للسكن والعمل معاً  ىتم الحصول عل .2

، النتائج النهائیة، تقریر المباني، األراضي الفلسطینیة ، 2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، 
 . 106، ص م2008

 ىفي متوسط مساحة المبن المباني مضروباً عدد من حاصل ضرب  تم الحصول على الكتلة السكنیة .3
 . 2م213.3

متوسط مساحة المبني : حدد الجهاز المركزي الفلسطیني متوسط مساحة المبني للمراكز الحضریة  .4
ثنین:  ا ىجمع المتوسطین وقسمتهما عل ىعتمدت الطالبة علا، و  2م188.4و المناطق الریفیة 2م238.2
  .  2م213.3 = 2/ 238.2+188.4

في ضوء ما توفر من بیانات یمكن تقسیم تطور الكتلة السكنیة إلى أربع فترات، كما یوضحها و 
  یلي:  فیما) 3الجدول رقم (
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 : 1948االستخدام السكني قبل   - أ

، وأهـم مـا یمیـز هـذه الفتـرة أن دونمـاً  538نحـو   1947حتـى عـام  بلغت مساحة الكتلة السكنیة
وذلــك یرجــع إلــى تضــرس المنطقــة  ،والشــمال الغربــي بشـكل ملحــوظ ،غــربالبنـاء بــدأ یمتــد نحــو ال

المبـاني  وتقـدر نسـبة ،جدیـدة واستبدلت بها مبانٍ  ،الشرقیة، وهناك العدید من المباني التي أتلفت
وهــذا أثــر بشــكل كبیــر  )1(.تلــك الفتــرةفــي % مــن إجمــالي المبــاني 46 ىالتــي أتلفــت بمــا یزیــد علــ

  .نيمساحة االستخدام السك ىعل

 :) 1967- 1948االستخدام السكني خالل الفترة من (   -  ب
بنسبة زیادة سنویة  ونماً 1295بلغت إذ  ،في مساحة االستخدام السكني زیادة شهدت هذه الفترة 

 %، ویالحظ في هذه الفترة أن مساحة االستخدام السكني شهدت ارتفاعاً 140تقدر بنحو 
التي وفدت إلى  ،رتفاع لعامل الهجرة المفاجئةفي محافظة نابلس، ویرجع سبب هذا اال ملحوظاً 

في هذه  ومن أكثر المراكز العمرانیة التي شهدت تطوراً ،  م1948المحافظة عقب نكبة عام 
أقامت وكالة من الالجئین، حیث  اً كبیر  اً ذلك الستقبالها عدد ىالفترة هي: مدینة نابلس، ویعز 

 ،بالطةمخیم و  ،عسكرمخیم نابلس، وهي مخیمات لالجئین في مدینة  ةثالث الغوث الدولیة
  ، واستمر الركود، والجمود في حركة البناء حتي أواخر الستینات. ومخیم عین بیت الماء

   :)1977  - 1968االستخدام السكني للفترة من (  -ج
 ، وقد شهدت هذه الفترة انخفاضاً دونماً  842ي خالل هذه الفترة بلغت مساحة االستخدام السكن

 سیاسة االستیطان ىویرجع ذلك إل ،% 35نحو  بنسبة نقصانسكنیة الكتلة الفي مساحة 
الدول إلى  و البطالة، وهجرات نازحة من المحافظة وسوء األوضاع االقتصادیة ،"اإلسرائیلي"

  . العربیة ، وعدم االستقرار 
  :) 1987 - 1978االستخدام السكني خالل الفترة من (    - د

كنیة التي المعیشة، أثره في زیادة مساحة الكتلة الس ىتفاع مستو ار و  ،كان لزیادة أعداد السكان
شكلت مساحة االستخدام وبالتالي %. 30.8 نحو، بزیادة سنویة دونماّ 1102شكلت نحو 

   %.5.4السكني من اجمالي المحافظة حوالي 
  

                                                 
 تقریر المباني ، في محافظة نابلس ،المساكن والسكان والمنشآتالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  )1(

 .108ص ،2009
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  :) 1997  - 1988االستخدام السكني للفترة من (- هـ
وبالتالي ، دونماً  1501ظة نابلس في هذه الفترة شكلت مساحة االستخدام السكني في محاف

في االستخدام السكني بشكل كبیر،  %، وقد شهدت هذه الفترة نمواً 36بنحو بلغت نسبة الزیادة 
عن قیام  استقرار الوضع السیاسي واالقتصادي، فضالً ى الزیادة السكانیة، و ویرجع ذلك إل

، وزیادة الطلب م1994نیة الفلسطینیة عام العدید من مشاریع اإلسكان بعد دخول السلطة الوط
، وبالتالي زادت مساحة االستخدام السكني من اجمالي المحافظة حوالي  على المساكن

7.4.%   
  :) 2007- 1998االستخدام السكني للفترة من ( - و

، حیث بلغت 2007 -1988العام في هذه الفترة یالحظ تطور مساحة االستخدام السكني عن 
% من 870 وبالتالي بلغت نسبة الزیادة نحو ،دونماّ 14569دام السكني مساحة االستخ
% 72.4وبالتالي زادت مساحة االستخدام السكني حیث شكلت نحو م، 2007مساحته عام 

- 1948مساحة االستخدام السكني للفترة من ( وبالتالي شكلتمن إجمالي المحافظة ، 
  . دونماّ 20106م) حوالي 2007

ناك حركة بناء مستمرة، تختلف وتیرتها من عام آلخر، ومن اتجاه آلخر؛ یتضح مما تقدم أن ه
  مما یؤثر على مساحة االستخدام السكني. 

  م2008نابلس  لسنة  محافظةالسكني الحضري والریفي على مستوى  االستخدام -2

  )1(لیة للمحافظة.كالمساحة ال% من 60السكني الحضري   بلغت مساحة االستخدام  -أ 

 . 2007ام ع تىح دونماّ 20106جمالي المحافظة اإلالكتلة السكنیة من بلغت مساحة    -ب 

لى ا% مــن إجمــ80 یشــكلإذ  ،االســتخدام الســكني الحضــري بمــا فــي ذلــك المخیمــات ســیادة  - ج 
  )2(االستخدام السكني بالمحافظة، بینما باقي النسبة لالستخدام السكني الریفي.

                                                 
 48، ص2009حافظة نابلس ، ، في مالمساكن والسكان والمنشآتالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  )1(
 48، ص2009، في محافظة نابلس ، المساكن والسكان والمنشآتالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  )2(
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  نمو الكتلة السكنیة: مؤشرات
ـــى نمـــو الكتلـــة الســـكنیة، ومنهـــا أعـــداد المبـــاني العدیـــد مـــن الم هنـــاك ؤشـــرات التـــي تـــدل عل

   )1(وأعداد القوى العاملة. ،ومساحة البناء، وأعداد الرخص الممنوحة للسكان

  :تیةآلوسیتم دراسة المؤشرات من خالل النقاط ا

  رخص األبنیة: -أ

والــذي  ،تعلــى نشــاط قطــاع اإلنشــاءا المهمــةبیانــات رخــص األبنیــة مــن المؤشــرات  تعتبــر
بهــا ســكان  رَّ التــي مــ ،وٕان األوضــاع االقتصــادیة والسیاســیة ،یــؤثر بــدوره علــى األنشــطة االقتصــادیة

مـــن نــاحیتین، فتــردي األوضــاع األمنیـــة  للمحافظــةنــابلس، قــد أثــرت علـــى النمــو العمرانــي  محافظــة
الظــروف علــى  ملــت تلـكعو  ،واالقتصـادیة قــد زاد مـن قیمــة الـدیون المســتحقة للبلدیـة علــى المـواطنین

  .من ناحیة أخرى انخفاض إقبال المواطنین على تشیید المباني

بلــغ  حیــث ؛نــابلس مدینــة فــيویســتدل علــى ذلــك مــن خــالل اخــتالف رخــص البنــاء الصــادرة 
بمــا  ،مقامــة أو إضــافة طوابــق لمبــانٍ  ،حدیثــة إلقامــة مبــانٍ  نــابلسمدینــة  فــيعــدد الــرخص الصــادرة 
بینما بلـغ عـدد الـرخص الصـادرة  ،م1995رخصة في العام  1104 اليحو  یشمل كافة االستعماالت

   .)2(م2006رخصة في العام  805عن البلدیة 

وقــد  ،رخصــة 1058نحــو نــابلس  دینــةم فــي م2008رخص الصــادرة فــي العــام بلـغ عــدد الــو 
مســـاحات  ألـــف متــر مربـــعٍ  2658تـــرًا مربعــًا، منهـــا ألـــف م 3097بلغــت المســـاحة المرخصـــة للبنــاء 

م عـن 2009بلغ عدد الرخص الصادرة فـي العـام ، وفیما كمساحات قائمة ترألف م 439و  ،جدیدة
ة بلغــت المســاحفــي حــین  ،رخصــة بنــاء 1325نــابلس دینــة الســلطة المحلیــة والتنظــیم المحلــي فــي م

  ،مساحات قائمةك مربعٍ  ألف مترٍ  367مساحات جدیدة، و ك ألف متر مربعٍ  4076المرخصة للبناء 
   )3(%.25.2م بنسبة 2009م أقل مما هو علیه في العام 2008لرخص عام ویالحظ أن عدد ا

  

  

  
                                                 

 68ص ، مرجع سابق،رائد أحمد صالحة )1(
 126، صمرجع سابقعمار عمران،  )2(
 .49م، ص2010سطس أغ )2محافظة نابلس اإلحصاء السنوي (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  )3(
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  )4( جدول
  م2009 – 1995نابلس في الفترة  دینةفي معدد رخص األبنیة الصادرة 

  2م المساحة  رخص األبنیة عدد  السنة
في  التغیر للعام السابق نسبة

  عدد الرخص
1995  1104  448202    
1996  1150  458493  4.2%  
1997  1281  410396  11.4%  
1998  1363  506634  6.4%  
1999  1602  468173  17.5%  
2000  1405  393231  -12.3%  
2001  1006  320189  -28.4%  
2002  408  108044  -59.4%  
2003  926  290505  127%  
2004  969  335863  4.6%  
2005  844  379246  -12.9%  
2006 805 363144 4.6%  
2008  1058  3097    
2009 1325 4076 25.2%  

    4483120  12863  المجموع

م بنـاًء علـى طلـب الباحثـة، 27/5/2010: بلدیة نابلس قسم التخطیط، تقریـر غیـر منشـور ، صـدر بتـاریخ  المصدر
  .11 -1ص 

  

  :  الحدید والصلب استخدام-ب

ًا دوالر  66773م 2004فكانـت عـام  ،زیادة طفیفة في القیمـة النقدیـة السـتیراد الحدیـد والصـلب هناك
 79913م بلغـــت 2010وفـــي عـــام أمریكیـــًا،  اً دوالر  70942م بلغــت 2005عـــام بینمـــا فـــيأمریكیــًا، 

  )1(.اً أمریكی اً دوالر 
  

 

                                                 
، نتائج أساسیة، 2009 إحصاءات التجارة الخارجیة ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، محافظة نابلس ،  )1(

 .87ص
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  . م2007نابلس لعام  المراكز العمرانیة في محافظةاالستخدام السكني على مستوى -3

  االستخدام السكني الحضري:-

لك الدراسات التي توصلت ذ وتؤكدالكتلة السكنیة أعلى نسبة من المساحة العمرانیة،  تغطي
 H. Edward, F.R. Hearleدوارد وهیـرلإ و  ،م1980) عـام Nedercornكـل مـن نـدركرن ( لهـا

% مــن المســاحة المعمــورة مــن المــدن، 39فــي نفــس الســنة، وهــو مــا یشــغله االســتعمال الســكني نحــو 
تتـراوح مـا بـین نسـبة تشـكل السـكني فـي المـدن األمریكیـة  الستعمالبینما تشیر دراسة أخرى إلى أن ا

% فـي عمـان، و 67 :وكانت هذه النسبة في بعـض المـدن العربیـة علـى النحـو التـالي ،52% -27
  .)1(% في مدینة غزة61% في مدینة العریش، و56.5% في دمشق، و29

 خداماتفلم تبین الخرائط المتوفرة الست ،عن مساحة الكتلة السكنیة للمراكز العمرانیة أما    
صعوبة وضع   یشكلة السكنیة، التي تتداخل مع االستخدامات األخرى، مما األرض مساحة الكتل

واالستخدامات األخرى، لذلك سیتم دراسة االستخدام السكني  ،حدود فاصلة بین المناطق السكنیة
سیتم  الحصول على مساحة الكتلة السكنیة لكل مركز و  ،األحیاء في مدینة نابلس ىعلى مستو 

، والمسكن والعمل معاً  ،رب عدد المباني المكتملة المستخدمة للسكنمن خالل حاصل ض ،عمراني
المغلقة في متوسط مساحة المبنى، غیر أن أحدًا لم یستطع  بما فیها المباني التي تقع تحت التشیید

المسكن بین مركز عمراني وآخر،  ساحةم اختلفتإذ  ،دقیق  بشكلتحدید متوسط مساحة المبنى 
أن یعزى ذلك إلى االختالف في  نوآخر داخل المركز الواحد، ویمكوكذلك تختلف بین مسكن 

والملكیة، ونوع المبنى، ناهیك عن الظروف  فة،والحر  ،والمستوى االقتصادي ،مصادر الدخل
السیاسیة، بجانب السیاسات التي اتبعت من أجل التنمیة العمرانیة، خالل فترة االنتداب البریطاني، 

  ، ثم بعد قیام السلطة الوطنیة الفلسطینیة"اإلسرائیلي" ، وأثناء فترة االحتاللوفي عهد اإلدارة األردنیة
  
  
  
  
  
  

                                                 
 72، صمرجع سابقرائد أحمد صالحة،  )1(
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  )5جدول (
  .م2007في محافظة نابلس حتى عام  الحضري، والریفي االستخدام السكني

 المركز
عدد 
  * المباني

مساحة 
االستخدام 

 السكني بالدونم

مساحة الكتلة 
العمرانیة 
 بالدونم

نسبة الكتلة 
ة من السكنی

 الكتلة العمرانیة

مساحة الحدود  
 اإلداریة بالدونم

نسبة الكتلة 
العمرانیة من 
 الحدود اإلداریة

 0 11000 0 0 70.5 374 برازیة
 2.5946 18500 28.3 480 136.1 722 برقة

 13.043 9200 5.4 1200 64.8 344 یاصید
 40.087 8232 2.9 3300 98 520 بیت امرین
 4.898 4900 6.4 240 15.4 82 نصف جبیل
 0 6900 0 0 95.5 507 سبسطیة
 18.333 1800 5.9 330 19.5 104 اجستیا
 175.81 1422 3.1 2500 79.5 422 طلوزة
 32.727 5500 3 1800 51 268 الناقورة
 14.615 13000 4.3 1900 83 440 الباذان

 66.667 7200 1.8 4800 86 457 دیر شرف
عصیره 
 الشمالیة

1467 276.3 1000 27.6 35000 2.8571 

 3.5714 14000 9.6 500 48 255 النصاریة
 22.222 3600 8.3 800 66.8 355 زواتا

 10.638 3121 8.8 332 29.2 155 العقربانیة
 93.333 4500 1.3 4200 55.5 295 قوصین
 6.6667 6000 29.1 400 116.4 618 بیت ایبا

 9.1816 5010 7.6 460 35.2 187 بیت حسن
 0.8108 37000 12.8 300 38.4 204 بیت وزن
 54.341 1820 14.4 989 142.6 757 عین شبلي
 3.5225 5110 5.8 180 10.5 56 عزموط
 28.02 45325 46.3 12700 58875 24717 نابلس

 17.391 11500 3.4 2000 68.2 362 دیر الحطب
 0 5900 0 0 68.2 362 صرة
 9.3204 10300 8.9 960 85.9 456 سالم

 21.333 1500 8.5 320 27.3 145 عراق بورین
 63.158 1900 12 1200 144.3 766 تل



  االستخدام السكني والعوامل المؤثرة فیھ
 

 
 

62

  الفصل الثاني

 المركز
عدد 
  * المباني

مساحة 
االستخدام 

 السكني بالدونم

مساحة الكتلة 
العمرانیة 
 بالدونم

نسبة الكتلة 
ة من السكنی

 الكتلة العمرانیة

مساحة الحدود  
 اإلداریة بالدونم

نسبة الكتلة 
العمرانیة من 
 الحدود اإلداریة

 0.8163 44100 33 360 118.6 630 بیت دجن
 9.5238 4200 35.7 400 142.8 758 كفر قلیل

فروش بیت 
 دجن

119 22.4 500     4.4 4240 11.792 

 17.647 3400 10 600 60.2 320 مادما
 2.8755 45210 6.1 1300 79.5 422 بورین

 79.518 8300 5.6 6600 370.9 1969 بیت فوریك
 90.909 5500 15.7 5000 785.6 417 روجیت

 36.923 13000 1.5 4800 72.7 386 عصیره القبلیة
 9.3168 16100 12.3 1500 184.6 977 عورتا
 87.5 4000 2.6 3500 91.5 486 عوریف
 1.5393 9420 22.2 145 32.2 170 أودال
 12.406 7980 18.1 990 180.1 956 حواره

 29.817 8720 3 2600 78.1 415 عینبوس
 2.965 7420 1.5 220 3.3 18 یالون
 0.7333 120000 33 880 290.5 1542 بیتا

 3.5 12000 0.1 420 0.7 4 الرجمان
 62.451 1012 9.0 632 57.2 304 ریتا جماعین
 5.303 19800 17.8 1050 187.4 995 جماعیین
 29.545 2200 8.2 650 53.5 284 أوصرین
 1.6092 43500 36.8 700 257.7 1368 عقربا
 18.182 2200 0.4 400 18.8 10 زعترة

 83.799 1432 0 0 0.9 5 تل الخشبة
 55.556 1800 9.6 1000 95.9 509 یتما
 19.412 3400 35.1 660 231.9 1231 قبالن
 6.0976 8200 8.2 500 41.2 219 جوریش
 4.4944 8900 31.5 400 126 664 قصره
 6.4706 17000 8 1100 78 414 تلفیت
 5.5556 10800 11.8 600 71.2 377 الساویة

مجدل بني 
 فاضل

398 75 160 46.8 28000 0.5714 
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 المركز
عدد 
  * المباني

مساحة 
االستخدام 

 السكني بالدونم

مساحة الكتلة 
العمرانیة 
 بالدونم

نسبة الكتلة 
ة من السكنی

 الكتلة العمرانیة

مساحة الحدود  
 اإلداریة بالدونم

نسبة الكتلة 
العمرانیة من 
 الحدود اإلداریة

 2.88 12500 21.1 360 76.1 404 اللبن الشرقیة
 45.455 1320 12.2 600 73.4 390 قریوت
 14.224 2320 4.8 330 15.8 84 جالود
 10.084 8925 9.8 900 8.8 47 عموریة
 1.1111 18000 31.6 200 63.3 336 دوما
 4.1905 21000 33 880 290.5 1542 بیتا

 إجمالي
 نابلسمحافظة

47053 65223.4 85428 76.3 
  

  
  .البراكیة والخیمة عدد المباني مشتملة على* المصدر : 

مباني من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، التعداد العام للسكان والمساكن تم الحصول على عدد ال - 1
 .م2009بیانات غیر منشورة ، ،م2007والمنشآت ،

للمراكز العمرانیة  ى: حدد الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني متوسط مساحة المبنىمتوسط مساحة المبن - 2
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني ، مسح ظروف  ، ( 2م188.4، وللمناطق الریفیة  2م238.2الحضریة 
 ) . م2007المسكن ، 

: تم الحصول علیها من قسم التخطیط، المخطط الهیكلي لمدینة نابلس (المساكن) ، عمرانیة مساحة الكتلة ال  - 3
 م. 2012

 .م2010مساحة الحدود اإلداریة: وزارة الحكم المحلي، نابلس، بیانات غیر منشورة،  - 4
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  ) 15خریطة (
  م2007التوزیع النسبي لالستخدام السكني من الكتلة العمرانیة في محافظة نابلس 

  
  

  .)5المصدر : جدول (
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  ) 16خریطة (
  م2007التوزیع الحجمي لالستخدام السكني حسب المراكز العمرانیة في محافظة نابلس 

  

  
  . )5المصدر : جدول (
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   )17خریطة (
  م2007سكنیة مقارنة بالمساحة العمرانیة للمراكز العمرانیة في محافظة نابلس التوزیع النسبي للكتلة ال

  
  .)5المصدر : جدول (

أمكن ) 17و ( )16و(  ) 15والخریطة رقم ( )5ضوء ما ورد في الجدول رقم ( ىعل
   :  أتياستخالص مای

 65223.4تبلغ مساحة االستخدام السكنى للمراكز العمرانیة في محافظة نابلس نحو    -
 % من مساحة الكتلة العمرانیة في نابلس . 76.3بنسبة  ،دونماً 

إذ بلغت  ،بأكبر مساحة من االستخدام السكنى في المحافظة مدینة نابلستحظى    -
لسكان في زیادة االستخدام ، وهذا مؤشر واضح على أثر عدد ادونماً  58875المساحة 

  .السكنى
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أساس ما تشكله مساحة  ىالمحافظة عل لمراكز العمرانیة فيویمكن تقسیم باقي ا   -
 .تنازلیاً  إلى أربع مجموعات مرتبة ترتیباً  من الكتلة العمرانیة  االستخدام السكنى

 :%) 40: ( أكثر من  األولىالفئة  .1

  .   تقع ضمن هده الفئة مدینة نابلس وقریة مجدل بني فاضل
 :% ) 40% إلى أقل من 30: (  من نیةالفئة الثا .2

عینبوس ، عقربا ، قبالن ، قصرة ،  : مراكز عمرانیة وهى ثمانيلفئة یقع ضمن هذه ا
  . دوما ، كفر قلیل ، بیتا ، بیت دجن 

 :%) 30%إلى أقل من 20: ( من لثةالفئة الثا .3

: برقة ، عصیرة الشمالیة ،بیت ایبا ألتيوهي كا ،ةً كز عمرانیامر  خمستضم هذه الفئة 
   ، أودال ، اللبن الشرقیة .

  
 :%) 20: (أقل من بعةالراالفئة  .4

   .المراكز العمرانیةباقي تضم هذه الفئة 
   المهمة، كما یأتي:من النتائج  ومن خالل العرض السابق یمكن استخالص عددً 

من الكتلة العمرانیة في غالبیة المراكز العمرانیة في  يیالحظ انخفاض االستخدام السكن  - أ
 اً عمرانی اً مركز  وأربعین ثالثة ن إث الكثیر من مدن العالم، حیبمقارنة  ،محافظة نابلس

بها  يزادت نسبة االستخدام السكن مراكز عمرانیة  عشر و ،% 20ت بها النسبة عن قلَّ 
وترجح الطالبة أن السبب المباشر لهذا االنخفاض یعود إلى أن معظم هذه  ،%30عن 

وة على أن وتباعد العمران، عال ،تتسم باتساع مساحتها اإلداریة ،المراكز العمرانیة
من  ،مساحتها السكنیة في هذه الدراسة تمثل مساحة السكن الصافي، كما ذكر سابقاً 

  خالل ضرب عدد المباني في متوسط مساحة المسكن. 
المراكز  إجماليمن الكتلة العمرانیة في  يمتوسط نسبة االستخدام السكن ارتفاعیالحظ    - ب

 من حیث ما قسمت إلى نصفین تقریباً ونجد أن المحافظة ان ،%76إذ بلغ نحو  ،العمرانیة
تزید فیها نسبة االستخدام  ةكز عمرانیامر  عشرنجد فوما یقل عن هذا المتوسط،  ،یزید

 السكني على المتوسط. 
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رغم أنها  ،یالحظ انخفاض نسبة االستخدام السكني من الكتلة العمرانیة في مدینة نابلس   - ت
عل من أبرز األسباب تعود للنمو ول ،%46.3إذ بلغت النسبة نحو  ،المحافظة مركز

مقابل نموها األفقي، عالوة على أن المدینة تضم العدید من الوظائف  ،العمراني الرأسي
 والصحیة. ،والحكومیة ،اإلداریة

  نصیب الكتلة العمرانیة من الحدود اإلداریة :
 ) أن نسبة الكتلة العمرانیة من الحدود17)، والخریطة (4یتضح من خالل الجدول (
%) وهذا یعني أن الحدود اإلداریة 90%،  أكثر من 30اإلداریة تراوحت ما بین ( أقل من 

فضفاضة ولیست منكمشة، وتباینت هذه النسبة بین المراكز العمرانیة، ویالحظ أن التباین بین 
نیة المراكز العمرانیة كان قلیًال جدًا، ویالحظ أن مدینة نابلس سجلت أقل معدل لنصیب الكتلة العمرا

  من الحدود االداریة ویعود ذلك التساع الحدود اإلداریة.
  
  

  ) 18خریطة (
  .2007في محافظة نابلس  داریة للمراكز العمرانیةإلالتوزیع النسبي للكتلة العمرانیة من الحدود ا

  

  
  .)5: جدول (المصدر
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ریة إلى خمس  ویمكن تقسیم المراكز العمرانیة حسب  نصیب الكتلة العمرانیة من الحدود اإلدا -
 )18الخریطة رقم ( انظر: آلتيفئات و هي كا

وتضم  .%) 90أكثر من  ( الفئة األولي: یتراوح نصیب الكتلة العمرانیة من الحدود اإلداریة -
 هذه روجیت وقوصین.

 .)%90أقل من ىإل%60الفئة الثانیة: یتراوح نصیب الكتلة العمرانیة من الحدود اإلداریة ( -
ت و نابلس وبیت امرین والناقورة أوصرین و قریو  :مراكز وهي ثمانیة وتقع ضمن هذه الفئة
 . وحوارة وعصیرة القبلیة ویتما

 .%)60 أقل من لىإ% 30العمرانیة (من الحدود اإلداریة الفئة الثالثة: یتراوح نصیب الكتلة  -
  ك.تل وعینبوس وزیتا و دیر شرف و بیت فوری،  آلتیةمن المراكز العمرانیة ال كالً  وتضم

 % ) 30من  أقلیتراوح نصیب الكتلة العمرانیة من الحدود اإلداریة( - الفئة الرابعة:  -
  باقي المراكز العمرانیة تقع ضمن هذه الفئة .

  
ــاً  ــاملي  -:ثانی ــل الع ــة  للعوامــلالتحلی المــؤثرة فــي االســتخدام الســكني للمراكــز العمرانی

    لمنطقة الدراسة:
  :مقدمة

موضع الدراسة، جاء هذا العمل لیؤكد من جدید على أهمیة  االستخدام السكنيأجل  من  
فإنه البد من تخطیطها والتعامل معها  ،األرض كمورد ومأوى لإلنسان، وحتى تتحقق هذه األهمیة

أي خطأ في التعامل معها سیكلف فعن العشوائیة،  اً بعید ،وٕاجراءات عملیة مدروسة ب،وفق أسالی
، وبالتالي ستقوم الطالبة باستخدام أسلوب  والمستقبلیة ،ضرةوستدفع ثمنه األجیال الحا ،كثیراً 

  التحلیل العاملي . 

 ،من تحدید عدد من المتغیرات التي تغطي خصائص السكان االقتصادیة والبد
نبذة  یأتيوالخدمات في التجمعات العمرانیة، وفیما  ،وخصائص المسكن ،والدیمغرافیة ،واالجتماعیة

  لي:مختصرة عن التحلیل العام
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  التحلیل العاملي: مفهوم
یستخدم من أجل دراسة العالقات المتداخلة بین عدد  ،حصائيإالعاملي هو أسلوب  التحلیل

من المتغیرات المتعلقة بظاهرة معینة، بهدف الكشف عن المتغیرات المشتركة، واختصار عدد 
تأثیر كل عامل من هذه  مع تحدید درجة ،المتغیرات الكبیر إلى عدد محدد من العوامل أو األبعاد

 ،العوامل، كما یفید التحلیل العاملي في الكشف عن تأثیر كل عامل من العوامل حسب المناطق
لتبین األنماط  خریطةالویمكن توضیح هذه الدرجات على  ،من خالل ما یعرف بالدرجات العاملیة

  )1(المختلفة. لأو العوام ،المكانیة لألبعاد

له جذوره في علم النفس منذ بدایة القرن العشرین، وقد كان التحلیل العاملي  كما أن التحلیل
بح لدینا صوأسلوب المتغیرین، ولكن عندما تعقدت األمور واً  ،العاملي یدرس أسلوب المتغیر الواحد

الذي یدرس مئات  ،عدد كبیر من المتغیرات، تطور هذا المنهج إلى منهج التحلیل العاملي
هذا األسلوب لم ینل اهتمامًا من  ولكنهائلة،  ةوٕاخراج النتائج بسرع ،یاناتالمتغیرات بعد إدخال الب

ل مكانة ـالعاملي یحت تحلیلأصبح موضوع ال م1930ولكن بعد عام  ،حصاءاإل علماءجانب 
العاملي  حلیلدخلت برامج أسلوب التمرموقة في مجال الریاضیات، وبعد الحرب العالمیة الثانیة أُ 

خالل الفترة ما بین  ،زاد االهتمام بهذا األسلوب من قبل الجغرافیین ولقد ،في الحاسبات اآللیة
فقد استخدمه  لمدن،م، حیث شاع استخدام هذا األسلوب لدراسة التركیب الداخلي ل1965 -1954
العالقات  إلىمن أجل بیان أنماط التركیب الداخلي في المدن، والتعرف  ،ن في أبحاثهمو الجغرافی

إلى  ،هذا األسلوب إلى اختصار العالقات المتداخلة بین المتغیرات ویهدف متغیرات.المعقدة بین ال
حیث تنتظم هذه المتغیرات في مجموعات تشترك فیها المتغیرات  ؛أقل عدد من العوامل أو األبعاد

    )2(.بالعوامل وقد عرفت تلك المجموعات ،المتشابهة

 ،، كاالستعمارحصائیاً إ یمكن قیاسها التي ال ،جهة أخرى هناك بعض العوامل المؤثرة ومن
المؤثرة، وقد شاع استخدام التحلیل العاملي  العواملوغیرها من ، سكانیةإلوالمخططات، والسیاسات ا

الستخالص العوامل المؤثرة في  ؛وخاصة في دراسة التركیب الداخلي للمدن ،في الدراسات الجغرافیة
  )3(عات السكنیة المختلفة.براز التباین بین التجمإ البیئة السكنیة، و 

  

                                                 
ر، العدد المجلد السادس عش المجلة العربیة للعوم اإلنسانیة،كاید أبو صبحة، "البیئة االجتماعیة لسكان عمان"،  )1(

 120- 118)، ص1988الرابع، (الكویت: جامعة الكویت، صیف 
 .117 ص،  بقامرجع سالكاید أبو صبحة،  )2(
 .89، ص السابقمرجع ، رائد صالحة،  )3(
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أظهرت الدراسة التي أعدها كاید  ،سبیل االستقصاء علىسبیل المثال ولیس  فعلى
ستة عوامل هي: الحالة االقتصادیة،  )1(م للبیئة االجتماعیة لمدینة عمان1988أبوصبحة سنة 

بعد خصائص والتعلیمیة، واألسریة، وخصائص المسكن، والسكن العشوائي، والبعد الدیمغرافي، و 
وكانت نسبة  ،منطقة 51و  اً متغیر  132واالجتماعیة، واستخدمت الدراسة  ،األسرة االقتصادیة

عوامل  خمسة وأظهرت دراسة أخرى لمحمد النوباني لمدینة وادي كسیر باألردن ،%47.9التباین 
یمي وتركیب األسرة، والمستوى التعل ،وخصائص المسكن ،واالجتماعي ي،هي: العامل االقتصاد

  متغیرًا. 450و ،أحیاء محافظة نابلسملت الدراسة شللزوج والزوجة، وخصائص األسرة، و 

خاص على  شكلأظهرت بعض الدراسات التي أجریت في بعض الدول األوروبیة وب كما
هي: البعد االقتصادي، واالجتماعي، والبعد ، استخالص ثالثة عوامل تمَّ  ،سكندنافیةالمدن اإل

  )2(وذلك لتجانس السكان. ،ولم یظهر البعد العرقي ،والحركة السكانیة ،السكانيثم النمو  ،األسري
  

اختیار عدد من المتغیرات  تمَّ  ،أسلوب التحلیل العاملي على محافظة نابلس ولتطبیق
المتعلقة بخصائص السكان االقتصادیة واالجتماعیة، والدیمغرافیة، وكذلك خصائص المسكن، 

والمنشآت لعام  ،والمساكن ،البیانات التي وردت في التعداد العام للسكانبموجب  فرةوالخدمات المتو 
ثرة في ؤ ستظهر حقیقة العوامل الم ،هذه الدراسة على بیانات التعداد واعتماد ،م2007عام 

التجمعات السكانیة التي تتمیز بخصائص  إلىدقیق، بجانب التعرف  شكلاالستخدام السكني ب
  المؤثرة من خالل الدراسات العاملیة. لعواملامتشابهة، ومدى ارتباطها ب

  
  
  
  
  
  

                                                 
 .120 -118ص  سابقالمرجع كاید أبو صبحة،  )1(
 .114- 113، ص بق امرجع سالكاید أبو صبحة،  )2(



  االستخدام السكني والعوامل المؤثرة فیھ
 

 
 

72

  الفصل الثاني

   . نتائج التحلیل العاملي تحلیل -أوال : 
   )6( جدول

العوامل المستخلصة التي تزید قیمتها الممیزة على واحد صحیح والتباین المفسر لكل عامل 
  والنسبة التراكمیة للتباین المفسر

میزة من الم النسبة  الممیزة القیمة  واألبعاد العوامل  
  التباین الكلي

التباین  نسبة
  المفسر التراكمیة

الدیمغرافي وخصائص  العامل  األول العامل
  المسكن

84.869  80.210  80.333  

  95.870  15.304  11.513  والخدمات المرافق  الثاني العامل
  94.372  2.520  1.042  المسكن ملكیة  الثالث العامل
  97.275  2.04  1.502  المیاه  مشكلة  الرابع العامل

  : مستخرج الحاسب.المصدر

) أن عدد العوامل التي أمكن استخالصها من نتائج التحلیل العاملي 6من الجدول ( یتبین
وقد بلغ مجموع التباین الذي  ،)1.0وهي العوامل ذات القیم الممیزة التي تزید على ( أربعة عوامل،

وعلى ذلك تبدو هذه النسبة  ،األخرى% للعوامل 3وعلى ذلك بقى  ،%97فسرته العوامل األربعة 
إذا ما قورنت بدراسات متشابهة، فعلى سبیل المثال أظهرت دراسة لمدینة مأدبا في  مرتفعة جداً 

  . )1(%53.52 فسرتخمسة عوامل  م2004عام  ردناأل

أظهرت أربعة عوامل فسرت  م1992وفي دراسة للتركیب الداخلي لمدینة تعز الیمنیة عام  
هرت أربعة عوامل ظحیث أ ؛باستثناء دراسة لمحافظات غزة ،)2(ة التباین الكلي% من نسب62.2

ولعل هذا االرتفاع في النسبة مرده إلى دقة البیانات  ،)3(% من نسبة التباین الكلي94.5فسرت 
 ،المستخدمة في الدراسة، مما أدى إلى الكشف عن العوامل المشتركة المؤثرة في االستخدام السكني

إلى عدد قلیل من العوامل، وقد ضمت المصفوفة المتغیرات التي تزید معامالت ارتباطها وتلخصیها 
  %.30مع العوامل األخرى على 

                                                 
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة األردنیة، عمان، الداخلي لمدینة مأدبا""التركیب  سامي محمد اللیمون، )1(

 26، ص2004
، دراسة في تركیب السكان والمساكن، التركیب الداخلي لمدینة تعز في الجمهوریة الیمنیةعبد اهللا الوهمي،  )2(

 44، ص1992رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة األردنیة، عمان، 
 91، مرجع سابق، صاالستخدام السكني لألرض في محافظات غزةمد صالحة، رائد مح )3(
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تتراوح القواسم المشتركة  متغیراً  93) نجد أن 3النتائج الواردة في الملحق رقم ( ولتحلیل  
 ،سیة من المتغیرات% من المعلومات األسا100% إلى 85أي ما یعادل  ،)1 – 0.85بینها بین (

إذ  ،متغیرات فقط ةسرت إلى العوامل األربعة المشتقة، فیما انخفضت نسبة التباین في ثالثفُ و 
% من المعلومات 78% إلى 64أي ما یعادل  ؛%)0.77% إلى 0.65تراوحت االشتراكات فیها (

  في العوامل الثالثة المشتقة. ُفِسرتْ  ،األساسیة في المتغیرات
ولتحدید المراكز التي تتمیز  ،یرات على المراكز العمرانیة في المحافظةالمتغ ولتوزیع  

تقسیم مَّ للعوامل الثالثة، وت العاملیةاستخراج مصفوفة الدرجات مَّ فقد ت ،بخصائص متشابهة
) (أكثر 1 –) (من صفر 1-) (أكثر من 1- لى إالدرجات العاملیة إلى أربع فئات هي: (من صفر 

  ).1من 
 ،تقیس مدى تكثیف خصائص العامل في الوحدات الجغرافیة المختلفة الدرجات وهذه  

القیم الموجبة لدرجات العامل أشار ذلك  توتذبذب هذه القیم بین موجبة وأخرى سالبة، وكلما كبر 
إلى بروز أشد في خصائص العامل لمتغیراته المختلفة في الوحدة الجغرافیة، أما القیم السالبة فتعني 

    )1(خصائص العامل مع الوحدة الجغرافیة.في تأثیر  ضعفاً 
    المؤثرة في االستخدام السكني اعتمادًا على نتائج التحلیل العاملي: العوامل - ثانیا:

  العامل الدیمغرافي وخصائص السكان: -العامل األول:
وتركیبهم العمري والنوعي،  ،من حیث عددهم ؛تتعلق بالسكان العامل متغیرات متعددةلهذا 

وتركیبهم االقتصادي، وما یتعلق بالمسكن من حیث عدد  ،والزواجیة ،والحالة التعلیمیة ،سروعدد األ
 ،والخدمات المتوفرة داخل المسكن ،الوحدات السكنیة، وعدد الغرف في المسكن، وملكیة المسكن

ویالحظ من الملحق  ،% من مجموع التباین في مصفوفة المتغیرات80.2وقد فسر العامل األول 
 ،لستة وسبعین متغیراً  0.9) ارتفاع درجات هذا العامل من تشعبات العوامل، إذا تزید على 1رقم (

أقل  تالعوامل كان اقيلستة متغیرات، وب 0.9إلى أقل من  0.6فیما تراوحت تشعبات العوامل من 
 وأثره ،وهذا یدل على قوة تأثیر خصائص هذا العامل ،فیما كانت جمیع المتغیرات موجبة ،0.7من 

  المباشر على البیئة السكنیة.
  من خالل: هذه األبعاد تناول ُیمكن الضوء على أبعاد هذا العامل وإللقاء

  العامل الدیمغرافي: - البعد األول:

 اليوبالت ني،باالمتداد العمرا وثیقا الشك فیه أن العامل الدیمغرافي یرتبط ارتباطاً  مما
ظاللها على هذا العامل في محافظة نابلس بي ألقت والت ،باالستخدام السكني، وبالظروف السیاسیة

                                                 
 92، مرجع سابق، ص االستخدام السكني لألرض في محافظات غزةرائد محمد صالحة،  )1(
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إلى  م1948وما تبعها من هجرات قسریة من األراضي التي احتلت عام  –وفلسطین عامة - 
وما تشهده المحافظة من هجرات  م،1967بعد احتالل عام  ،الخارج ىومن المحافظة إل ،المحافظة

 ،ذلك كان له أثر واضح في االمتداد العمرانيداخلیة مستمرة بفعل االستیطان والجدار الفاصل، كل 
 ،وخصائصهم ،لدراسة السكان فقد أفردت الطالبة فصالً  ،لألهمیة الكبیرة لهذا العامل ونظراً 

  ومستقبل السكان. ،وكثافتهم

  خصائص المسكن: -البعد الثاني:

تأثیر مباشر على االستخدام السكني، الرتباط  اأن خصائص المسكن له أیضاً  ال شك
لدراسة خصائص  كامالً  فصالً  ت الطالبةفقد أفرد ،بالمسكن أساس بشكلاالستخدام السكني 

  .المسكن

  ) 19( خریطة

  . وخصائص السكان يالعامل الدیمغراف  -توزیع درجات العامل األول:

  
   .) 4: الملحق رقم (المصدر
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راكز العمرانیة على الم تأثیر العامل على ألولالدرجات العاملیة للعامل ا زیعمن تو  وتبین
  :آلتيالنحو ا

وهي دیر  ى؛مجموعة قر و  نابلس مدینةسجلت كل من  ) 1( أكثر من  :الفئة األولي  - 
التي  ،وحوارة ،وأودال ،وعورتا ،وفروش بیت دجن ،وبیت حسن ،وبیت دجن ،وسالم ،الحطب

أن تأثیر  وهذا یدلل ،والتي زادت عن واحد صحیح ،تمیزت بأعلى الدرجات العاملیة الموجبة
 ،التي تبین العامل الدیمغرافي ، )19(الخریطة رقم انظر .جداً  العامل فیها كان كبیراً 

 وخصائص السكان.

 وزعترة . ،وبیتا ،وكفر قلیل ،وروجیت ،بیت فوریك تضم ) 1( صفر إلى  :الفئة الثانیة  - 

 تأثیر هذا العامل أي أن؛ العمرانیة  باقي المراكز تضم) 1-  ل منقأ ( صفر إلىالفئة الثالثة:  - 
 .هذه المراكز أقل من الفئتین السابقتینعلى 

   

  عامل المرافق والخدمات:-العامل الثاني: 

% من مجموع التباین مصفوفة  15.3) أن هذا العامل فسر 6من الجدول رقم ( اتضح
 0.8بدرجات مرتفعة من تشعبات العوامل، وقد زاد عن  المتغیرات، وقد تمیز هذا العامل أیضاً 

، أو مرحاضاً  ،أو حماما ،ال تمتلك مطبخا التيتمثلت في المساكن  مل،في ثمانیة عوا
ولكنها غیر متصلة بالمیاه، وكذلك المساكن التي تعتمد  ،والمساكن التي تمتلك تلك المرافق

  على مصادر أخرى للمیاه غیر المذكورة في التعداد.

لت هذه العوامل في المساكن التي ال ) وتمث0.85 – 0.52تراوح تشبع باقي العوامل من (و 
والمساكن التي تعتمد  ،تتصل بالكهرباء، والتي لها مولد خاص، والتي لها حفر امتصاصیة

  على صهاریج المیاه، والتي تعتمد على آبار الجمع.
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  ) 20( خریطة

  والخدمات. مرافقال عامل -توزیع درجات العامل الثاني: 

  
  . ) 4ملحق رقم ( :المصدر

  :یأتيما  من خالل تأثیر درجات هذا العامل على المراكز العمرانیةن تبیو 

أن المراكز العمرانیة التي تمیزت بأعلى الدرجات العاملیة الموجبة أكثر  یبدو : ىاألولالفئة  - 
مدینة وأن هاتین القریتین تقعان جنوب  ،ابیتا وعقربا امن واحد صحیح لهذا العامل هي قریتی

 اتوافر فیهتالتي ال  ،انات التعداد ارتفاع عدد المساكن في تلك القرىوقد أظهرت بی ،نابلس
تعاني من النقص في  عام شكلمطبخ أو حمام وعدم اتصالهما بالماء، كما أن المحافظة ب

تبین عامل المرافق والخدمات في التي  ، )20الخریطة رقم ( انظر توفیر الصرف الصحي.
 المحافظة . 

، وهو تأثیر أقل وأودال ،) في قریتي عورتا1یر العامل من (صفر إلى  تأث كان :الثانیةالفئة  - 
 من الفئة السابقة، وتعود لنفس األسباب السابقة.

 .وعینبوس ،تأثیره في بیت فوریك كان :الثالثة الفئة  - 
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 توتراوح ،باقي المراكز العمرانیة كان تأثیر هذا العامل أقل من الفئتین السابقتین وفي - 
  .)1-ر إلى أقل من الدرجات من (صف

  ملكیة المسكن: -العامل الثالث:
وقد تمیز بدرجات  ،% من مجموع التباین في مصفوفة المتغیرات2.5هذا العامل  فسر  
اشتمل هذا العامل على المتغیرات ، و )0.63 – 0.30شبع، إذ تراوحت من (من الت قلیلة

، وعدد فراد الذین یمتلكون مسكناً والذین یسكنون مقابل عمل، وعدد األ ،المتعلقة بعدد األفراد
  .ةسباب السابقمختلفة على األ سباباألفراد الذین یسكنون أل

   ) 21( خریطة
  :  ملكیة السكندرجات العامل الثالث توزیع

  
  .)  4رقم (  الملحق: لمصدرا

  : أتي) ما ی21الخریطة رقم ( من تبینقد ف ،العمرانیة مراكزبخصوص تأثیر العامل على ال أما

وفروش بیت دجن حصلت على  ،وبیت دجن ،وبیت حسن ،ودیر الحطب ،مجموعة سالم نأ - 
تبین التي ) 21الخریطة رقم ( ظران) .1صفر إلى أكثر من من (درجات عاملیه موجبة  

 توزیع درجات العامل الثالث ملكیة المسكن. 
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لمناطق وهذه ا ، )1 –بعض المناطق بدرجات عاملیة موجبة متوسطة (من صفر إلى  حظیت - 
 وحوارة . ،بیت فوریك وروجیت :هي

  ).1- من صفر إلى  أقلالمراكز تمیزت بدرجات عملیة ( باقي - 
  .المیاه مشكلة  - العامل الرابع:

من  فقط% 2.3إذ فسر  ،ولم یكن تأثیره كبیراً  ،والخدمات ،هذا العامل بعامل المرافق یرتبط
ذ بلغت إ ، ما حدعامل بدرجات عالیة إلى تمیز هذا ال دوق ،مجموع التباین في مصفوفة المعلومات

للمساكن التي تعتمد على  0.50و  ،التي تعتمد على میاه الینابیع اكنلمتغیر المس 0.76العوامل 
   .الصهاریج

فإن الباحثین یفضلون وجود ثالثة متغیرات على األقل  ،وبالرغم من وجود متغیرین فقط
 ،لتأثیر مصادر المیاه على االستخدام السكني مهماً  راً إال أن هذا العامل یعطي مؤش ،لتسمیة العامل

قائمة لیس فقط بسبب الظروف الطبیعیة المتمثلة  مشكلةویمثل نقص المیاه في محافظة نابلس 
على "سرائیلي اإل "بسبب سیطرة االحتالل بل أیضاً  ،وتذبذب األمطار ،وشبه الجاف ،بالمناخ الجاف

  .موارد المیاه

 ،والینابیع ،لمحافظة في توفیر میاه الشرب على آبار الجمع المنزلیةا عتمدعام ت شكلوب 
وهذه الشركة تسیطر على جزء من موارد  ،"سرائیلیةاإل"وعلى شركة (میكروت)  ،واآلبار الزراعیة

  . وتوزیعاً  المیاه في المحافظة استخراجاً 
  

  :ما یأتي )22رقم ( ةیتبین من الخریط ةالدرجات العاملی  وبخصوص

التي زادت عن الواحد  ،على أعلى الدرجات العاملیة زعترة وبیتا حصلت) :1كثر من ( أ  - 
د ارتفاع عدد األسر التي تعتم عداد، وخاصة أنه تبین من بیانات التاملالصحیح في هذا الع

ماء  بوربالرغم من أن كل منزل في المدینة یوجد بها صن ،المیاه كمصدر للمیاه صهاریج على
 لجمع.للشرب من میاه ا
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  ) 22( خریطة

  هعامل المیا -لرابع :اتوزیع الدرجات العامل 

  
  .) 4: انظر الملحق (   المصدر

  
  

في هذه  ومعظم األسر أیضاً  ،) في روجیت1تأثیر هذا العامل من (صفر إلى أقل من  بلغ - 
 القریة تعتمد على الصهاریج من مصادر أخرى للمیاه.

إذ تراوحت الدرجات  ،عامل بدرجة أقل من الفئتین السابقتینباقي المراكز العمرانیة كان تأثیر ال - 
  ).1من (صفر إلى أقل من 
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   العوامل األخرى في االستخدام السكني: -:ثالثاً 
  وهي: ،العوامل األربعة السابقة بمجموعة من العوامل األخرى ترتبط

  العوامل االقتصادیة واالجتماعیة: - 1

  :العامل االقتصادي -أ

 ،ن التغیر االقتصاديإحیث  ،باالستخدام السكني طردي شكلاالقتصادي بالعامل  یرتبط
وعند الحدیث عن العامل  ،وعمراني واضح ،یؤدي إلى تغیر اجتماعي لدخلورفع مستوى ا

منذ  "سرائیليإلا" االقتصاد الفلسطیني بوجود االحتالل رشارة إلى مدى تأثاالقتصادي البد من اإل
  م.1948عام 

 فقراء،نصف سكان الضفة الغربیة إلى لى ام إلى تحول حو 1948عام نكبة الأدت  فقد
فقدت المحافظة األسواق األساسیة لمنتجاتها الزراعیة، وفقدت  وقد ،فقدان مصدر عملهم نتیجة

 ،مراكزها الصناعیة، كما فقدت المحافظة اتصالها بالعالم الخارجي عن طریق البحر المتوسط
وذلك بعد ظهور الضفة الغربیة كوحدة  ،والسیاسیة ،والمكانیة ،صادیةعالقاتها االقتتغیرت  اليوبالت

لألردن بعد انفصالها عن باقي جسم فلسطین، وفي هذه الفترة اتسم اقتصاد  مِّهاوض ،إداریة
قلیل  ،وركیزته قطاع زراعي مع قطاع صناعي ضعیفمتدهور، نه اقتصاد أبعمومًا المحافظة 

مساهمة القطاع الصناعي في اقتصاد المحافظة  عنوالحرف، و  الصناعات الصغیرة هتسود ،التطور
ضربة إلى م تعرض االقتصاد الفلسطیني 1967وبعد نكسة عام  ،%10 یتجاوز فالفي هذه الفترة 

للضفة الغربیة وقطاع غزة، وقد تأثرت الصناعة في محافظة نابلس بعد  "إسرائیل" قویة بعد احتالل
حیث أدى  ؛وخاصة المهرة منهم، وعدم توفر المواد األولیة ،لعاملةاألیدي ا هجرةاالحتالل مباشرة ب

ذلك إلى شل الحركة الصناعیة ولفترة طویلة من بدایة االحتالل، وقد ساعد هذا الوضع السلطات 
  .)1(احتیاجاتها  مععلى تشكیل النشاط الصناعي في الضفة الغربیة بما یتناسب " اإلسرائیلیة"

ى التغیر في التركیب الصناعي للمحافظة، وهو النمو المتسارع سیاسة االحتالل إل وأدت  
اتجاه بورسمت عالقات مكانیة  ،"اإلسرائیلیة"الذي له عالقة بالسوق  ،في بعض فروع هذا القطاع

 ،والحدادة ،والصباغ ،ودبغ الجلود ،والكلس ،الصابون :مثل "اإلسرائیلي"السوق  ووه ،محدود
بعد االحتالل ربط اقتصاد الضفة الغربیة  "سرائیلإ"هداف أمن  وكان ،وطحن الحبوب ،والحلویات
وخاصة  ،یؤدي إلى اضمحالل األنشطة االقتصادیة المختلفة نأ بدورهالذي  ،سرائیلي"إلا" باالقتصاد

                                                 
، رسالة دكتوراه غیر منشورة، الجامعة إقلیم الجلیل دراسة في الجغرافیة االقتصادیةأحمد بعد القادر إغریب،  )1(

 . 44، ص1977اللبنانیة، 
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الصناعات و األرقام إلى تراجع حاد في قطاع الصناعات الغذائیة،  وأشارت )1( .النشاط الصناعي
إلى  م1968% عام 26سساتهما مقارنة بعدد المؤسسات الصناعیة من انخفضت مؤ  وقد ،الجلدیة

 ،% بالنسبة للصناعات الجلدیة8% إلى 12م بالنسبة للصناعات الغذائیة، ومن 1990% عام 10
  )2(% بالنسبة لصناعة الصابون في نابلس.18% إلى 22ومن 

 قد شهد تراجعاً سهام قطاع الصناعة إفإن  ،نتاج المحليمن حیث المساهمة في اإل أما  
% عام 5وتراجع إلى  ،% في بدایة االحتالل8.7حیث كانت نسبته  ؛في ظل االحتالل ملموساً 
یجاد عالقة اقتصادیة ذات قد أسس أرضیة إل "سرائیلياإل"ومما ال شك فیه أن االحتالل ،م1987

ن جهة أخرى، م "اإلسرائیلي" واالقتصاد ،اختالل شدید بین المناطق الفلسطینیة المحتلة من جهة
 ،وهي أن دولة صناعیة تصدر إلى مناطق ذات اقتصاد غیر متطور مختلف المواد االستهالكیة

م 1976% عام 12انخفض الدخل من الصناعة من  اليوبالت ،وتستورد األیدي العاملة الرخیصة
لفترة في ا ملحوظاً  عمرانیاً  بد من اإلشارة أن المحافظة شهدت نمواً  وال ،م1980% عام 6.5إلى 

وارتفاع مستوى المعیشة بعد عمل كثیر من أبناء المحافظة  ،نتیجة لزیادة الدخل ،م1987 -1977
  .)3(داخل الخط األخضر ودول الخلیج

 نوعیاً  شهد االقتصاد الفلسطیني تقدماً  ،م1994قدوم السلطة الوطنیة الفلسطینیة عام  ومنذ
مساهمة القطاع الصناعي في الناتج  وخاصة في بنیة القطاع الصناعي وهیكله، حیث ارتفعت

عمدت السلطة الوطنیة  وقدم، 1998% عام 16.8م إلى 1997% عام 8من الي جمالمحلي اإل
عطي الكثیر من الحوافز ت تيال ،والمناطق الصناعیة الحرة ،هیئة المدن إنشاءإلى الفلسطینیة 
طط والبرامج الكفیلة بإعادة هیكلة عداد الخإفي  جباراً  الصناعة جهداً  ةحیث بذلت وزار  ،للمستثمرین

ملحوظ على تطور   شكلوتطویره، وانعكس هذا التطور االقتصادي ب ،وتنمیته ،القطاع الصناعي
واجه االقتصاد  ،م2000سبتمبر في العمران في المحافظة، وبعد اندالع انتفاضة األقصى 

على الضفة الغربیة وقطاع  حیث كان الحصار شامالً  ،صعبة لم یسبق لها مثیل الفلسطیني ظروفاً 
، أیضاً  "سرائیلإ"ة وغالق كل المنافذ الخارجیة بین المناطق الفلسطینیة في الضفة الغربیإم فت ،غزة

مما ترتب علیه خسائر فادحة في  ؛هذا باإلضافة إلى فرض حصار شامل على مدن الضفة الغربیة
مباشر بهذا الوضع،  شكلب كاناإلسكل جوانب وقطاعات االقتصاد الفلسطیني، وقد تأثر قطاع 

    .وتراجعت حركة العمران بشكل ملحوظ
  

                                                 
 .39- 33ص، 1981القدس،  الصناعات العربیة في الضفة العربیة،  ،جمعیة الدراسات العربیة )1(
 .مرجع السابقالغرفة التجاریة،  )2(
 على الشهادات الصادرة من الغرف التجاریة الصناعیة والزراعیة في الضفة إحصائیة،"اتحاد الغرفة التجاریة  )3(

 . م2008ات غیر منشورة، ، بیان2007الغربیة عام 
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 ،% من اقتصاد األراضي الفلسطیني في الوضع الطبیعي55نحو محافظة نابلس  وتشكل  
 ،والبالستیك ،ودباغة الجلود ،صناعة الحلویات : األخرى مثل القتصادیةوهناك بعض القطاعات ا

 تها في% من مثیال60تصل إلى أكثر من  ،ع الغزل والنسیجومصان ،والسخانات الشمسیة ،والزجاج
  .)1(فلسطین

، إال أن محافظة نابلس ال زالت تحافظ المعیقات التي ذكرت سابقاً و من الصعوبات  وبالرغم
العاصمة االقتصادیة لمدن تعتبر زالت المحافظة  على نسبة مشاركتها في االقتصاد الوطني، وال

حصائیة إویتضح من خالل  م،2008في نسبة صادراتها سنة  ر األكبرتعتبو  ،شمال الضفة الغربیة
إلى إجم % من30أجراها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني أن محافظة نابلس تستحوذ على 

 تشكلو  ،% من صادرات الضفة50صادرات المحافظة من منتجات األغذیة  وتشكل، الصادرات
وهناك صناعات متنوعة بلغت  ،%53لبالستیكیة والصادرات ا ،%60الجلود واألحذیة  صادرات
  )2(%.19.3نسبتها 

على  للظروف االقتصادیة التي تعرضت لها محافظة نابلس أثراً  –ومما ال شك فیه أن 
على  ، والذي یعتمد بالدرجة األولىسكانوال سیما قطاع اإل ،مختلف القطاعات االقتصادیة

  البیئة السكنیة . على  ع االقتصاديأثر الواق أتي، وفیما یاالدخار، واالستقرار

  البیئة السكنیة : على  البعد االقتصادي وأثره

من البدیهي أن ینصب تفكیر المالك على استغالل أقصى مساحة من األرض، والبناء، وأن 
یكون المبنى جاهزًا لكل االحتماالت للسكن أوًال، ثم لكسب العیش في المستقبل، وبالتالى انتشرت 

الت، والمخازن التجاریة، حیث یكون الطابق األرضي من المساكن محالت تجاریة وٕان ظاهرة المح
كانت المنطقة غیر تجاریة. وبالرغم من ارتفاع تكالیف البناء، فان ذلك لم یؤثر كثیرًا على حركة 

  البناء والتعمیر، وزیادة الطلب على المسكن وذلك لعدة أسباب منها: 

 لعظمى من السكان االستثمار اآلمن والوحید.ألن المسكن یشكل للغالبیة ا  - 

 الحاجة الملحة، والضروریة للمسكن.  - 

 فقدان العدید من السكان لمساكنهم بسبب سیاسة االحتالل.   - 

                                                 
 .45صمرجع سابق، جمعیة الدراسات العربیة،  )1(
 .55، ص54، ص2، الكتاب التقریر السنوياإلحصاء المركزي الفلسطیني، محافظة نابلس،  )2(
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لم تعد مساكن المخیمات وغیرها من المساكن تلبي حاجة األسرة، بعد أن تضاعف   - 
یمكن الرجوع إلى الفصل  عددها. ولمزید من التفاصیل حول التركیب االقتصادي للسكان

  الخاص بالسكان. 
  

  األراضي: أسعار

من العوامل المؤثرة في النمو  في المراكز العمرانیة التباین في سعر األراضي  یعتبر  
وذلك  ،)1(المحافظةواختیار الوظائف لمواقعها داخل  ،وفي توزیع استخدامات األراضي  لعمراني،ا

التي تشابهت بارتفاع أسعار  ،ز العمرانیة في محافظة نابلسینطبق إلى حد كبیر على جمیع المراك
الوظیفة السكنیة على األدوار  رواقتصا ،الوظیفة التجاریة وسیادة ،العمرانیة المراكزاألراضي وسط 

  . العلویة

تكاد تخلو من الوظیفة السكنیة ففي مدینة نابلس (البلدة القدیمة)  ةالمنطقة التجاریأما 
 ،في أسعار األراضي كبیراً  الوظیفة التجاریة لها، حیث تشهد تلك المنطقة ارتفاعاً  شدة منافسة نتیجة

 ،خاصة في الجهات الغربیة من المحافظة ،أمریكي آالف دوالرٍ  5إذ وصل سعر المتر المربع نحو 
ومن موقع  ،خرعمراني آل مركزأسعار األراضي تختلف من  كما أن ،على عكس الجهات الشرقیة

ألف إلى  50من المحافظة  ل المدینة نفسها، وقد تراوحت أسعار األراضي في مراكزإلى آخر داخ
آالف  10الـ وعلى أطراف المحافظة انخفضت إلى ما دون  الواحد، ألف دوالر أمریكي للدونم 60

إلى جذب العمران  حافظةوقد أدى انخفاض أسعار األراضي على أطراف الم، للدونم أمریكيدوالر 
  )2( زراعیة. یتها أراضٍ وغالب ،إلیها

توجیه  ى أجزاء كبیرة من المحافظة أدى إلىوقد كان لسیطرة االحتالل "االسرائیلي" عل  
تین قكانت أسعار األراضي في هاتین المنط وقد، )جبلي عیبال وجرزیم (الجبل الشمالي إلىالعمران 

وقد  ،السكنیة والتجاریة للوظیفتین كثیفاً  هد تركزاً ش، وهي اآلن تمنخفضة جداً  م1967قبل عام 
وخاصة البلدة القدیمة التي تعتبر اآلن المنطقة  ،وصلت أسعار األراضي بها إلى أرقام فلكیة

  )3(التجاریة األولى في المحافظة.
  

                                                 
، 1990دار الثقافة والنشر والتوزیع، الطبعة الرابعة،  دراسات في جغرافیة المدن، أحمد على اسماعیل،  )1(

 .263ص
 .56، ص مرجع سابق) ، 2حصاء السنوي (اإلالجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، كتاب  )2(
أثر النشاطات العمرانیة المختلفة على التجمعات الفلسطینیة المحلیة في معهد األبحاث التطبیقیة (أریج)،  )3(

 .63، ص2002القدس،  محافظتي نابلس والخلیل،
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  االجتماعي: العامل

ینتشر العمران  تاليوبال ،السكن المنفرد (األفقي)یفضلون سكان محافظة نابلس  أن یالحظ  
رة من األرض، ویرجع ذلك إلى العادات والتقالید لألسر التي تفضل التمتع على مساحة كبی

لما هو  وهذا خالفاً  ،سكنیة عمارةوال تقبل السكن مع أسر أخرى في المنفرد، بالخصوصیة والسكن 
من األسر  ومحافظات أخرى في الضفة الغربیة، حیث لوحظ أن كثیراً  ،شائع في محافظات غزة

  . )1(ا مجتمعین في عمارة واحدةهؤ تفضل أن یسكن أبنا

   السیاسي: العامل

والتي قسمت الضفة بما فیها  ،بعد اتفاقیات أوسلو واضح شكلأثر العامل السیاسي ب ظهر
  ثالث مناطق:إلى محافظة نابلس 

  :اناالستیط -أ

واستمرت في  ،م1967في محافظة نابلس عام  "اإلسرائیلیة"المستوطنات  "إسرائیل أقامت"  
وحتى العام  1967منذ العام ة نابلس ـافظـي محـف" اإلسرائیلیة" لغ عدد المستوطناتب ولكن  ،ئهابنا

وباقي المستوطنات م، 1978 - 1967عام من  مستوطنة 32و مستوطنة، 50ى والح م1982
  )2(.في محافظة نابلس مستوطنة 18عددها بلغ والتي  م1982 -1980ما بین عام  ُأنِشئت

  مستوطنة .  14ة طولكرم وسلفیت عن محافظة نابلس أصبح عددها أما بعد انفصال محافظ

فإن  ،المستوطناتتأثیر عن  أماو  وكان الدافع الدیني من أبرز أهذاف االستیطان في المحافظة، 
ة العمرانیة للمحافظة وتقطیع طكان له دور في التأثیر على الخار  ،موقع المستوطنة ولیس حجمها

  أوصالها.

  :، ما یأتيج االستیطان عالوة على ما ذكرأهم نتائ وكان من

 ،واإلغالق ،ووضع الید ،أجزاء واسعة من األراضي الفلسطینیة عن طریق المصادرة فقدان - 
 وتقیید البناء.

                                                 
، رسالة متعدد الطوابق والوظائف في نابلس من منظور اجتماعي وعمرانيالبناء الوائل عبد الرؤوف داود،  )1(

 .48، ص2003ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 
بیانات متفرقة، رام اهللا،  األراضي، ةقاعدة بیانات االستیطان ومصادر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  )2(

 .2008فلسطین، 
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واسعة تقع بین  ضٍ اوعزل أر  ،ومحاصرتها ،من التواصل العمراني بین المدن في المحافظة الحد - 
 المستوطنات.

وتفصل أجزاء المحافظة  ،تصل المستوطنات بعضها ببعض الطرق االلتفافیة التي إنشاء - 
 بعضها عن بعض، ویحرم على الفلسطینیین استخدام تلك الطرق أو االقتراب منها.

  

  المخططات الهیكلیة: - ب

من المعوقات لالمتداد  دیدعن تلك االتفاقیة الع نتج م13/9/1993اتفاقیة أوسلو  بعد
تلك الفئة التي تتولى فیها السلطة  ،)Aضمن الفئة (كامل بالالعمراني، فلم تصنف مدینة نابلس 

الفلسطینیة الصالحیة التنظیمیة، وهذه الفئة من أفضل الفئات مصلحة للفلسطینیین، ولكن هناك 
من ولكنها  ،"اإلسرائیلي"تلك الفئة تخضع أمنیًا لالحتالل  ،)Bأجزاء من المدینة وقعت في الفئة (

المنطقة الغربیة من المساكن الشعبیة  :مثل ،لطة الوطنیة الفلسطینیةتتبع للسالناحیة التنظیمیة 
ورة ظتعتبر هذه المناطق مح كانت  سكان المهندسین وغیرها، حیثإ و  ،وقریة عراق التایه ،الشرقیة

وتنخفض فیها أسعار األراضي مقارنة قبل دخول السلطة الفلسطینیة،  ،البناء من قبل الفلسطینیین
تلك الفئة التي تتبع  ،)Cبینما تقع بعض أجزاء المدینة في الفئة ( ،)A( لفئةاتها من مع مثیال
صدار التراخیص إوخاصة عدم  ،الذي یتحكم في كل األمور ،"سرائیلياإل"للجانب  وأمنیاً  تنظیمیاً 

ویتجنب السكان تلك  ،وأجزاء منطقة الضاحیة ،منطقة سهل عسكر :مثل لتشیید،الالزمة للبناء وا
عملیة هدم المنازل في تلك المناطق  مَّتتقد و  ،لوضعها األمني التنظیمي راً المناطق نظ

  )1(.للمخالفین

  العوامل الطبیعیة:

وخصائص  ،المؤثرة في االستخدام السكني ،حدى العوامل الهامةإالعوامل الطبیعیة  تعتبر  
  والمناخ. ،العامل الطوبغرافي والتركیب الجیولوجيوخاصة المسكن، 

المراكز العمرانیة في في معظم ضع الطوبغرافي على االمتداد العمراني أثر الو  وقد
ما بین تقع  اإلشارة في الفصل األول أن المحافظة  ت، وتموذلك حسب طبیعة المكان ،المحافظة

 ؛وجد العمران الفلسطینيیویقطعها العدید من األودیة، وفي تلك المناطق  ،جبلي عیبال وجرزیم
ارتفاع على  معظم المراكز العمرانیة یقع، و ذلك جبلي عیبال وجرزیمبلیتجاوز حیث امتد أكثر بكثیر 

ن المحافظة اتخدت لنفسها إ، وبذلك ففوق مستوى سطح البحر المتوسط متراً  450إلى 150ما بین 
 فتتواجد ؛، وتعتبر المنحدرات الغربیة أكثر سكاناً بجانب األودیة، وممراتها، وروافدها موضعاً 

                                                 
 .32م التنظیم، قائمة المناطق وتصنیفها، صبلدیة نابلس قس )1(
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تكسوها تربة  د مساحات مستویةو وجنظرًا ل وخصوبة التربة،، كانیة النبساط السطحالتجمعات الس
بناء المراكز على  السهولوقد ساعدت هذه  ،، كسهل عرابة وسهل سانورفیضیة تصلح للزراعة

 كمیة األمطار الساقطةو  ،لوحظ أثر الینابیعكما  ،وزیادة عدد السكان في هذه المناطق ،العمرانیة
بینما إلى الجنوب من الفارعة   ،من أسباب جذب العمران سببٌ والتي هي  ،العامليفي التحلیل 

والتربة فقیرة،  ،یوجد الجبل الكبیر، ومن ورائه حوض بیت دجن، حیث كمیات األمطار قلیلة
مناطق رعویة، إلى وتحولت  ،تلك المناطق قلیلة السكاناألمر الذي جعل  ؛والسطح المتضرس

فأدى ذلك إلى  ؛وبیت دجن ،وطمون ،طقة الشرقیة من القرى سوى طوباسحیث ال یوجد في المن
  )1(خلل في الناحیتین العمرانیة والبیئیة.

  

  :العالقة المكانیة بین االستخدام السكني واالستخدامات األخرى -:ثالثاً 
كان االستخدام السكني في المدینة یمثل أحد االستخدامات والعناصر الرئیسة لمكونات  إذا  

وسماته  ،الكثیر من جوانبه فهمو  ،نسیج العمراني الستخدام األرض بها، فإنه ال یمكن دراستهال
عن بقیة عناصر هذا النسیج، هذا باإلضافة إلى فهم طبیعة هذا  منفصالً  ،ومشاكله العمرانیة

یمكن أن تتم بمعزل عن معرفة االستخدامات  فال ،المؤثرة فیه العواملو  ،وأنماطه ،االستخدام
  )2(والعالقة التي تربطه مع هذه االستخدامات. ،خرىاأل

  االستخدام التجاري: - 1

لخدمة  ؛مناطق االستخدام التجاري من الفعالیات األساسیة التي تتواجد في المدینة تعتبر  
وهي محالت مختلفة في  ع؛سكانها وسكان ظهیرها، وهي تشمل في الدرجة األولى محالت البی

  وعدد المستهلكین الذین تخدمهم. ،في المدینةلموقعها  همیتها تبعاً أ

، فالمناطق السكنیة تجلب الوظیفة وثیقاً  الوظیفة التجاریة بالوظیفة السكنیة ارتباطاً  وترتبط  
  )3(التجاریة بجانب الوظائف األخرى.

، دونماً  33742، حیث بلغت نحو بین مساحة االستخدام التجاريت) ی7(ومن الجدول رقم 
% من 39.4وهذه المساحة تعادل ما یقارب  ،% من جملة االستخدامات19.3أي ما یعادل 

  جمالي المحافظة.المساحة العمرانیة إل
                                                 

 .709 -708ص  ، مرجع سابق موسوعة المدن الفلسطینیة، )1(
 - 61، صمرجع سابق"أنماطه والعوامل المؤثرة فیه"،  العیناالستخدام السكني في مدینة أحمد حسن إبراهیم،  )2(

62. 
  108، صسابق مرجع االستخدام السكني في محافظات غزة،رائد أحمد صالحة،  )3(

 ) 5)  راجع الجدول رقم (دونماً  85428(  2009المساحة العمرانیة للمراكز عام  •
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وتتفاوت نسبة ما یشكله االستخدام التجاري من جملة االستخدامات في جمیع المراكز، 
من جملة االستخدامات  %5.4حیث بلغت نحو  ،ة بشكل ملحوظ في مدینة نابلسوارتفعت النسب

  % من المساحة الكلیة للمدینة . 11.7أي ما یعادل ؛ ي المدینةف

واالستخدام التجاري یالحظ أن مقابل كل  ،وعند المقارنة بین مساحة االستخدام السكني
 ًا متر 1000؛ أي ما یعادل دونمًا من االستخدام التجاري 0.517دونم من االستخدام السكني 

  ) 7التجاري ( جدول لالستخدام مترًا  517للسكن مقابل نحو 
  )7جدول رقم (

  2009المساحات التقریبیة الستخدامات األرض في للمراكز العمرانیة لمحافظة نابلس 

  المساحة بالدونم  نمط االستخدام
نسبة حیز االستخدام من 
  اجمالي االستخدامات%

متر 1000مقابل كل 
  من االستخدام السكني

  -  37.4  65223.4  السكني 
  0.517  19.3  33742  التجاري 

  0.714  2.6  4659  الصناعي 
  0.892  33.4  58229  الزراعي 
  0.34  1.2  2243  التعلیمي 
  0.134  0.5  876  الصحي 
  7.27  0.2  473  الدیني 

  0.33  1.2  2154  داريإلا
  6.53  0.2  426  المساحات الخضراء والحدائق 

  0.11  0.4  747  ریاضة ومالعب 
  0.24  0.9  1570  الطرق

  0.46  1.7  3023  ء أراضي فضا
  0.115  0.4  754  أخري 

    100  174119.4  المجموع 

  : الحصول على بیانات الجدول من عدة مصادر مَّ : ت المصدر

، قسم الهندسة " في كل مجلس " بیانات من واقع المخططات  62المجالس المحلیة للمراكز العمرانیة  -
 الهیكلیة للمدینة ، بیانت غیر منشورة .

 . م2009، بیانات غیر منشورة ، المحلي، مدیریة نابلس وزارة الحكم -

 . م2009، بیانات غیر منشورة ، وزارة الزراعة، مدیریة نابلس -
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 .2009وزارة الصحة ، رام اهللا ، بیانات غیر منشورة ،  -

 .2009وزارة التربیة والتعلیم ، مدیریة نابلس ، بیانات غیر منشورة ،  -

  . 2009بیانات غیر منشورة ، وزارة األوقاف والشؤن الدینیة ،  -

  )4شكل (

  المساحات التقریبیة الستخدامات األرض في للمراكز العمرانیة لمحافظة نابلس
  

  
  . )7المصدر :جدول رقم (

  

  : مالمح االستخدام التجاري في محافظة نابلس

 ، ویمكن أن تمارس في الوحداتبالمرونة الفائقة إذ تنمو رأسیاً تتمیز األنشطة التجاریة  •
الوظیفة السكنیة في المنطقة المركزیة (  ابق السفلیة، كما أنها تتغلب علىالسكنیة بالطو 

تقلص  ى إلى، وهذا أدمادامت قادرة على دفع أعلى القیم اإلیجاریة ،البلدة القدیمة )
 تدریجیًا.ستخدام السكني في القلب التجاري الا

، تنتشر فیها مدینة نابلس وخاصة في ،إن معظم الشوارع الرئیسة في محافظة نابلس •
ب بعض تكون هذه المحالت في الدور األرضي بجان ، وغالبًا ماالمحالت المتنوعة

، وال تخلو المباني في ال سیما المؤسسات بمختلف أنواعها، و األنشطة في األدوار العلیا
، ومن ضیة أو العلویة، سواًء في األدوار األر ارع التجاریة من الوحدات السكنیةالشو 

ت التجاریة یسكنون في نفس المبني، ویرجع ذلك المالحظ أن بعض أصحاب المحال
لل د، وهذا یتنتشر بشكل كبیر في محافظة نابلسالتي  ،سیادة الملكیة الخاصةإلى 
 . ستخدام التجاريالستخدام السكني باالرتباط اا على
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تخدم و  ،الرئیسةتقل أهمیة المحالت الموجودة في الشوارع الثانویة عنها في الشوارع  •
 ،، ومعظم هذه المحالت صغیرة الحجمهذه المحالت بالدرجة األولى المنطقة السكنیة

 . ، وغیرها من السلع للسكانستهالكیة الضروریة الیومیةوتوفر الحاجات اال

تمارس فیه التجارة  ،یومي لمراكز العمرانیة سوق تجاري رئیسیتوفر في معظم ا •
هذه األسواق تباع فیها الخضروات،  ، ومعظمملةالجملة ونصف الجو  ،بالتجزئة

 . والفواكه، واللحوم، بجانب األنشطة التجاریة األخرى

تأخد التدرج العام فنجد أنها ال  ،إذا ما تتبعنا الهرم التجاري، وعالقته بالمناطق السكنیة •
، لسكنیة قبل التخطیط التجاريتخطیط المناطق ا من حیث المستوى، ویرجع ذلك إلى

ي ، مثل البلدة القدیمة التة ترتبط تمامًا بالمناطق السكنیةإن معظم المناطق التجاریبل 
  . ، ومنطقة الدوار وغرب الدوار مدینة نابلس في تعتبر المنطقة المركزیة التجاریة

ومساحة االستخدام التجاري في  نابلس،مقارنة مساحة االستخدام التجاري في  مدینة  وعند
ى على ـوحظ ،اسـة الحیز الحضري لمدینة طوبـاحـ% من مس0.87ظى على قد ح، فمدینة طوباس

وهذا یظهر أهمیة المدینة كعاصمة اقتصادیة  لمدن  )1(اهللا. ام% من الحیز الحضري لمدینة ر 2
  شمال الضفة الغربیة .

 أن هناك تبایناً  نجد في مدینة نابلس،مقارنة النسب المخصصة لالستعمال التجاري  وعند
ویمكن تقسیم المناطق  ،المساحات المخصصة لالستخدام التجاري بین أحیاء المدینة في توزیع

  .)2( ق.التجاریة إلى ثالث مناط

جمالي % من إ68.2ما نسبته  البلدة القدیمة حصلت علىو  ،الدوار وغرب الدوار منطقة  - أ
ذه ، ویقل في هوالشركات التجاریة ،تحتوي على المكاتبهذه المناطق و  ،مساحة المدینة

لذلك حصلت على نسبة مرتفعة من  ،األخرى، واالستخدامات المناطق االستخدام السكني
تعتبر إلى أنها  البلدة القدیمة في ارتفاع النسبة في  السبب ویعود توزیع االستخدام التجاري

األمر الذي انعكس  بالتجارة،حیث اشتهرت المدینة  ،المدینة منذ القدم منها تالنواة التي انبثق
 .لى االستخدام التجاري داخل البلدة القدیمةع

  

                                                 
رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة  شرق نابلس، إقلیماتجاهات التطور العمراني في فرج محمد حجاب،  )1(

 .298، 2001النجاح، 
ة ماجستیر غیر منشورة، جامعة النجاح، رسال ،GISاستخدامات األراضي في مدینة نابلس رائد حلبي،  )2(

 99 - 98، ص 2005
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  )23( خریطة

  .م2005االستخدام التجاري في أحیاء مدینة نابلس لعام 

  
في دراسة استعماالت األرض في مدینة  )GISاستخدام تقنیة المعلومات الجغرافیة (: رائد الحلبي، المصدر

  .67ص  م،2003نابلس، رسالة ماجستیر غیر منشورة، نابلس، فلسطین، 

  

متمثلة في: المنطقة % 10.4 مناطق حصلت على نسبة متوسطة لالستخدام التجاري   - ب
وامتداد المحالت التجاریة  الحسبة،وجود ذلك إلى  فيالصناعیة والضاحیة، ویعود السبب 

 .لتجاري فیهاإلى  توسط  االنتشار ا أدىمما  ،وشارع القدس ،على طول شارع عمان

: وتتمثل في%) 5- 4ما بین ( خفضة لالستخدام التجاريمناطق حصلت على نسبة من   - ت
إلى أن هذه المناطق في ذلك رأس العین، المخفیة، والجبل الشمالي، ورفیدیا، ویعود السبب 

مما أثر على انخفاض نسبة  ؛ التجاري الستخدامبها نسبة ا یرتفعال  ،تعتبر سكنیة
 من المساحة الكلیة دام التجاري توضح االستخ )23(رقم  خریطةاالستخدام التجاري. انظر 

 مدینة.لل
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 ،یةزیادة السكانالومع ، مدینة أي من مساحة قلیلةالتجاریة نسبة  وظیفةالعادة تحتل ال وفي
فمن المتوقع أن تزداد  ،توسیع مساحتهاو بعض المؤسسات  وتطور ي،للسكن في الضواح والتوجه 

من   ء من األراضي السكنیة إلى تجاریةحول جز وأن یت الحاجة إلى األراضي التجاریة في المستقبل،
الزراعیة  األرضي منوأن یتحول جزء  مناطق تجاریة،إلى خالل هدم مباني سكنیة قائمة وتحویلها

ومن السمات التي تكررت في جمیع أحیاء المدینة أن معظم المتاجر في   .ةجاریتمناطق إلى 
، إلیهاى تحقیق أكبر قدر من سهولة الوصول إل سعیاً  ؛مع شبكة طرق المواصالت ىتتماش ةالمدین
في تنشیط الوظیفة التجاریة فحسب،  دوروالخارجیة  ،لتطور شبكة المواصالت الداخلیةلم یكن لذا 

بل تشاركها الوظیفة السكنیة، حیث درجت العادة في كثیر من أحیاء المدینة عند تأسیس البیت أن 
 لماوك للسكن،الطوابق  العلویة  وتستخدمالمحالت، شاغرا لتأجیره ألصحاب  ألرضيیترك الطابق ا

تاركة األدوار العلویة لیشغلها  ،واضح شكلالسكنیة ب یفةتقل الوظ؛ من مراكز المدینة اقتربنا
  وغیرها.  ،والشركات ،المكاتب

  

  االستخدام الصناعي: - 2

تاج والمؤسسات المرتبطة باإلن ،االستخدام الصناعي جمیع المنشآت الصناعیة یشمل  
م الصناعات التي تشتهر بها نابلس، صناعة الصابون، دباغة الجلود، ومن أه الصناعي،

  والبالط.  ،والخزف ،، الزجاجالصناعات الغذائیة، الكیماویات، النسیج ، األثاث
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  ) 8جدول(                                       
ع األهلي في المراكز العمرانیة في والقطا ،ت الصناعیة العاملة في القطاع الخاصآعدد المنش

  :2009محافظة نابلس عام 
  عدد المنشآت %  عامل /منشأة  عدد العاملین  عدد المنشآت  المركز
  0.6  2.2  191  84  برازیة
  1  1.7  233  133  برقة

  0.4  1.8  105  56  یاصید
  0.7  2.0  206  99  مرینأبیت 

  0.1  2.6  45  17  نصف جبیل
  0.6  2.1  197  93  سبسطیة

  0.1  2.3  35  15  تیاجسإ
  0.5  1.8  129  72  طلوزة
  0.3  1.8  80  44  الناقورة
  0.6  2.4  210  87  الباذان

  0.5  3.3  273  81  دیر شرف
  2  2.1  581  272  عصیره الشمالیة

  0.4  2.2  135  60  النصاریة
  0.4  2  121  58  زواتا

  0.2  2.3  67  28  العقربانیة
  0.4  3  183  60  قوصین

  1  5.6  745  133  یباإبیت 
  0.3  3.8  161  42  بیت حسن
  1  2  53  26  بیت وزن
  0.1  3.5  56  16  عین شبلي
  0.4  2  116  60  عزموط
  56.2  3.2  25.327  7.728  نابلس

  0.2  1.8  55  30  دیر الحطب
  0.5  1.7  142  80  صرة
  0.8  2.5  293  117  سالم

  1  1.6  21  13  عراق بورین
  1.8  1.8  269  149  تل

  0.6  2.1  203  96  بیت دجن
  0.1  2.5  40  16  قلیل كفر

  0.3  3.3  169  50  فروش بیت دجن
  1  2.1  86  41  مادما
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  عدد المنشآت %  عامل /منشأة  عدد العاملین  عدد المنشآت  المركز
  0.5  2.1  143  69  بورین

  2.7  2.1  796  379  بیت فوریك
  1.7  3.1  368  120  روجیت

  0.7  2.1  209  99  عصیره القبلیة
  0.7  1.5  153  101  عورتا
  0.5  1.2  94  73  عوریف
  0.2  2.4  84  35  أودال
  2  2.2  631  282  حواره

  0.4  1.5  97  63  عینبوس
  0.6  2.4  22  9  یالون
  2.8  2.6  755  287  بیتا

  -  -  -  -  الرجمان
  0.3  2.2  102  45  زیتا جماعین
  2.3  2.4  680  279  جماعیین
  0.2  1.7  53  31  أوصرین
  2.1  2  578  290  عقربا
  -  -  -  -  زعترة

  -  -  -  -  تل الخشبة
  0.5  2  161  79  یتما
  2.2  2  630  303  قبالن
  0.2  1.5  56  36  شجوری

  1.2  2.2  378  165  قصره
  0.4  2  125  62  تلفیت
  0.3  1.7  91  52  الساویة

  0.4  0.6  110  67  مجدل بني فاضل
  0.4  2.1  120  57  اللبن الشرقیة

  0.4  1.7  105  61  قریوت
  0.3  1.4  7  5  جالود
  0.3  1.2  6  5  عموریة
  0.6  1.6  131  79  دوما

  0.1  4.6  120  26  مخیم عین بیت الماء
  100  2.8  38524  13742  إجمالي محافظة نابلس

  .85ص-84، ص2009) ، 2الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني ، كتاب محافظة نابلس السنوي ( : المصدر
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تجمعات  شكلتكون متفرقة على و مغلقة أو مفتوحة،  أبنیةوتمارس هذه الوظیفة داخل    
 ،ةفرة المساحات الكبیرة من األراضي الرخیصوذلك لو  ،داخل المناطق السكنیة، أو على أطرافها

أن بشكل عام فإنه یالحظ  ،بین المناطق الصناعیة وأسعار األراضي ةیخص العالق فیماأما 
على أرض  لمواقع الصناعة كلما كانت بعیدة عن قلب المدینة، كلما أدى إلى سهولة الحصو 

  .)1(رخیصة

ضارة على  رُ ینتج عنه آثا ،سكنیةوجود االستخدام الصناعي داخل المناطق ال ولكن  
لعمل با تم البدء حتى ،على أنحاء المدینةموزعة جمیع األنشطة الصناعیة وكانت السكان والبیئة، 

وجود توجه استثماري قوي في مجال  عدملو م، 1972المخططة منذ عام  لصناعیةفي المنطقة ا
مما  ؛النشاطات الضروریةتستوعب التي الصناعة، وفي ظل غیاب تخطیط المناطق الصناعیة 

وتداخلت مع االستعماالت  ،صناعات ثانویة عدیدة، توزعت داخل سطح المدینةأدى إلى وجود 
 ،ومشاغل الحدادة ،والبالط ،على مصانع الطوببشكل خاص وتركزت هذه الصناعات  ،األخرى

لوجودها داخل ت الرغم مما تسببه الصناعة من مشكال، وعلى تصلیح المركبات ورشإلى  لنجارة،وا
 % من القوى26.8إذ تسهم بتشغیل ؛ أن هذه الوظیفة مهمة جدًا للسكانال إ، المناطق السكنیة

  العاملة . 

، عامًال 38524ت العاملة في القطاع الخاص آالمنش ) أن8ویالحظ من الجدول رقم (
  . عامل ) 6 - 1ویبلغ عدد العمال بها  بالمتوسط من (  ،جم صغیرت ذات حآوهذه المنش

ز العمرانیة بلغت نحو ) أن مساحة االستخدام الصناعي للمراك7ویالحظ من الجدول (
% من المساحة العمرانیة 5.4، ویعادل % من جملة االستخدامات2.6 یعادلأي ما  ؛دونماً 4659
دونمًا لالستخدام  0.714و ، ویالحظ أن كل دونم من االستخدام السكني یقابله نحللمراكز

لالستخدام  مترًا مربعاً  714 ر مربع لالستخدام السكني، یقابلهامت1000 ؛ أي أنالصناعي
  الصناعي. 

  

%من جملة 6.4؛  حیث بلغت نسبة االستخدام الصناعي في مدینة نابلسفعت ارتو  هذا
قورنت بمدینة  ، وٕاذا ما% من مساحة المدینة العمرانیة6ما یعادل أي ستخدامات المدینة، ا

ستخدامات في مدینة ال%من إجمالي ا4.4ها نحو فیاالستخدام الصناعي بلغت نسبة الخلیل، فقد 
  . یلالخل

  

                                                 
 315، كلیة اآلداب، جامعة القاهرة، دار الثقافة، صجغرافیة المدن، إسماعیلأحمد على  )1(
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ســــــتجابة طبیعیــــــة اویبــــــدو أن توزیــــــع االســــــتخدام الصــــــناعي یــــــرتبط باالســــــتخدام الســــــكني ك
محافظـة  هـذا ینطبـق علـىو (1) لنموالسـكان ورغبـتهم فـي تحقیـق التنمیـة االقتصـادیة وتـوفیر الوظـائف

% مـــن عـــدد المنشـــآت فـــي 56.2و )2(.% مـــن الصـــناعات60.9نـــابلس نـــابلس إذ یتركـــز فـــي مدینـــة 
ــأن نحــو   ،القطــاع الخــاص واألهلــي % 30% مــن إجمــالي المصــانع تقــع فــي مدینــة نــابلس و70وب

  باقي المراكز العمرانیة في محافظة نابلس .  ىتتوزع عل

  الزراعي: ستخدامالا- 3
  

على وي المحافظة تحیث تح ،أھمیة كبیرة لسكان محافظة نابلس یشكل القطاع الزراعي
، حیث بلغت مساحة االستخدام ، والخلیل في الضفة الغربیةالمساحات الزراعیة بعد جنین أكبر 

 % من المساحة الكلیة للمحافظة،33.4أي ما یعادل  ،دونماً  58229الزراعي في محافظة نابلس 
لغلبة الطابع  نظراً  ؛ابلسفي مدینة ن أقل االستخدامات وجوداً  الزراعيُیعّد االستخدام  ولكن 

، حیث بلغت مساحة األراضي الزراعیة في ، وعدم توفر التربة الخصبةالحضري على سكان المدینة
 الریفیة غربًا،المناطق  فيیزداد بینما ، (3)من المساحة الكلیة للمدینةات دونم 1208مدینة نابلس 

دة والنقصان خالل الفترة من فقد تعرضت مساحة األراضي المزروعة في محافظة نابلس للزیا
، إال أنها  اً دونم 707897نحو  1948، فبعد أن كانت المساحة المزروعة عام م1987- 1948

ألف 176، ونحو  1970ألف دونم عام  166 ، ثم إلىاً دونم3058 إلى 1952نخفضت عام ا
 1987 حتى 1948ألراضي الزراعیة منذ عام هذا فقد نقصت مساحة ا م، وعلى1986دونم عام 

 ستخدام السكني علىمتداد االا، ولذلك نجد أن محافظة نابلس تمتاز بنمألف دو  169نحو  إلى
 ي، دون أنیة لسد متطلبات الوظیفة السكنیةحساب األراضي الزراعیة المحیطة بالمناطق السك

ستخدام الزراعي ستمرت مساحة االاوالتخطیطیة ، كما  ،تخطیط مدروس من الناحیة العمرانیة
) بلغت مساحة 7ومن خالل الجدول رقم ( ألف دونم،104نحو  ىإل 2007عام  نخفاض حتىالبا
% من جملة  33.4أي ما یعادل ؛ دونمًا  58229نحو  2009لعام  ستخدام الزراعي الا
ستخدام . ویالحظ أن كل دونم من اال% من المساحة العمرانیة68یعادل  أي ما؛ ستخداماتالا

ستخدام السكني متر مربع لال1000أي أن  ؛ ستخدام الزراعينمًا لالدو  0.892السكني یقابله 
  ستخدام الزراعي.المربعًا ل متراّ  892یقابلها نحو 

الفرد  نخفض نصیب؛ اراضي الزراعیة والزیادة السكانیةاأل ىنتیجة للزحف العمراني علو 
  . من هذه األراضي بشكل كبیر

                                                 
 111، ص مرجع سابق) رائد أحمد صالحة ، 1(

  .84، ص2009، )2كتاب محافظة نابلس السنوي (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني ،   )2(
 .728، ص سابق مرجع) موسوعة المدن الفلسطینیة ، 3(
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  ) 24خریطة رقم (

  :2009الزراعي لمحافظة نابلس لسنة  ستخدامالتوزیع النسبي لال

  
  . 2009) ، 2فلسطیني ، كتاب نابلس (المصدر : الجهاز المركزس لإلحصاء ال

ستخدام األول بال منازع في ستخدام الزراعي یشكل اال) أن اال24ویالحظ من الخریطة ( 
تخدامات في سال% من جملة ا60معظم المراكز العمرانیة في محافظة نابلس؛ إذ تجاوزت النسبة 

، عموریة، فروش بیت دجن، روجیت، دیر الحطب، برقة ،كفر قلیل:  اآلتیةز العمرانیة المراك
 ىمما أثر عل ؛ك المراكز بممارسة العمل الزراعي، حیث یقوم سكان تلجستیا، طلوزة، الناقورةإ
% 3.6ة نابلس ستخدام الزراعي في مدینفیها؛ فیما بلغت نسبة االستخدام الزراعي الرتفاع نسبة اا

%، 2ستخدام الزراعي عن فیها نسبة اال َقلَّت، أما باقي المراكز العمرانیة ة الكلیة للمدینةمن المساح
 ،األراضي الزراعیة "، والزحف العمراني المستمر علىیلیةالعوائق "اإلسرائ :ذلك لعدة أسباب منهاو 

  . راضي الزراعیة، كل هذا ترك أثرًا واضحًا على تقلص مساحة األووعورة السطح
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   :االستخدام التعلیمي  - 4

التي یجب ومن الضروریات األساسیة  ،االستعمال التعلیمي من أهم االستعماالت یعتبر
ستخدام التعلیمي في المراكز العمرانیة ال) تبلغ مساجة ا7توفرها للسكان، ومن خالل الجدول (

% من المساحة العمرانیة 2.6ونحو ستخدامات % من جملة اال1.2نسبته  أي ما ؛دونمًا 2243
  للمراكز . 

  :آلتيالنحو اعلى  وسیتم تصنیف االستخدام التعلیمي
  

  المدارس: -أ

منها  ؛مدرسة 258نحو في محافظة نابلس  م2010/2011بلغ عدد المدارس للعام  لقد
مدرسة تابعة لوكالة  14مدارس ثانویة ) و 104مدرسة أساسیة، و 113مدرسة حكومیة (  217

أما  ،روضة 116فبلغت نحو ألطفال أما ریاض ا ،مدرسة خاصة 27و ،الغوث ( جمیعها أساسیة )
وذلك للعام  ،طالباً  95700نحو على مستوى الطلبة، فقد بلغ عدد الطلبة في مدارس المحافظة 

مساحة االستخدام  بلغتناث، وقد إ 47828و ،ذكور 47872منهم  م2010 - 2009 يالدراس
  . )1(للمحافظة% من المساحة الكلیة 15.31التي تشكل ما نسبته  ،2م93020ارس) (المد ةالتعلیمی

  الجامعات: - ب
 م1977عام  سعت جامعة النجاح منذ تأسیسها ؛ حیثالنجاح الوطنیة وتتمثل في جامعة

فیما بلغت ، )2(ونماً د 34لى احو  الجامعة أرضبلغت مساحة و توفیر التعلیم ألبناء فلسطین،  ىإل
 )3(.دونماً  25القدس المفتوحة  عةجاممساحة 

  الكلیات: -ج
وكلیة  ،كلیة المجتمع التي تقع ضمن حرم جامعة النجاح؛ في مدینة نابلس كلیتان یوجد

أما بالنسبة للتحصیل العلمي ، )4(شارع الروضة. فيلى االروضة التي تقع في منطقة الجبل الشم
 م،2008% عام 8.8الجامعي بكالوریوس فأعلى فقد بلغت نسبة األفراد الذین أنهوا مرحلة التعلیم 

  )5(% لم ینهوا أي مرحلة تعلیمیة.13.0وما نسبته 

                                                 
 .25 ص ،2009، األولكتاب محافظة نابلس السنوي الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  )1(
 2010، بیانات غیر منشورة، الشؤون اإلداریةجامعة النجاح الوطنیة،  )2(
 2010انات غیر منشورة، ، بیاإلدارة العامة، الشؤون اإلداریةجامعة القدس المفتوحة،  )3(
 .107، ص مرجع سابقرائد صالح الحلبي،  )4(
 .43، ص2009،  - 2-  اإلحصائيكتاب محافظة نابلس الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  )5(
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  الخدمات الصحیة: - 5
یجب توفر هذه الخدمات الخدمات الصحیة من القطاعات المهمة للمجتمع، و  تبرتع  

  .اإلنسانللمحافظة على صحة وسالمة 
% 0.5أي ما یعادل  ؛ دونماً  876) بلغت مساحة االستخدام الصحي 7ومن خالل رقم (

من االستخدام السكني نحو  متر مربع1000، ویقابل كل إجمالي االستخدمات في المحافظةن م
  ستخدام السكني . من الال مربعاّ  متراً  134

  محافظة نابلس: من أهم المرافق الصحیة 
  المستشفیات: -أ

منها مستشفیان  ،مستشفیات) 6( في محافظة نابلس م2009عدد المستشفیات عام  لقد بلغ  
 )1.4( بمعدلأي  سریرًا، )465وقد بلغ عدد األسّرة ( ،غیر حكومیةقیة مستشفیات حكومیان، والب

) سریر 2وهذه نسبة مرتفعة بالنسبة للمعیار العالمي الذي یشكل ( ،) شخص1000لكل ( سریر
) 1000( ریر لكل) س1.6(م 2004نسبة عدد األسّرة عام  بلغ فیما) من السكان 1000لكل (

   )1(شخص.
  مراكز الرعایة األولیة: - ب

ووكالة الغوث  ،خدمات مراكز وعیادات الرعایة األولیة من خالل الحكومةیتم تقدیم 
مراكز الرعایة  عددن أب م2009أظهرت البیانات عام  فقد ،ومؤسسات غیر حكومیة ،الدولیة
تشرف علیها  ،صحیاً  اً یادة ومركز ع 41منها  ؛في محافظة نابلس مركزاً  60بلغت  ،األولیة

مراكز  3و ،تشرف علیها جهات غیر حكومیة مركزاً  16و ،المحافظةأرجاء تتوزع في ، و الحكومة
  وكالة الغوث الدولیة. لیهاتشرف ع

وذلك حسب عدد السكان  ،ختلف نصیب العیادات من عدد السكان من عیادة إلى أخرىوی  
  في كل منطقة . 

  االستخدام الدیني: - 6

  المساجد: -أ

بلغت و ، لعوامل الدینیة على نشأة المدینةا أثرت؛ و والمهمةتعد المساجد العناصر األساسیة    
، كما یوضحها الجدول دونماً  473الي حو  في محافظة نابلس مساحة االستخدام الدیني (المساجد)

 190لس نحو ویبلغ عدد المساجد في محافظة ناب ،جملة االستخداماتمن %0.2وتعادل  ،)7رقم (
                                                 

 .38، ص2009،  2 اإلحصائيكتاب محافظة نابلس  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، )1(
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البلدة  في  امنهیوجد كما ، منها ما هو مسجد جامع، ومنها ما هو محلي أو "مصلى"، مسجداً 
التي غلب علیها  ،وذلك لقدم البلدة القدیمة % من عدد المساجد، 26ما یعادل  ،مسجداً  49 دیمةالق

قریة عزموط یوجد  ففيالمدینة منذ القدم حتى الیوم،  اجدحیث رافقت المس ؛الطابع الدیني منذ القدم
ولكن هناك مناطق  ،مساجد 7یوجد وفي قریة رفیدیا  ،مساجد 5یوجد بالطة  مخیمفي ، و مساجد 4

فیوجد بها عدد قلیل من المساجد، نظرًا لكونها  ،حصلت على نسبة منخفضة لالستخدام الدیني
وغرب  ،لدواربـامما أثر على توزیع االستخدام الدیني، وتتمثل هذه المناطق ؛ منطقة صناعیة

والمنطقة الصناعیة مما أثر على توزیع االستخدام  ،والمساكن الشعبیة ،والمخفیة ،والضاحیة ،الدوار
  .)1(الدیني

  

  :الكنائس - ب

األولى تقع في البلدة القدیمة والتي رافقت المدینة منذ  ؛انكنیستمحافظة نابلس في  یوجد  
  م.1995عام  والثانیة في رفیدیا التي تم بناؤها ،وجودها

  

  االستخدام الحكومي: - 7

والبرید، ومكتب وزارة العمل، وفروع جمعیة الهالل  في الوزارات،المرافق الحكومیة  تتمثل  
، ومقرات األمن العام الفلسطیني، ومراكز الشرطة، والسجون داخل الحكومي األحمر الفلسطیني

  لیة... الخ.المدینة واألشغال العامة، والتدریب المهني، ومبنى الداخ

% من 1.2ما نسبته  تشكلوالتي  دونمًا، 2154نحو مساحة المرافق الحكومیة  وقد بلغت
 الستخدامعلى نسب مرتفعة من ا، فهناك مناطق في المحافظة حصلت ستخدامات إجمالي اال

أثرت على االستخدام التي بسبب سیاسة االحتالل  ،وخلة العمود ،رأس العین :مثل ؛الحكومي
عملت هذه الحكومة على تخصیص جزء كبیر من الحي لالستخدام الحكومي متمثال مَّ وث الحكومي

  )2(في السجن، والداخلیة، ودائرة األشغال.
  

  االستخدام السیاحي والترفیهي: - 8

إال أنها تفتقر إلى  نابلس،الرغم من توفر العدید من المقومات السیاحیة في محافظة  على
 سكان،الرئات التي یتنفس من خاللها ال ،والمتنزهات ،الحدائق برتعتحیث  الخدمات السیاحیة،

تنقیة أنها تعمل على  إلى أهمیة المناطق الخضراء وتعودصحة هذه المدینة،  قاسوباخضرارها ت
وأثر الدخان والضجیج، وتجلب الراحة النفسیة للسكان  ،من الغبار، وتخفیف حدة الریاح لهواءا

                                                 
 .50، صمرجع سابق، طینيالجهاز المركزي لإلحصاء الفلس )1(
 .113-112، مرجع سابق، صGISاستعماالت األرض في مدینة نابلس باستخدام رائد صالح الحلبي،  )2(
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كذلك على الحد من تلوث الهواء في الجو، نتیجة امتصاص األشجار  ون األخضر، وتعملللّ نتیجة 
  )1(للغازات الملوثة.

نحو  2009في عام  بلغت مساحة المناطق السیاحیة والترفیهیة ) 7ومن خالل الجدول رقم (
المناطق  وقد تركزت ،ستخدامات في المحافظةمن جملة اال %0.2أي ما یعادل ؛ دونماً 426

 ،والحدائق ،والمتنزهات الفنادقیوجد بها العدید من  حیث في مدینة نابلس،یة السیاحیة والترفیه
وذلك  ،بمدینة نابلس رفیدیا حي رتفع نسبة االستخدام السیاحي والترفیهي فيت حیث ،والمطاعم

أما بالنسبة  ،فهي تقع في الجزء الغربي من المدینة ،لتوفر المساحات الخضراء الواسعة في المنطقة
 ،وطبیعتها الجبلیة ،وذلك لوعورة المنطقة ؛ها مرافق سیاحیةفییتوفر  فال ن،ورأس العیللضاحیة 

مرافق القامة فهي غیر مناسبة إل ،والضجیج ،الجو تلوثوكذلك في المنطقة الصناعیة وذلك بسبب 
  )2(. سیاحیة التي تحتاج إلى مناطق غیر ملوثة بیئیاً ال

  

  :استخدام أرض الفضاء - 9

واالسترخاء من أجل ممارسة  ،الستجماموا ،نشاءاتواإللفضاء للبناء أماكن ا تستخدم
لما  ،والتنزه في الهواء الطلق، حیث إنه من الضروري إنشاء مثل هذه األماكن ،التمرینات الریاضیة

 ،لها من تأثیر إیجابي على نفسیة اإلنسان، إضافة إلى أنها تزود الناس وتعطیهم بیئة صحیة جیدة
دونمًا ما یعادل 3023 ىحوال م2009عام  الفضاء في كل أنحاء المحافظة رضأ بلغت مساحةفقد 
% من إجمالي المساحة 3.5) ، وتشكل 7ستخدامات كما یوضحها جدول (% من جملة اال1.7

  العمرانیة للمحافظة.
  

  استخدام النقل والمواصالت (الطرق) -10

عتبار عند تخطیط المدن، كما الطرق شریان الحیاة للمدن، ویجب أن تؤخذ بعین اال تعتبر  
لذا نجد أن معظم مشاكل المدینة ناتجة عن سوء  ؛أنها تحتل حیزًا مكانیًا وفق المعاییر العالمیة

فحركة المواصالت یجب أن تتضمن التوازن بین مختلف المراكز  ،)3(شبكات الطرقوتوزیع تخطیط 
جرة، أو األسیارات و باصات، كالل عامة سواء كانت وسائ ،وأنواع المواصالت ،العمرانیة في المدینة

  :تصنیف الطرق إلى قسمین تمَّ قد خاصة، و 

                                                 
، 1988، 17مجموعة نشرات مجلة بلدي، العدد  القواعد التنظیمیة لجمال المدن،على محمد بركات،  )1(

 .102ص
 .119-118، مرجع سابق، ص GISس باستخدام استعماالت األرض في مدینة نابلرائد صالح حلبي،  )2(
 .123، ص1980معهد االتحاد العربي، بیروت،  مبادئ تنظیم المدینة،فواز مصطفى،  )3(
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 .اً متر  30- 24ما بین فیها عرض الشارع ویكون رئیسة:  شوارع  -أ 
  )1(.ارمتأ 10-8فیها ما بین عرض الشارع ویكون فرعیة داخلیة:  شوارع  -ب 
  

أي ما یعادل  نِم ؛دو  1570في محافظة نابلس   واصالتوالم ،والنقل ،مساحة الطرق وبلغت
داخل % من إجمالي اإلستخدامات للمراكز العمرانیة، بینما تشكل مساحة الطرق والمواصالت 0.9

وذلك ألن الطرق تتركز في  ؛ % من المساحة الكلیة10أي ما نسبته  ،2كم157أحیاء المدینة 
  المدینة التي تربط باقي المراكز .

ینة نابلس مع مدن أخرى تبین لنا أنه في دراسة مقارنة مساحة استخدام الطرق في مد وعند  
% من 10.24) حصلت مدینة طوباس على نسبة 2001(یوسف عبد الناصر نادر في عام 

المساحة المخصصة الستخدام الشوارع من مساحة الحیز الحضري، بینما في دراسة (فتح اهللا 
للحیز  اإلجمالیة % من المساحة19.35) حصلت مدینة طولكرم على نسبة 2000صعیدي عام 

قام الباحث بدراسة مقارنة على نسبة استعماالت  1968) في عام Milivllالحضري، وفي دراسة (
% من المساحة الكلیة 18 حوالي شكلتوصل إلى أن الشوارع ت ن) مد106في ( األراضي
  )2(للمدینة.

  
  :المقابر -11

أیة مدینة، حیث بلغت مساحة إحدى االستخدامات التي ال تكاد تخلو منها  قابرالم تعتبر  
  )3(.للمحافظة% من المساحة الكلیة 0.26نسبته أي تشكل ما  ،2م 75870المقابر في المدینة 

                                                 
 23/9/2011بلدیة نابلس، اتصال هاتفي، قسم الهندسة، بتاریخ  )1(
 129، مرجع سابق،  صGISاستعماالت األرض في مدینة نابلس باستخدام رائد صالح حلبي،  )2(
 .124، مرجع سابق،  صGISاستعماالت األرض في مدینة نابلس باستخدام رائد صالح حلبي،  )3(
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  خالصة الفصل الثاني
وفي  ؛دونماً 538نحو مساحة االستخدام م بلغت 1944في عام  مساحة االستخدام  بلغت

رانیة من حیث مساحة االستخدام ترتیب المراكز العم ویأتي ًا،دونم1295بلغت  م 1948 عام
، ثم مخیمات سالم و فروش بیت دجن، ثم إمرین السكني على النحو التالي: مدینة نابلس، ثم 

  ومخیم عسكر. ،ومخیم عین الماء ،الالجئین، بالطة

زیادة حجم  ٕان، و من المساحة الكلیة %60االستخدام السكني ما نسبته  یشكل حیث
 ، وهذا سیكون على حساب األراضي الزراعیة ،ظهور وظائف جدیدة االستخدام السكني سیؤدي إلى

  وعصیرة الشمالیة. ،في البلدة القدیمةوهذا ما ظهر 

% من المساحة اإلجمالیة 82نحو  ماتالمخیفي مساحة االستخدام السكني  وبلغت
وبلغ متوسط نصیب الفرد من  ،للمخیمات، وهذه النسبة تؤكد النقص في الخدمات األخرى

 – 2م16.5ویتراوح هذا المتوسط ما بین ( ،للفرد 2م22.5ستخدام السكني في محافظة نابلس اال
  .2م15ومن المالحظ أن متوسط نصیب الفرد في القرى یتفوق على المدن بفارق  ،) للفرد2م37.8

وقد بلغ مجموع  ،عوامل أثرت في االستخدام السكني عةنتائج التحلیل أن هناك أرب أظهرت
% للعوامل األخرى، أما العوامل 3ى یبقوعلى ذلك  ،%97ى والح ي فسرته هذه العواملالتباین الذ

  المیاه.مشكلة وملكیة المسكن، و  ،والخدمات ،والمرافق ،وخصائص المسكن ،فهي العامل الدیمغرافي

والعامل  ،%82ما نسبته خصائص المسكن المتعلق ب الدیمغرافيفسر العامل  األول وقد 
ملكیة الذي یتعلق ب؛ العامل الثالث ، أما %10.3ما نسبته والخدمات  بالمرافق لقالذي یتع الثاني

وثمة عوامل  ،%2.04ه ما نسبته المیا  مشكلةبینما فسر العامل الرابع  ،%2.3ففسر بـ المسكن 
وأسعار  ،وأسعار األراضي ،وهي العامل االقتصادي ؛أخرى أثرت على العوامل األربعة السابقة

ثم العامل االجتماعي،  ،كنیة، ثم العامل السیاسي واالستیطان، والقیود الحكومیةالوحدات الس
  والمواصالت. ،والطرق ،والهجرة الداخلیة

التوازن بین االستخدام  إلىیمكن التعرف  ،خالل دراسة االستخدامات األخرى المختلفة ومن
التي تعاني منها  شكالتالمیمكن إلقاء الضوء على ى الالسكني واالستخدامات األخرى، وبالت

إذ تلعب دروًا مهمًا في  ،فالوظیفة التجاریة ترتبط بالوظیفة السكنیة ارتباطًا وثیقاً  ؛السكنیة مناطقال
لم تتوفر احتیاجات األنشطة  ،تطور المدن، ونتیجة لعدم التخطیط المسبق للمناطق التجاریة

حیث  ؛مواقعها داخل المنطقة السكنیةواتخذت المناطق التجاریة  ،التجاریة كالمستودعات وغیرها
  .عمرانیة للمحافظةمساحة الال من %4االستخدام التجاري  نسبةبلغت 
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وهذا یؤثر  ،تتخلل مناطق سكنیةأنه تم في مواقع بالنسبة لالستخدام الصناعي فیالحظ  أما
  من جملة االستخدامات. %2.6الصناعي  محیث بلغت نسبة االستخدا ،على البیئة السكنیة

انخفض  ،والزیادة السكانیة المطردة ،للزحف العمراني على األراضي الزراعیة ونتیجة
 مما نتج عنه اتصال؛ نصیب الفرد من هذه األراضي، كما تقلصت مساحة األراضي الزراعیة 

% من 33.4مساحة االستخدام الزراعي  نسبة حیث بلغت، المناطق السكنیة باألراضي الزراعیة
  محافظة المساحة الكلیة لل

من عدم تناسب تعاني محافظة نابلس  فإن ،االستخدام التعلیميعند الحدیث عن  أما
بعض  فنجد ؛والكلیات ،والجامعات ،على توزیع المدارس األمر الذي أثر ،وكثافتهم ،وتوزیع السكان

إلى  ىمما أد ،ولذلك نجد قصورًا في عدد المدارس ،المحافظة تخلو من المدارس فيمناطق ال
یالحظ أن مواقع المراكز الصحیة بكل مستویاتها داخل التجمعات .  كما الصفیة الكثافةفاع ارت

أن حیث  ؛أما توزیع المساجد فهو غیر مناسب عدد السكان لكل تجمع سكاني. السكانیة لم تراعِ 
 ،والمساكن الشعبیة ،المنطقة الصناعیة : المساجد مثل منتخلو  تكادبعض المناطق هناك 

جملة االستخدامات من  % 0.2نسبته  ما فهي تشكل ،لمساحات الخضراء والترفیهیةوبخصوص ا
ویالحظ أن ثمة عالقة وطیدة  ،% 0.9 بلغت نحووفیما یختص بالطرق نجد أنها  ،فى المحافظة 

تركزًا لها  كومن خالل دراسة الخدمات اإلداریة یتضح أن هنا ،بین الطرق ومحاور النمو العمراني
  لس.في مدینة ناب
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  محافظة نابلس سكان
لتحدید  ؛الدراسات السكانیة في طلیعة الموضوعات التي تهتم بها جغرافیة السكن تأتي

سكان القائمة ظاهرة اإل إلىعلمیة، وبدراسة السكان یمكن التعرف  قاالحتیاجات السكنیة بطر 
  )1(والمتوقعة.

نظرًا  ،ام السكني ألیة مدینةالعامل الدیمغرافي أحد العوامل المؤثرة في االستخد ویمثل
على ضوء الكثیر من المتغیرات و السكن والسكان،  وهما: ؛لالرتباط الواضح والمباشر بین المتغیرین

السكان من  صُّ . وٕان المعلومات التي تخ)2(المنطقة السكنیة في سمات الو  تتخذ الكثیر من المالمح
هي غایة في  ،واألوضاع المعیشیة ،لمكانيوالتوزیع ا ،والخصائص السكانیة ،والنمو ،حیث الحجم

  )3(والتخطیط. السیاسات، رسمألغراض  ،األهمیة

  : : مراحل نمو السكانأوالً 
حصائیة إوتضمن هذا التعداد جداول  ،م1922أول تعداد سكاني في فلسطین عام  جرى

نسمة  55947وكل قضاء بمفرده، وقد بلغ سكان نابلس وفقًا لهذا التعداد  ،عن فلسطین بجملتها
حیث  م؛1931عام  وجرى تعداد ثانٍ   ،)4(نسمة 757183من مجموع سكان فلسطین البالغ عددهم 

 ،والزیادة الطبیعیة، والوفیات ،أظهر هذا التعداد عدد الموالید، فقد كان أكثر تفصیًال عن سابقه
والحالة  ،إلقامةومكان ا ،والتوزیع الجغرافي للسكان ،وفئات السكان ،والمساكن ،والتركیب النوعي

بلغ ، فقد والحالة التعلیمیة، وقد أظهر هذا التعداد الجغرافي زیادة في عدد سكان نابلس ،االجتماعیة
حیث كان  ،نسمة خالل تسع سنوات 10551أي بزیادة قدرها  ،)5(نسمة 66498نحو  1931عام 

  %.2.5معدل النمو السكاني حوالي

  

  
                                                 

  .132، ص مرجع سابقرائد صالحة،  )1(
 116، مرجع سابق، صاالستخدام السكني في مدینة العینأحمد حسن إبراهیم،  )2(
جهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، ال السیاسات السكانیة وأهمیتها في التخطیط الوطني،یوسف إبراهیم،  )3(

 .29، ص2005)، 10سلسلة الدراسات التحلیلیة المعمقة (
(4) Palestine: Superintended of the Census Report and General Abstract of the Census 

of 1922. Prepared by Barron, J. B, Jerusalem, 1923, p.29 
(5) Palestine: Superintended of the Census of Palestine 1931, prepared by Mills E.. 

Alexandria 1932, Vol.3, p.105 
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  ) 9جدول رقم ( 
  م2012-  1948حافظة نابلس للفترة من تطور عدد السكان في م

  عدد السكان  السنة
1948  135250  
1961  45980  
1967  44000  
1987  165000  
1997  481022  
2007  317391  
2012  340117  

  

، النتائج النهائیة تقریر 2007، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت : الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني المصدر
  .32، ص2010كان، محافظة نابلس، الس

  

  ثالث، هي: راحلمتقسیم نمو السكان إلى  ویمكن
  : )م1966 -1948فترة اإلدارة األردنیة ( -المرحلة األولى: -1

وما نتج عنها مـن احـتالل أجـزاء واسـعة  ،حداث نكبة فلسطینأالمرحلة التي بدأت بعد  وهي
، فـي هـذه الفتـرة ازدحمـت مدینـة نـابلس، فسـكانها وطرد وتهجیر العدید من ،من األراضي الفلسطینیة

ســـكنیة فـــي ذلـــك  أزمـــة أوجـــدممـــا  ؛مـــن حیفـــا، ویافـــا، والقـــدس، وغیرهـــا المهـــاجرین النابلســـیینلعـــودة 
لى واحـحصـائیة م حسب التقـدیرات اإل1948در عدد سكان محافظة نابلس قبیل عام الحین، حیث قُ 

عام وارتفع في  ،نسمة )45980(نحو م 1961 عددهم في تعداد عام بلغبینما  ،نسمة )135250(
ویرجــع ســبب التغیــر إلــى أن عــددًا كبیــرًا مــن المهــاجرین الــذین ،  )1( .نســمة )53000( م إلــى1966

م، كمـــا 1961وفـــدوا إلـــى المحافظـــة بعـــد النكبـــة غـــادروا المحافظـــة باتجـــاه األردن قبـــل إجـــراء تعـــداد 
  سیتبین الحقًا عند الحدیث عن الهجرة. 

  : )1994 -1967(یولیو فترة االحتالل اإلسرائیلي  -انیة:حلة الثالمر  - 2

وخرج السكان من الضفة الغربیة  ،م1967مرة أخرى عام  م1948تكررت مأساة عام  لقد  
وملجأ لهم، وقد شهدت محافظة نابلس انخفاضًا حادًا في عدد السكان، حیث بلغ  مكانللبحث عن 

 )44000(بعد االحتالل بثالثة أشهر  "اإلسرائیلیة"ت عددهم حسب التعداد الذي أجرته السلطا
                                                 

 .588، صمرجع سابقالموسوعة الفلسطینیة،  )1(
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واستمرت آلف نسمة عشیة الحرب،  9من سكان المحافظة انخفض ما یقرب عدد أي أن  ،)1(نسمة
 عدأثر على نمو السكان الذي سار ببطء، ولكن بمما ، إلى خارج المحافظة خالل هذه الفترةالهجرة 

، نسمة )165000( نحو م198لغ في عام فب ستمر بدأت أعداد السكان في تزاید م 1969عام 
  . إلى إرتفاع معدالت الزیادة الطبیعیة ویرجع ذلك%،)3.7(بمعدل نمو سنوي 

  : )م2007 -1995فترة السلطة الوطنیة الفلسطینیة ( - المرحلة الثالثة: - 3

تضاؤل لهذه الزیادة ویرجع سبب هذه المرحلة زیادة ملحوظة في عدد السكان،  شهدت  
ص الهجرة الخارجیة، وعودة أعداد كبیرة من سكان المحافظة في ظل وجود السلطة الوطنیة فر 

السلطة الوطنیة أي بعد قیام  ؛1994رتفاع میزان الهجرة الموجب عام ا ىوقد أد ،الفلسطینیة
  ، لیتراوح خالل الفترة منالسكان وتضاعف معدل النمو السنويزیادة أعداد  إلى الفلسطینیة

ان بلغ عدد سك ؛نتائج التعداد السكاني وبناء على، ) %7.2 -%6.7) ( من  2007- 1995(  
، وهذا الرقم یعد أول رقم إحصائي رسمي نسمة) 481022حوالي ( 1997محافظة نابلس عام  

لك تعوزها ، ولذأو تقدیرات "یلیةإسرائباقي اإلحصاءات فكانت من مصادر" عتماد علیه، أمایمكن اال
 یزید على 1997أن عدد السكان لسنة ومن المالحظ  ،من التحفظ خد بشيءالدقة ویجب أن تؤ 

 8.6أي حوالي  %،759بنسبة زیادة أي قبل قیام السلطة الوطنیة الفلسطینیة  ؛1922التعداد لعام 
، ویرجع سبب االنخفاض في عدد  سمة) ن317391(بنحو  2007عدد السكان عام  وبلغ مرة،

، 1997%عن عام 70بنسبة زیادة  ،كود االقتصادي ، والبطالة السكان النتفاضة األقصي والر 
  . )2(نسمة )340117(نحو  2012عدد السكان لعام  ویقدر

                                                 
(1)Israel, Census of population 1967, weat Bank, Jerusalem, 1968, p.62 

 .110، صمرجع سابق، 2وي كتاب محافظة نابلس السن –الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني  )2(
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  مكونات النمو السكاني: - :ثانیاً 
  الزیادة الطبیعیة: - 1

  )5( شكل

  : م2008 -1922معدالت الموالید والوفیات والزیادة الطبیعیة في محافظة نابلس 

  

  
  م.2007اء الفلسطیني، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت : اإلحص المصدر

یوضح معدالت الموالید والوفیات في محافظة نابلس الذي )  5رقم ( الشكلخالل  من
  ما یأتي: یالحظ م،2008 -1922

استمرار انخفاض معدالت   مع ،معدالت الموالید تمیل إلى االستقرار على مستویات عالیة أن -1
معدالت الزیادة الطبیعیة، إذ تراوحت  األمر الذي أدى إلى ارتفاع ؛واضح  لشكالوفیات ب

ویالحظ الفرق الكبیر بین ، في األلف)  47 - 18م بین (2008 -1922خالل الفترة من 
 وأن مرد ذلك للظروف التي مرت بها معدالت الموالید والوفیات خالل تلك الفترة. ،الرقمین

وكانت  ،: تمیزت بارتفاع المعدلإلى أربع فترات؛ الفترة األولىالزیادة الطبیعیة یمكن تقسیم  -2
ومن خصائص هذه  ،)في األلف 37- 18) وتراوح المعدل من ( 1945 - 1922من عام (

: فتمیزت ، أما الفترة الثانیةالفترة أن معدالت الموالید كانت مرتفعة نسبیًا عن الفترتین التالیتین
 – 23.1وتراوح المعدل من ( ،)1978 – 1953رة من (متدت هذه  الفتابالمعدل المرتفع و 

، )1978 - 1968: الموالید ما عدا السنوات التالیةفي األلف ) وتمیزت بارتفاع معدل  45.8
هجرة األیدى العاملة من الشباب، سواء هجرة قسریة من قبل سلطات  وقد یرجع سبب ذلك إلى

الوفیات حول معدالت منخفضة نسبیًا.  ، واستقرار معدلاختیاریة للعملأو هجرة  ،االحتالل
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-  1984، وامتدت هذه الفترة من ( انخفاض معدل الوفیاتى تمیزت بت: الرة الثالثةأما الفت
، تقرار معدل الموالیداسفي األلف)  وتمیزت ب 43.5 – 22.1) وتراوح المعدل من (  1990

-  1992، فكانت من عام (ةت بارتفاع معدل الزیادة الطبیعی: التى تمیز أما الفترة الرابعة
في األلف ) وتمیزت هذه الفترة بارتفاع  47.8- 23.2فیها المعدل من (  حاو )وتر  2008

  انخفاض معدالت الوفیات بشكل ملحوظ.و  ،معدالت الموالید
مما  ؛زیادة الطبیعیةالالعرض السابق یتضح أن االتجاه واضح نحو زیادة معدالت  ومن

  والخدمات. ،والمرافق ،یتطلب زیادة عدد المساكن

  الزیادة الطبیعیة: مكونات
  الموالید -أ

معدالت  أن ، یتبین) الذي یوضح معدالت الزیادة الطبیعیة5شكل رقم (المن خالل  -1
وُتَعدُّ في األلف) 47.8- 32.2) تراوحت ما بین (م2008 - 1922الموالید خالل الفترة (

ت العربیة والعالمیة، إذ تراوح المعدل هذه المعدالت مرتفعة، خاصة إذا ما قورنت بالمعدال
في األلف) وفي الدول المتقدمة من  25.6 - 20.8من ( م1996في الدول العربیة عام 

 )1(في األلف). 16 - 9.3(

حیث  ) كانت مرتفعة جداً م1961 -1922أن معدالت الموالید خالل المرحلة ( یالحظ -2
ین خالل هذه المرحلة بعوامل وقد مرت فلسط ،في األلف) 47.1 –43.1( تراوحت ما بین

كانت نابلس ترزخ تحت االحتالل البریطاني،  ،م1948 -1922سیاسیة مختلفة، ففي الفترة 
واتجاه السكان نحو المیل  ،وشهدت هذه الفترة زیادة في عدد الموالید، وانتشار الزواج المبكر

 .)2(دانعكس على زیادة معدالت الموالی  أفراد األسرة، مماعدد إلى زیادة 

كانت ) م1986 -1968أن معدالت الموالید خالل المرحلة ( من المنحنى ویالحظ -3
إلى هجرة الكثیر من الشباب الذین  :ن السبب في ذلك یعود إلى ما یأتىویبدو أ ،منخفضة

 ن، استشهاد أعداد مسن الزواج ، تأخیربسبب تردى الظروف االقتصادیة هم في سن الزواج
 .الشباب

إذا ما قورنت معدالت الموالید  رتفاعًا ملحوظًا فيا) م1994 - 1970( شهدت الفترة من -4
ك بسبب االبتعاد عن وذل )،1982 1978( بعض السنوات وهى: باستثناء سابقة،ال بالفترة

، نتفاضةإلتنظیم النسل من قبل القیادة الموحدة لعلى  ، وفرض معظم القیودتنظیم األسرة
                                                 

 .137سابق، ص مرجع، االستخدام السكني لألرض في محافظات غزةرائد أحمد صالحة،  )1(
 .564، صمرجع سابقالموسوعة الفلسطینیة،  )2(
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نتفاضة الفلسطینیة كانت اال )1994 – 1087ممتدة من (والجدیر بالذكر أنه خالل الفترة ال
، ألن العدید  من الشباب المفترض أن ینخفض معدل الموالید األولى، وبالتالى كان من

، أو في سن الزواج ، مما یؤدي إلى تزوجونمإما أنهم  ،ن فى سجون االحتاللمعتقلو 
وذلك  عدالت االجهاض؛رى ارتفعت خالل هذه الفترة م، ومن ناحیة أختعطیل اإلنجاب

، إال أن  تلك الظروف نشاق النساء الحوامل للغاز السامبسبب است ،تقاریر رسمیة حسب
، صحیةل، وحدَّرت المراكز امنعت قیادة اإلنتفاضة، تنظیم النسل، إذ تحدیًا للسكان لتشك

  ن مساعدة النساء في تنظیم األسرة.واألطباء م

 :منهاعدة، أسباب  ذلك إلى رجع، وقد یم2008 إنخفض معدل الموالید في عام -5

وزیادة تكالیفه، والظروف االقتصادیة الصعبة التي مرت بها المحافظة  ،تأخر سن الزواج  - 
 خالل انتفاضة األقصى.

األسرة ، ال سیما بعد أن توفرت مراكز تنظیم د من النساء وسائل لتنظیم األسرةاتباع العدی  - 
 .المدعومة من البنك الدولي

مما یتطلب من  ،رتفاع معدالت الموالید على النمو السكانىابیعي أن ینعكس ومن الط
 اإلسكان. الت والتخطیط الستیعابها في مجا ،المخططین األخد بعین االعتبار هذه الزیادة المستمرة

 

  الوفیات: - ب

وتعطى مؤشرًا عن المستوى  ،معدالت الوفیات من العوامل المؤثرة في نمو السكان تعد  
  :یأتي) ما 5رقم ( الشكل. ویوضح يالصح

رتفاع ) شهدت تذبذبًا كبیرًا بین اال1961 - 1922أن معدالت الوفیات خالل الفترة من (  -1
 ، ویرجع ذلك إلىفي األلف ) 30.2 -20.3نخفاض، إذ تراوح المعدل ما بین ( واال
المیة والحرب الع ،اب البریطانينتدالخالل فترة ا ،ضرابات التي مرت بها المنطقةاإل

 تدني مستوي الرعایة الصحیة.  إلى فةباإلضا ،حتالل "اإلسرائیلي" لفلسطینواال ،الثانیة

لیترواح من في معدالت الوفیات  ملحوظاً نخفاضًا ا) 1988 - 1968شهدت الفترة من (   -2
، والمقاومة حالة الحرب التي كانت قائمةإلى  ویرجع ذلك، في األلف) 23.2 – 9.3( 

 ستشهاد عدد كبیر من الشباب. ا ىأدت إلالفلسطینیة التي 

نخفاضًا ملحوظًا في معدالت الوفیات لیترواح من ا)  2008  - 1998شهدت الفترة من ( -3
وبهذا  ،أن المعدل في تحسن مستمر ى إلىبل یشیر المنحن ؛في األلف ) 18.1 – 2.7(

لتي یترواح ، اارب المستویات في الدول المتقدمةتق ،مستویات متدنیة ىیكون قد وصل إل
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فیتراوح المعدل  أما في الدول العربیة  ،في األلف) 11.6 – 5.1معدل الوفیات فیها من (
نخفاض المعدل في محافظة نابلس إلى تحسن اوقد یعود  .)1( في األلف ) 21 -2.1من (

، ألجهزة الحدیثة في تشخیص األمراضتخدام ااس، و الرعایة الصحیة، ونشر الثقافة الصحیة
ة نتفاض، ویالحظ خالل هذه المرحلة عدم وضوح أثر االاألدویة ینات جدیدة منوٕادخال ع

  . الثانیة في رفع معدالت الوفیات
  

  

  

  :الزیادة غیر الطبیعیة (الهجرة) - 2 

كتوفیر  ؛جابیةإیالمرتبة الثانیة بعد الزیادة الطبیعیة للسكان، وقد یكون للهجرة نتائج  تشكلو 
تأثرت منطقة  وقد ،كنقص عدد السكان اجر إلیهاُمهَ ال لمناطقبیة لاألیدي العاملة، أو نتائج سل

التي تركت أثرًا واضحًا على التغیرات الدیمغرافیة منذ  ،عام بعامل الهجرة بشكلالدراسة وفلسطین 
  م.1948عام 

اتخذت الهجرة في محافظة نابلس اتجاهات مختلفة، منها الهجرة القسریة التي رافقت  ولقد  
محافظة  فيالیهود  ستوطنه، وحدوث نزوح كثیف من الجزء الذي ام1948عام  یننكبة فلسط

،  كما األول: باتجاه ما تبقى من المحافظة، والثاني: خارجها؛ نابلس، وكان هذا النزوح في اتجاهین
 ،م من محافظة نابلس إلى الخارج1967الهجرة القسریة التي أعقبت حرب حزیران عام أن 

والتي كان من أبرزها الهجرة من القرى الشمالیة في  ،باإلضافة إلى الهجرة القسریة داخل المحافظة
بسبب فصل ، و وتوطین المستوطنین في هذه القرى، والهجرة ،المحافظة بفعل ضغط االحتالل

  :عدة نقاط ویمكن الحدیث عن الهجرة في محافظة نابلس في ،سلفیت وقلقیلیة عن محافظة نابلس
  

هذه  نتیجة اقتطعحیث  ، م1948األولى: حدثت هذه الهجرة بفعل نكبة فلسطین عام  الهجرة  -أ 
ورافقها نزوح للسكان من الجزء المحتل  ،من مساحة محافظة نابلس 2كم 1245لى االنكبة حو 

حصاءات وكالة الغوث إوحسب ما ورد في  ،إلى الجزء المتبقي في المحافظة بحدودها الحالیة
لى حوان الذین وفدوا إلى محافظة نابلس فقد بلغ عدد السكا ،ة الدول العربیةلالجئین وجامع

 ،مخیمات لالجئین هي: مخیم بالطة ةاألكبر منهم في ثالث القسم وتركز. )2(ألف نسمة 40
والمدینة داخل  ،ومخیم عین بیت الماء، والقسم اآلخر توزع على الریف ،ومخیم عسكر

 المحافظة.

                                                 
 .138، ص مرجع سابقرائد صالحة ،  )1(
 .21، ص1990، عمان، 5، جدول سكان فلسطین المحتلةدارة الشئون الفلسطینیة، وزارة الخارجیة األردنیة،  )2(
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حیث شهدت محافظة نابلس انخفاضًا  ، م1967ثت بعد حرب حزیران عام الثانیة: حد الهجرة  -ب 
عن  قسریاً ر جِّ ) بحیث هُ م1968 - 1967عامي (حتي  حادًا في عدد السكان، واستمر 

ومن المالحظ أن عدد سكان  ،)1(بسبب الحرب )ألف نسمة 30 (المحافظة ما یزید عن
رغم معدالت الزیادة  م،1967ب التي أعقبت حر  المحافظة لم یزد خالل العشرین عاماً 

 م،1988عام إال السكان تقریبًا   زیادةولم تسترد المحافظة  ،الطبیعیة العالیة في نفس الفترة
 .)2()ف نسمةـأل 223 (حیث بلغ عدد سكانها نحو

وظهرت  ،"اإلسرائیلیة"ورد فعل للممارسات  ،الثالثة: وهي هجرة داخلیة بدافع االستیطان الهجرة  - ج 
من  یدحیث تتركز العد ،جلي في المراكز العمرانیة الشمالیة من المحافظة شكلة بهذه الهجر 

 مستوطن. 1000-175یقطنها ما بین والتي المستوطنات 

 ؛رافقت فصل لواء طولكرم عن نابلس وجنین ،الرابعة: وهي أیضًا هجرة داخلیة للسكان الهجرة  -د 
واإلعالن عن  ،ذرائع أمنیةحیث درجت قوات االحتالل على إصدار أوامر عسكریة تحت 

 50من على تلك األراضي ما یقرب  وأقامت ،فصل لواء طولكرم وجنین عن محافظة نابلس
تقدر  اللواء وصادرت خاللها مساحات كبیرة من أراضي ،بشریة "لیةیسرائإ" مستوطنة

الوصول إلى هذه األراضي  إن حیث  ،) وتعتبر مناطق عسكریة مغلقةدونماً  233254(
واالنتقال  مغادرتها  مما دفع العدید من السكان إلى؛  )3( لى إجراءات أمنیة معقدةیخضع إ

 مناطق داخل المحافظة.للسكن في 

  
  

  

  
  
  

                                                 
 .704، ص1985، 36كتاب اإلحصاء اإلسرائیلي، عدد  )1(
 .20، بدون تاریخ، صنیبیانات الالجئجامعة الدول العربیة، إدارة فلسطین،  )2(
، مارس،  دراسة حول خطط التهوید اإلسرائیلیة في المناطق الفلسطینیةمعهد األبحاث التطبیقیة (أریج)،  )3(

 .3، ص2009
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  :السكان وكثافتهم توزیع - ثالثا
  

  :توزیع السكان في المراكز العمرانیة - :أوالً 

نتیجة لتوفر  وذلك م،2007عام على  دراسة توزیع السكان في المراكز العمرانیة ستقتصر  
ع السكان في نابلس لعام یالتي توضح توز ) 25(نظر الخریطة رقم ا، لهذه الفترةحصاءات الدقیقة اإل

  .م2007

  
   )25 (خریطة

  م2007لعام  نابلس محافظة توزیع السكان في

  
  .  م2007، نابلس، والمنشآتالسكان والمساكن  تعدادالفلسطیني،  لإلحصاءبیانات الجهاز المركزي  :المصدر
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) أن توزیع السكان على مساحة المراكز العمرانیة لم یكن  25( رقم  خریطةویظهر من ال
مع وجود مراكز عمرانیة  ،تركزًا واضحًا للسكان في مدینة نابلس هناك  كما أنبدرجات متساویة، 

نیة لم السكان نسبیًا، ویالحظ أیضًا أن االختالف في توزیع السكان داخل المراكز العمرا مخلخلة
  وهذا یدل على أن جمیع المراكز العمرانیة شهدت نموًا سكانیًا. ،یكن كبیراً 

هناك تركز سكاني في مدینة نابلس، ویرجع سبب ذلك لتركز الخدمات واألنشطة، ولذلك 
البد من ضرورة وجود مساحات جدیدة لالستخدام السكني وٕاال سیكون هناك مشكلة بسبب تركز 

ادة توزیع السكان في المحافظة من خالل تنمیة ریفیة محلیة مع مراعاة السكان، وهذا یتطلب إع
  مستوى الدخل للسكان وال سیما السكان ذوي الدخل المحدود والمتوسط. 

ساحة اإلداریة في المراكز العمرانیة لمعرفة ممدى العالقة بین توزیع السكان على ال ولقیاس
وهذا یدل أن  ،)*( %11.3نسبة التركز فبلغت   ،مشتتاً  أم ،أم مركزاً  ،ما إذا كان التوزیع متساویاً 
دل وكلما ازدادت  ،إذا كانت هذه النسبة تساوي صفراً  ؛ حیث یكون مثالیاً  توزیع السكان غیر مثالي،

نسبة تركز في  ىكانت أعل، ولقد تشتتهم لق ؛ وكلما ازداد السكان ،على التوزیع غیر المتساويذلك 
% 60المدینة تضم ، علمًا بأن وبرجع ذلك إلى زیادة عدد السكان ،%6.20إذ بلغت  ،مدینة نابلس

نسبة  وكانت ،%1.8وزن  بیتثم  ،%2وتلیها منطقة دیر سالم  حافظة،من سكان الحضر في الم
  الریفیة. ى) في القر 0.8إلى  0.4حیث بلغت من ( ،%1التركز في باقي المراكز تقل عن 

  :كثافة السكان - :ثانیاً 
التي تفید دراسة االستخدام السكني، إذ مهمة، السكان من الدراسات ال فةة كثادراس تعتبر  

 ،أنها تعكس إلى حد كبیر الحالة التي تكون علیها المراكز العمرانیة من الناحیة االجتماعیة
ومدى تناسبها مع  ،لتقییم الخدمات المتوفرة ؛والعمرانیة، وتعد مؤشرًا مهمًا للمخططین ،واالقتصادیة

  افة السكانیة.الكث
نسمة للكیلو متر  549نحو م2010بلغت الكثافة العامة في محافظة نابلس عام  وقد  
، أما الكثافة للكتلة لنفس العام سمة للكیلو متر المربعن3352بلغت الكثافة للكتلة العمرانیة و المربع، 

  )1(نسمة للكیلو متر المربع. 25085السكنیة فقد بلغت 

  نیةتطور الكثافة السكا - 1

  على تطور الكثافة ُر كبی رٌ كان للظروف السیاسیة التي مرت بها األراضي الفلسطینیة أث لقد  
                                                 

  م حساب نسبة التركز من خالل المعادلة التالیة :ت )*(
 ص) -مج (س0.5نسبة التركز =       

 .22، مرجع سابق، صم2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  )1(
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واقتطاع أجزاء من مساحة المحافظة،  ،داخل محافظة نابلس، تارة باالرتفاع بسبب الهجرة الوافدة
  الهجرة إلى خارج المحافظة. بسبباالنخفاض بوتارة 

  

  ) 6( شكل
  م2007نابلس محافظة في  تطور الكثافة السكانیة

  
   2007المركزي الفلسطیني التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت عام  اإلحصاء : المصدر

  

الزیادة بسب  ،م1957ملحوظ عام  شكل) ارتفاع الكثافة ب6(رقم  شكلمن ال ویالحظ
لى تدني ع لحوظم شكل، وفي المقابل انعكس ذلك بم1948عدد السكان عقب نكبة في المفاجئة 

ومن المالحظ أیضًا االرتفاع الكبیر للكثافة للفترة  ،نصیب الفرد من مساحة المحافظة لنفس العام
قابلها انخفاض كبیر في نصیب الفرد من حیث  ،متأثرة بزیادة عدد السكان م،2007 -1990من 

المساكن، إذ والطلب على  ،والبد من اإلشارة إلى العالقة الطردیة بین زیادة الكثافة ،المساحة
 ،م1967عام  اً دونم 5552إلى  م1948 امع اً دونم 2422ارتفعت مساحة االستخدام السكني من 

زیادة كبیرة في  م2007 -م1997بسبب الهجرة الوافدة للمحافظة بعد النكبة، وكذلك شهدت الفترة 
  )1( مساحة االستخدام السكني.

  داخل المحافظة: العامة ثافة السكانیةیلي استعراض ألهم المراحل التي مرت بها الك وفیما

كانت مساحة المحافظة و  ،نسمة 55947كان عدد سكان المحافظة  م1922عام  في -1
، وهذه الكثافة منخفضة عند مقارنتها 2نسمة/كم36.3، وبلغت الكثافة العامة  2كم542

ة في ، وانخفاض الكثاف2نسمة/كم 29.7في ذلك الوقت، إذ بلغت  اإلجمالیةبكثافة فلسطین 
 س األرض وتمیزها بالطابع الجبلي.یر ایعود إلى تض نابلس في محافظة هذه الفترة 

                                                 
 .48، ص مرجع سابقالجھاز المركزي لالحصاء الفلسطیني ،  )1(
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، ورغم هذا االرتفاع ظلت 2نسمة/ كم 34.2ارتفعت الكثافة السكانیة إلى  م1931عام  في -2
، وكانت 2نسمة /كم 40.7الكثافة أقل مما علیه في فلسطین، حیث بلغت في فلسطین كاملة 

 )1(ي المرتبة السابعة من حیث الكثافة.محافظة نابلس تأتي ف

وقد  ،2نسمة/كم 230.4كبیر في المحافظة، إذ بلغت  شكلارتفعت الكثافة ب م1997عام  وفي -3
دة إلى الزیاتقریبًا، ومرد ذلك قرابة مرة ونصف تضاعفت الكثافة خالل اثني عشر عامًا 

دة بعد دخول السلطة الوطنیة لهجرة الوافإضافة إلى االطبیعیة، وتوقف تیار الهجرة السالبة، 
 )2(م.1994الفلسطینیة عام 

في حین ، 2نسمة/كم 304.2 نحو م2007الكثافة في االرتفاع حیث بلغت عام  واستمرت -4
  )3(نسمة. 317391عدد سكان المحافظة في هذا العام كان 

   )7( شكل

  :)2007- 1985للفترة من ( نصیب الفرد من مساحة المحافظة

  
  .2007، 1997 والمنشآتالفلسطیني، التعداد العام للسكان والمساكن  اءاإلحص -  : المصدر

  م الموسوعة الفلسطینیة ، القسم الثاني ، الدراسات الخاصة . 1985مصدر عام  -

                                                 
 .281، الدراسات الخاصة، صالجزء الثانيیة، الموسوعة الفلسطین )1(
 .70، صمرجع سابقالموسوعة الفلسطینیة،  )2(
 .72، صمرجع السابقالالموسوعة الفلسطینیة،  )3(
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أن نصیب الفرد من مساحة المحافظة شهد انخفاضًا كبیرًا خالل  )7(رقم  الشكلمن  یتبین
ثم انخفض إلى  ،)/نسمة2م3020(نحو  1922حیث كان في عام  ،)م2007 -1922الفترة (

واقتطاع نصف مساحة المحافظة  م،1948ثر نكبة إ على، 1948عام   ،)/نسمة2م2800(
  /نسمة.2م1500لیصل إلى  م1952انخفض نصیب الفرد عام 

وذلك بسبب انخفاض عدد السكان بفعل  ،)/نسمة2م1600(لیبلغ  م1961قلیًال عام  وارتفع
وذلك  )،/نسمة2م1000(قلیل حیث بلغ شكلانخفض نصیب الفرد ب م1967م الهجرة، وكذلك في عا
  والهجرة الوافدة. ،م1967بسبب حرب النكسة 

، أما في )/نسمة2م400 (1985حیث بلغ عام ،نصیب الفرد یتجه نحو االنخفاض  ستمراو   
ث م شهد نصیب الفرد انخفاضًا كبیرًا حی2007وفي عام  ،/نسمة2م300فوصل إلى م 1997عام 
وذلك ، مرة 30م نحو 2007 - 1922وبذلك انخفض نصیب الفرد منذ عام  )،/نسمة2م100(بلغ

أن انخفاض نصیب الفرد سیفضي إلى التغییر المستمر في  وال شكعدد السكان،  زیادة بسبب 
ألخري ستخدامات احساب اال علىوسیزید من االستخدام السكني  ،استعماالت األرض في المحافظة

  راضي الزراعیة، ولذلك ال یمكن حل مشكلة السكن على حساب االستخدامات األخرى.وال سیما األ
  

  : الكثافة السكانیة في المراكز العمرانیة - 2

أما الكثافة  ،نسمة/ للدونم 1.5 لعمرانیةالمراكز الى االعامة إلجمالسكانیة الكثافة  بلغت  
الخریطة  انظر نسمة/ للدونم. 34ة السكنیة وبلغت الكثافة للكتل ،نسمة/ للدونم 8.7العمرانیة فبلغت 

  . م2007) التي تبین كثافة السكان في محافظة نابلس لعام 26رقم (
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  ) 26خریطة (

  : م2007لعام  نابلس محافظة كثافة السكان في

 
  2007، والمنشآت لمساكنالعام للسكان وا التعداد، لإلحصاء: الجهاز المركزي المصدر

ویرجع ارتفاع الكثافة  ،تضم هذه الفئة مدینة نابلسو  :)ة فأكثر/ للدونمنسم 3(األولى:  الفئة -1
  .في المحافظة في هذه الفئة إلى أن مدینة نابلس هي المدینة الرئیسة

 دیر ،سالمالفئة: وتضم هذه  )نسمة/ للدونم 3أقل من إلى  نسمة 2من ( :الثانیة الفئة -2
فیها ترتفع الكثافة السكانیة حیث ، نصف جبیل، قبالن ،، بیت دجننفروش بیت دجالحطب، 

   لصغر مساحتها اإلداریة.و  ،الرتفاع عدد السكان
یتما، مجدل بني فاضل،  الفئة : تضم هذهو : )نسمة/ للدونم2أقل إلى  1من ( :الثالثة الفئة -3

 قریوت، جالود. 
ویرجع  ،باقي المراكز العمرانیةالفئة تضم هذه و : )نسمة/ للدونم 1اقل من ( :الرابعة الفئة -4

  انخفاض الكثافة في هذه المراكز النخفاض عدد السكان.
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  :السكان : خصائص رابعا
  :التركیب النوعي والعمري - :أوالً 

وتعد  ،لدى دارسي السكان كبرىدراسة الخصائص الدیمغرافیة لسكان المدن بأهمیة  تحظى
العملیات الدیمغرافیة  ألنها توضح مدى تأثر ؛دراسة التركیب السكاني على قدر كبیر من األهمیة

ونسبة النوع في داخل المجتمع، ومدى قدرته على توفیر القوى  ،والهجرة في فئات السن ،الحیویة
أي أن دراسة التركیب العمري تساعد على فهم عوامل النمو  ؛العاملة الالزمة لتنمیة باقي أفراده

  .)1(اإلسكان تخطیطلهامة  الدراسةلذلك تعد هذه  كان،ودورها في حجم الس ،السكاني
  التركیب النوعي: - 1

وهي عدد الذكور لكل فئة من عدد اإلناث،  ،التركیب النوعي بما یعرف بنسبة النوع یقاس  
وعلى الرغم من أن عدد الذكور واإلناث لیس متباینًا تباینًا واسعًا في المجتمعات المختلفة، إال أن 

 ،الموالید فيما لهذا التركیب من تأثیر مباشر ل ،دراسة التركیب النوعي مهمة في دراسة السكان
والتوزیع المهني، فإذا انخفضت نسبة الذكور إلى نسبة اإلناث في سن  ،والهجرة ،والزواج ،والوفیات

  للموالید، والعكس صحیح.ى الالمعدل اإلجم یقل ؛ الزواج

واإلناث  أن النسبة اإلجمالیة للذكور ،في محافظة نابلس نتائج التعداداتأظهرت  وقد
متقاربة، إال أنها تختلف لصالح اإلناث في فئات العمر المتوسطة، وذلك بفعل الهجرة التي عادة ما 

مقابل  %52.5بلغت الذكور أن نسبة  م1997تعداد  فيیالحظ و  الذكور أكثر. بینتكون 
قاربة النسبة مت ذهلوحظ أن هكما  ،  أنثى 100ذكر /106% لإلناث، وبلغت النسبة النوعیة 47.5

سنة) ثم تبدأ هذه النسبة  49إلى  0ة (من ـي الفئـوالتي تنحصر ف ،في الفئات الصغیرة والشابة
سنة) حیث  45 – 55باالنخفاض الملحوظ في األربع فئات الالحقة، وتبلغ أدناها في الفئة (من 

ث یعود ولعل أهم أسباب هذا االنخفاض في نسبة الذكور مقابل نسبة اإلنا، للذكور %60.2بلغت 
) حیث تعرضت فئة الشباب من الذكور لالستشهاد.1994 – 1987إلى أثر االنتفاضة األولى (

ولوحظ أن  ،% لإلناث49.2% مقابل 50.8كانت نسبة الذكور  م2007عام تعداد  وفي  
% لإلناث لتعداد 42.2% مقابل 57.8وبلغت نسبة الذكور  ،هذه النسبة متقاربة في جمیع الفئات

   )2( .م2012

                                                 

 .151، ص مرجع سابقرائد صالحة،  )1(

 .40، صمرجع سابق، 2الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، كتاب نابلس السنوي  )2(
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  التركیب العمري: -2
والهجـرة، ویعتبــر فـي أي مجتمــع  ،والوفیـات ،العمـري هــو محصـلة معـدالت الموالیــد التركیـب

مــن أهــم المالمــح الدیموغرافیــة التــي تمیــز شخصــیة ذلــك المجتمــع، وذلــك ألن نمــط التركیــب العمــري 
واالقتصـادیة،  ،تماعیـةواالج ،تحدیـد معـالم الكثیـر مـن المتغیـرات الدیمغرافیـة فـيهو العامل األسـاس 

فهو الذي یحدد الحجم المعروف بالقوة البشریة العاملة، وبه تتأثر أنماط االستهالك والخدمات بشتى 
  . )1(وعلیه یتوقف تقدیر االحتیاجات الراهنة منها والمستقبلیة ،أنواعها

ــــل مــــن  نجــــد أن ــــذین أعمــــارهم أق ــــي المحافظــــة عــــام  15نســــبة ال مــــا نســــبته 2009ســــنة ف
 65، وفـي الفئـة العمریـة سـنة 64إلـى  15% في الفئة العمریة من 54.6بلغت نسبتهم و  ،42.7%
  %. 2.7بلغت نحو ، فأكثر

  )8( شكل
  م2009السكاني لمحافظة نابلس عام  الهرم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  .2009الفلسطیني، تقریر المسكن والسكان، نابلس،  لإلحصاءالجهاز المركزي  بیانات: المصدر

   :یأتي) ما8ني شكل رقم (یظهر الهرم السكا

جانبي الهرم لكل مـن  ) سنة على4-0ت الفئة العمریة من (إذ شكل ،إن قاعدة الهرم متسعة -1
م عنــد ســاع لقاعــدة الهــر اتوكــان أقصــي ، % مــن جملــة الســكان42.7اإلنــاث نحــو الــذكور و 

 دل ذلــك علــى% ، و یــ16.8حیــث بلغــت نســبتها  ،ســنوات، )4-الفئــة العمریــة مــن (صــفر 
رتفـاع معـدالت الزیـادة ا مما یؤدي إلى ؛نخفاض معدالت الوفیاتاو  ،معدالت الموالید رتفاعا

جهنا نحو القمة لیسجل الفئة العمریة من اتكلما  ،، ثم یبدأ الهرم بالضیق نحو القمةالطبیعیة

                                                 
 .390، ص 1990، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الرابعة، اسات في جغرافیة المدندر ، إسماعیلأحمد  )1(

% %

 ذكر إناث
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 -10مـــن ( % للفئــة العمریــة13 ى% ، ثــم تــنخفض النســـبة إلــ17.3) ســنوات نحــو 5-9(
أن نسـبة هـذه بـهذه الفئة علمـًا في رتفاع نسبة الوفیات نخفاض السنة) وقد یرجع هذا اال14

 . 1987ندلعت عام االتي  نتفاضة األولى،الالفئة من موالید ا

 والتـي تمثـل الشـباب والبـالغین ، تبلـغ نحـو  ،) سنة 64 -15وسطة من (إن فئات السن المت -2
غیـــر العدیــد مــن  ، ولكنهـــا تضــم، وتعــد هـــذه الفئــة هــي العاملــةمــن جملــة الســكان 54.6%

ــأن النســاء العــامالت فــي محافظــة نــابلس ال تتجــاوز ، العــاملین مثــل الطلبــة والنســاء علمــًا ب
المجموعـة العاملـة مـن هـذه  ى، وبالتـالي یقـع علـتفاع معدالت البطالةار % ، ناهیك عن 13

 ، أمـا فئـة الشـیوخ الـذین تزیـد أعمـارهمالطلبـةو  ،الفئة عبء كبیر في إعالة فئـة صـغار السـن
؛ جمـالي السـكانإ%  مـن 2.7 التـي تمثـل قمـة الهـرم فـال تشـكل سـوى، و سنة فأكثر65 لىع

 .خفاض نسبة المعالین من كبار السننامما یعني 

بتزاید عدد السكان  ُیْنِبئ مما  ؛مما سبق نستنتج أن المجتمع في محافظة نابلس یعتبر شاباً  -3
  مستقبًال . 

  

  : التركیب االقتصادي - : ثانیاً 

ویمكن من  ،في دراسة تركیب السكان لمهمةاسة التركیب االقتصادي من العناصر ادر  تعد  
 ؛وتشمل دراسة التركیب االقتصادي ،)1(أن یتم تحدید مالمح النشاط االقتصادي اسةخالل هذه الدر 

الذي یشمل االستثمار، واالدخار،  ،واتجاهاتها من خالل الهیكل االقتصادي یة،األنشطة االقتصاد
وتوفیر  ،كبیر على رفاهیة الفرد شكلیؤثر ب لذيوا ،)2(نفاق، وتكوین رؤوس األموالواإلوالدخل، 

  .والخدمات المختلفة ،والمرافق ،احتیاجاته المختلفة من المسكن

  

                                                 
، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، الطبعة الثانیة، بیروت، جغرافیة السكانفتحي محمد أبو عیانة،  )1(

 . 429، ص1980
 .68، ص1995المصریة،  نجلو، الطبعة الخامسة، مكتبة األالتخطیط اإلقلیمي، نأحمد عالم وآخرو  )2(
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   )9( شكل

  : )م2007-1997التوزیع النسبي للعاملین في األنشطة االقتصادیة في محافظة (

  
  :  المصدر
  ، مرجع سابق.1997طیني التعداد العام للسكان والمساكن والمشأتاإلحصاء المركزي الفلس -
  سابق. ع، مرج2007اإلحصاء المركزي الفلسطیني التعداد العام للسكان والمساكن والمشأت -

 

 :م2007 – 1997السكاني حسب النشاط االقتصادي للفترة  التركیب-1
 – 1997رتبة األولى خالل الفتـرة ) أن حرفة البناء والتشیید تستأثر الم9رقم (  شكلال یبین

ولكنهــــا تراجعــــت بشــــكل قلیــــل فــــي عــــام  ،1997عــــام  %)40.9(والتــــي بلغــــت نســــبتها ،  م2007
ممـا ؛ والتجـارة ،الخـدمات العامـة : مثـل ،ومرد هذا إلى ارتفـاع نسـبة بعـض الحـرف األخـرىم 2007

النتفاضــة األقصــى علــى  والســبب اآلخــر هــو التــأثیر الســلبي ،أثــر علــى نســبة حركــة البنــاء والتشــیید
  قطاع التشیید.

 ،%) من جملة العـاملین10(نحو  1997حیث بلغت عام  الزراعة،یالحظ تدني حرفة  كما
 ،سیاســة االســتیطان  "اإلســرائیلي" فــي المحافظــةإلــى ومــرد ذلــك  ،م2007% عــام 6.3وتــدنت إلــى 

  األراضي الزراعیة بشكل كبیر.على  الزحف العمراني ومن ناحیة أخرى
 :یة لالعم الحالة-2

قصد بالحالة العملیة، حالة الفرد في العمل الذي یمارسه، هل هو صاحبه، أو یعمـل بـأجر یُ 
نقدي، أو متعطل، وغیر ذلـك، وتفیـد هـذه الدراسـة فـي التعـرف إلـى هیكـل العمالـة، وحسـاب معـدالت 

  .)1(ة والدیموغرافیةالتعطیل، والتي تكون مؤشرًا مهمًا للكثیر من المالمح االقتصادیة واالجتماعی
 

                                                 
 .32، ص2009، مرجع سابقالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، تقریر السكان، محافظة نابلس،  )1(
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  ) 10(شكل 

  : م2008عام  العلمیةالتوزیع النسبي للعاملین في محافظة نابلس حسب الحالة 

  
  .35م، ص 2009السكان، محافظة نابلس،  تقریرالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  : المصدر

  
بـــة األولـــى ) یتبـــین أن نســـبة العـــاملین بـــأجر منـــتظم تحتـــل المرت10(رقـــم  الشـــكلخـــالل  مـــن

، ویـدل ذلـك علـى ارتفـاع نسـبة العمـال م2008المشتغلین عام لى اجمإ% من 50.2م وتشكل نسبته
قامـة المشـاریع إوالموظفین أصحاب الدخل المحدود غالبـًا، ولـذلك البـد مـن مراعـاة هـذه الحقیقـة عنـد 

% مـن جملـة 26.8، وكانت نسـبتهم في المرتبة الثانیة العاملون بأجر غیر منتظمیأتي و  سكانیة.اإل
مثـال و  ،غیـر منـتظم شـكلأو لحسـاب منشـأة ب ،المشتغلین، وهذه الفئة من العمال تعمل لحساب أفراد

  .)1(بال أي ارتباط رسمي بالعمل ،أو أسبوعي ،ذلك العاملون على أساس یومي
  

أما صغیرة، المنشآت الوهذه فئة  ،%12.8نسبة من یعمل لحسابه الثالثة المرتبة  ویأتي في
 ألصـــحاب العمـــل الـــذین یملكـــون منشـــآت كبیـــرة تشـــغل عمـــاالً  ،%9 فبلغـــت مـــا نســـبتهئـــة الرابعـــة الف

  % من جملة المشتغلین.1.2آخرین، وأخیرًا كانت نسبة العاملین لدى األسرة بدون أجر، إذ بلغت 

  

  

  
  

                                                 
 .28، ص2009، مرجع سابقمحافظة نابلس،  تقریر السكان،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني ،  )1(
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 : االستهالك-3
  )10( جدول

سعار الجاریة في الضفة على مجموعة السلع حسب األ ) *( نفاق الفرد الشهري بالشیكلإمتوسط 
  : م2008 – 2005الغربیة 

   2005  السلع مجموعات
  ل)ق(شی

2006  
  ل)ق(شی 

2007   
  ل)ق(شی

  238  226  212  النقدي على الطعام االنفاق
  49  43  48  النقدي على المالبس االنفاق
  48  67  60  النقدي على السكن االنفاق

  42  42  42  منزلیةال التجهیزات
  32  35  26  الطبیة الرعایة
  105  96  92  النقل والمواصالت وسائل
  24  28  21  التعلیم

  17  14  16  الترفیهیة والثقافیة النشاطات
  106  16  16  الشخصیة العنایة

  101  104  109  أخرى سلع
  672  647  642  النقدي الكلي االنفاق

ســطینیة، التقریــر النهــائي، رام الجهــاز المركـزي لإلحصــاء الفلســطیني، مســتویات المعیشــة فـي األراضــي الفل :المصــدر
  .3اهللا، فلسطین، ص

  

ـــغ نحـــو  10( رقـــم الجـــدول  مـــن یتضـــح لعـــام  شـــیكالً  672) أن متوســـط اســـتهالك األســـرة بل
ـــي، و 35.4الســـتهالك الطعـــام بنســـبة  شـــیكالً  238، منهـــا م2007 ـــدُّ % مـــن االســـتهالك الكل هـــذه  ُتَع

ارتفـاع نسـبة و ،  )1(%20د هـذه النسـبة فیهـا عـن تزیـال  ،النسبة مرتفعة إذا ما قورنت مع الـدول الغنیـة
علــــى توزیــــع بــــاقي الحصــــص األخــــرى المخصصــــة للمســــكن،  تــــؤثر والتــــي بــــدورهااســــتهالك الطعــــام 

% مــن جملـــة 7.1بنســـبة ، أي شــیكالً  48لمســكن لوالتعلــیم، والترفیــه، حیـــث بلــغ متوســط االســـتهالك 
فـي % %10.3-9.3 ةهذه النسـب وهي نسبة منخفضة، حیث بلغت م،2007وذلك عام  ،االستهالك

 ،والمالبـــــس ،االســـــتهالك مـــــن الطعـــــام إن ویمكـــــن القـــــول ،علـــــى التـــــوالي م2006و  م2005عـــــامي 
علـى  ، وهـذه النسـبة المرتفعـة تـؤثرم2007% مـن جملـة االسـتهالك عـام 49.8نحـو  شـكلوالمسكن ی

  دخار. ، وتقلل من فرص اإلترفیهیة للسكانتوفیر المستلزمات العلى  القدرة
  

                                                 
 .شواقلالدوالر األمریكي یساوي ما یقارب أربعة )  *(

 .156، ص سابق مرجع، االستخدام السكني لألرض في محافظات قطاع غزةرائد أحمد صالحة،  )1(
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 : البطالة-4

نتــائج المســـوحات التــي أجراهـــا الجهــاز المركـــزي لإلحصــاء الفلســـطیني إلــى بیانـــات  أشــارت
وحـــول العمالـــة  بطالـــة،ومفصـــلة عـــن حالـــة القـــوى العاملـــة وســـماتها، ووفـــرت بیانـــات حـــول ال ،دقیقـــة

) 12، والشـــكل رقـــم (ســـنة فـــأكثر 15الدائمـــة والمحـــدودة، وحـــول مـــن هـــم خارجهـــا مـــن فئـــة الســـكان 
  وضح ذلك.ی

   )11(شكل 
سنة فأكثر) في محافظة نابلس حسب النوع وأهم سمات القوى  15النسبي لألفراد ( التوزیع

  : م2010العاملة عام 

  
، رام اهللا، 2010الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، مسح القوى العاملة الفلسطینیة، التقریـر السـنوي،  :المصدر

  .41، ص 2010فلسطین، 
  

 نحـو بلغـت م2010نسبة البطالة فـي محافظـة نـابلس عـام  ن) أ11(لشكل رقم امن  یالحظ
وعنــد  ،%12.8بلغــت عنــد الــذكور ، فقــد نــاثحیــث ال یوجــد فــرق كبیــر بــین الــذكور واإل ،12.9%

ور عــن اإلنــاث فــي % للعمالــة المحــدودة، ویالحــظ ارتفــاع نســبة الــذك2.8مقابــل ،  %12.9اإلنــاث 
  % لإلناث.15.9مقابل  ،% للذكور67.4إذ بلغت ، العمالة الدائمة
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)12 (شكل  
: في محافظة نابلس م2009 – 2004معدل البطالة من المشاركین في القوى العاملة حسب النوع للفترة   

  
، رام اهللا، 2010) ، التقریـر السـنوي 2السـنوي ( اإلحصـائيالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسـطیني، المسـح  :المصدر
  .70، ص 2010فلسطین 

  

یـؤثر  ممـا ؛فـي المحافظـة مرتفعـة البطالـةأن نسـبة  )12مـن خـالل الشـكل ( یتبـینسبق  مام
ولكـن بعـد عـام  ،األقصـىوذلـك بسـبب انتفاضـة  م،2000ام عـحـدث  كما ،على السكن بشكل سلبي

إلـى  ىاألمـر الـذي أد ،إلى اتسـاع حركـة البنـاء ىمما أد ؛بدأ الوضع االقتصادي  بالتحسن م2004
  ستخدام السكني بالمحافظة .زیادة مساحة اال

  

  الخصائص االجتماعیة للسكان: -:ثالثاً 
 الزواجیة: الحالة - 1

 بشــكلظــاهرة الــزواج تــؤثر إن  دراســة الحالــة الزواجیــة ذات أهمیــة لموضــوع الدراســة، إذ تعــد
  الذي یؤدي بدوره إلى زیادة الطلب على المساكن الجدیدة. ،مباشر على النمو السكاني

وكــذلك بمتوســـط  ،كان حســب الحالــة الزواجیـــة بمعــدالت الــزواج والطــالقتوزیــع الســ ویتــأثر
والخصـوبة  ،والوفیـات ،علـى معـدالت الموالیـدلى االسن عند الزواج، ویؤثر بدوره علـى التوزیـع، وبالتـ

  .)1(السكانیة العامة

                                                 
 .736، ص 1986، اإلسكندریة، الطبعة الثالثة، مصر، جغرافیة السكانیسرى الجوهري،  )1(



  سكان محافظة نابلس
 

 
 

127

  الثالثالفصل 

  

  ) 11(  جدول

  : م2009 – 1997الزواج في محافظة نابلس للفترة  حاالت
  * الزواج معدل  الزواج حاالت  السنة
1997  2364  6.9  

1998  2352  7.0  

1999  2342  6.8  

2000  2164  3.6  

2001  1919  5.6  

2002  1241  3.6  

2003  2060  6  

2005  2365  7  

2006  2194  6.4  

2007  2707  3.1  

2008  2822  8.2  

2009  2714  8  

  .37، ص 2009هللا، فلسطین والطالق، محافظة نابلس، رام ا زواجالجهاز المركزي لإلحصاء، ال :المصدر

  

  :یأتي) ما  11من الجدول رقم (  یالحظ

ثـم أخـذ فـي االنخفـاض حتـى  ،فـي األلـف) 7.0(نحـو  م1998ام للزواج بلـغ عـام عالمعدل ال أن -1
عــــام  حتــــى وصــــلفــــي األلــــف)، ثــــم بــــدأ باالرتفــــاع التــــدریجي،  3.6( م إلــــى2002وصـــل عــــام 

ومــرد هــذا االنخفــاض  ،فــي األلــف) 8.2( حیــث بلــغ ،أكثــر ممــا كــان علیــه فــي الســابق م2008
رئـــیس إلـــى انتفاضـــة األقصـــى منـــذ  شـــكلوالفتـــرة الســـابقة یعـــود ب م2002الـــذي حـــدث فـــي عـــام 

ثـم بعـد  ،مباشـر علـى جمیـع منـاحي الحیـاة للسـكانالاألثـر  لهاوالتي كان  م،2000سبتمبر عام 
 م.2008المعدل عام  ما، فكان ارتفاعذلك بدأت األوضاع تستقر نوعًا 

  
 

                                                 
 .لف من الناس في المجتمع خالل سنةمعدل الزواج الخام: یقیس عدد عقود الزواج لكل أ *
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حاالت الزواج مؤشـرًا هامـًا للمخططـین فـي توزیـع  المشـاریع السـكنیة، وهـي تعبـر عـن مـدى  تعد -2
 ،.سنویاً  ةاحتیاجات المحافظة للمساكن الجدید

 إلــى، فإنهــا تفیــد فــي التعــرف والتــي تعنــي حالــة الفــرد الشخصــیة بخصــوص الحالــة الزواجیــة، أمــا -3
اجـــات المســـتقبلیة مـــن المســـاكن لألفـــراد وتحدیـــد االحتی ،بعـــض الخصـــائص االجتماعیـــة للســـكان

 .)1(بعد الذین لم یتزوجوا
 

  أن: )2(بالنسبة للحالة الزواجیة م2007والمساكن لعام  انجاء في التعداد العام للسك وقد

ــغ متوســط  -  % مــن الســكان الــذكور واإلنــاث الــذین 13.7المتــزوجین فــي محافظــة نــابلس نحــو بل
غـت هـذه النسـبة لمجمـوع المراكـز العمرانیـة فـي المحافظـة عامًا فأكثر، وبل 12یبلغون من العمر 

عـــــام ارتفعـــــت نســـــبة  شـــــكلوب ،وتقاربـــــت هـــــذه النســـــبة فـــــي جمیـــــع المراكـــــز العمرانیـــــة ،16.9%
ن ارتفـاع نسـبة المتـزوجین لـدى اإلنـاث عنهـا لـدى إ و  ،المتـزوجین لـدى اإلنـاث عنهـا لـدى الـذكور

كمـا أن مجـال التعلـیم لـدى  ،ین الـذكور واإلنـاثلتبـاین سـن الـزواج بـ ؛عتبـر شـیئًا طبیعیـاً یالذكور 
 الذكور أكثر منه لدى اإلناث.

مــن مجمــوع الســكان  ،%32.6لــم یتزوجــوا أبــدًا "العــزاب" بلغــت نســبتهم فــي المحافظــة  أّن الــذین - 
 . سنة فأكثر 12الذین یبلغون من العمر 

  
  : نابلس مستقبل السكان في محافظة -:رابعاً 

وأن عــدد  ،تبــین أنــه مجتمــع فتــي ،ســكان محافظــة نــابلس ةراســخــالل العــرض الســابق لد مــن
الــذي یوضــح عــدد الســكان المتوقــع حتــى  ، )13رقــم ( لشــكلومــن خــالل ا ،الســكان فــي تزایــد مســتمر

  .في المراكز العمرانیة في محافظة نابلس م2025عام 

  

  

  

                                                 
 .159، ص سابق مرجع، االستخدام السكني لألرض في محافظات غزةلحة، رائد أحمد صا )1(
 .67، ص سابق مرجع، نابلس، تقریر السكانالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  )2(
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   )13شكل(

  : )م2025-2009(للفترة  سلتقدیر عدد السكان في المراكز العمرانیة في محافظة ناب

  
  .30،ص2009محافظة نابلس، رام اهللا، فلسطین،  ،السكان  تقریرلإلحصاء،  زيالجهاز المرك : المصدر

  

 بمقــدار 2023 ةر سـنثالثــة عشـأن ســكان المراكـز العمرانیـة ســیتزاید عـددهم بعـد فقـد تبـین  
د ، كمـــا یالحـــظ تضـــاعف عـــدم2007% مـــن عـــددهم عـــام 192أي مـــا یعـــادل ؛ نســـمة 927628

شـك  وهذه المعطیـات بـال مرة ، 2.9یكون التضاعف   م،2025إلى عام  م2007السكان من عام 
الستیعاب الزیادة  مٍ سلیط وتخطی ،لما ستحتاجه المراكز العمرانیة من تطویر للبنیة التحتیة مؤشراً  ُتَعدُّ 

  وتوفیر المساكن المالئمة. ،السكانیة
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  خالصة الفصل الثالث
أثــر  دیموغرافیــاً  أحــدث تحــوالً  ،عرضــها للعدیــد مــن األحــداث التاریخیــةاحــتالل فلســطین وت إن

لتغیــرات التــي حــدثت خــالل األربــع والخمســین ســنة األخیــرة أكثــر ا ُتَعــدُّ  و الســكاني مــوبــدوره علــى الن
نحـو زیـادة معـدالت  واضـحاً  ومـن خـالل دراسـة معـدالت النمـو السـكاني نجـد أن هنـاك اتجاهـاً  ،تأثیراً 

عدالت النمو السكاني في مالفلسطیني انخفاض  لإلحصاء، وأن توقع الجهاز المركزي النمو السكاني
  المستقبل قد ال یتحقق.

ن معدالت الموالید تمیل إلى االستقرار على أخالل دراسة مكونات النمو السكاني نجد  ومن  
بـــین  ذبـــذباً مت شـــكالً مســـتویات عالیـــة إذا مـــا قورنـــت بالـــدول األخـــرى، كمـــا أن منحنـــى الوفیـــات یتخـــذ 

ومـــدى تحســـن الظـــروف الصـــحیة، ومـــن الالفـــت  ،االرتفـــاع واالنخفـــاض، وارتـــبط ذلـــك بحالـــة الحـــرب
  نه یقترب من الدول المتقدمة.إإذ  ،في معدالت الوفیات ملحوظاً  لالنتباه أن هناك انخفاضاً 

ة هـي تلـك التغیـرات المرتبطـ ،من أبرز التغیرات الدیمغرافیة التي طـرأت علـى فلسـطین ولعل  
تؤثر الهجرة الداخلیة على النواحي الدیمغرافیة، واالقتصادیة، واالجتماعیة والعمرانیـة، حیث بالهجرة، 

ولة عــن إقامــة بعــض المنــاطق ؤ بــل إنهــا مســ ،علــى المرافــق والخــدمات عبئــاً  شــكلجانــب أنهــا تإلــى 
    العشوائیة.

مـــل علـــى إعـــادة توزیـــع والع ،والمرافـــق ،مـــن الهجـــرة الداخلیـــة ینبغـــي تـــوفیر الخـــدماتدِّ وللحـــ  
منـــاطق طـــرد  شـــكلســـكان فـــي المـــدن الصـــغیرة التـــي تإباإلضـــافة إلـــى إقامـــة مشـــاریع  ،المؤسســـات

لــم  ،المســاحة العمرانیــة وعنــد دراســة توزیــع الســكان وكثــافتهم نجــد أن توزیــع الســكان علــى .  للســكان
فـي سـكانیا  نجـد تخلخـالً  بینمـا ،للسكان في بعض المراكـز العمرانیـة فنجد تركزاً  ،یكن بدرجة متساویة

نســـبة التركـــز التـــي بلغـــت ، مـــا أظهرتـــه بعــض المراكـــز األخـــرى، وممـــا یؤكـــد أن التوزیـــع غیـــر مثــالي
  والتوزیع غیر متساٍو. ،5.9%

بخصــوص الكثافــة فتعــد مدینــة نــابلس مــن أعلــى منــاطق المحافظــة كثافــة للســكان، ومــن  أمــا  
یقـع ى الوبالتـ كي،اسـتهال لفلسـطیني مجتمـع شـابنسـتنتج أن المجتمـع ا ،خالل دراسة الهـرم السـكاني

وهذا بدوره یؤثر على مستوى الدخل، ولعل سیاسة البناء والتشیید  ،عبء كبیر على السكان العاملین
  مؤشر على الطلب المتزاید على البناء والتعمیر. ،بین حرف السكان

ــأجر، إذ بلغــت أظهــرت نتــائج التعــداد الســكاني أعلــى نســبة للعــاملین هــم مــن یعملــو  وقــد   ن ب
% للمســكن، 49.8ونحــو ، %35.4نســبة االســتهالك مــن الطعــام بلغــت كمــا أن  ،%50.2نســبتهم 

  مناسب. شكلوعلى هذا ال یتبقى مجال لذوي الدخل المحدود لتوفیر المستلزمات األخرى ب
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ـــة وقـــد   بلغـــت  فقـــد م2004أمـــا فـــي عـــام  ،%12.9 نحـــوم 2010 عـــام بلغـــت نســـبة البطال
  السكان یعانون من تدهور اقتصادي. نالل المؤشرات السابقة یتبین أومن خ ،20.8%

  

 ،حالـة زواج 2.352مـا قیمتـه م 1998بالنسـبة للحالـة الزواجیـة للسـكان فقـد بلغـت عـام  أما  
، مــع وحــدة ســكنیة تقریبــاً  7215 وهــذا یعنــي أن المطلــوب ســنویاً  ،%6وتقــدر نســبة الزیــادة الســنویة 
  % في المستقبل.6 عنلزیادة السنویة سیزید األخذ باالعتبار أن معدل ا

أن عــدد الســكان ســیرتفع حســب السلســلة المتدنیــة لیصــل إلــى  إلــىتقــدیرات الســكان  وتشــیر  
  %.4.2بنسبة زیادة سنویة  ،م2025نسمة عام  927628
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  الرابعالفصل 
  املسكن وخصائصه يف حمافظـة نابلس

  تطور عدد المباني السكنیة والوحدات السكنیة. -:أوالً 
  التزاحم السكاني. -:ثانیاً 
  كثافة وتوزیع السكن. -:ثاً ثال

  مساحات المسكن. -:رابعاً 
  الغرف في محافظة نابلس. -:خامساً 
     نوع ونمط المسكن. -:سادساً 
  ملكیة المبنى وحیازة السكن. -:سابعاً 
  مادة البناء.-:ثامناً 
  حالة المبنى. -:تاسعاً 
  ارتفاعات المباني. -:عاشراً 
  استخدام الوحدات السكنیة. -عشر: حادي

  اتصال المسكن بالمرافق العامة واالتصاالت. -عشر: يثان
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  والوحدات السكنیة: ،تطور عدد المباني السكنیة -:أوالً 
  المباني السكنیة: -1
  باني السكنیة:تطور أعداد الم -أ

 ،بمكــــان دراســــة المســــوحات التــــي أجریــــت علــــى المبــــاني المســــتخدمة للســــكن یــــةاألهم مــــن
ن إحیـث  ؛وذلـك لعـدم التكـرار ؛تنـاول الموضـوع باختصـار شـدید سـیتموالعمـل معـًا، ولكـن  ،والمسكن

فــي  اً علــى عــدد المبــاني الســكنیة مضــروبمباشــر  شــكلدراســة مســاحة االســتخدام الســكني اعتمــدت ب
أن المبنـــى الســكني قـــد یشـــتمل علـــى عـــدد مـــن بـــوســط مســـاحة المبنـــى كمـــا ســـبق ذكــره، مـــع العلـــم مت

  الوحدات السكنیة أو وحدة سكنیة واحدة.

 م2007عــام السـكنیة إلجمــالي محافظـة نــابلس حتـىأظهـرت نتـائج التعــداد أن عـدد المبــاني 
م، 1947یـــت عـــام ، ومـــن الطبیعـــي أن تســـجل المبـــاني الســـكنیة التـــي بن مبنـــى42884بلغـــت نحـــو 

، بنســـبة  مبنـــى3228، إذ بلغـــت نحـــو تـــاریخ التعـــداد أقـــل عـــدد مـــن الفتـــرات الالحقـــة والباقیـــة حتـــى
، وشــهدت المحافظــة زیــادة كبیــرة فــي عــدد م2007عــام  % مــن إجمــالي المبــاني القائمــة حتــى7.5

ى بنــاء ذلــك إلــ والتــي شــهدت حــربین، ومــردّ ) م1967- 1948المبــاني الســكنیة للفتــرة الممتــدة مــن (
ــغ المخیمــات % مــن إجمــالي المبــاني 17ة بنســب مبنــى،7324عــدد المبــاني لتلــك الفتــرة ، وبالتــالي بل

، فبلغـت نحـو فـي أعـداد المبـاني السـكنیة اً نخفاضا)  م1977- 1968شهدت الفترة من ( و ، القائمة
تـــــردي الظـــــروف  ویعـــــزى ذلـــــك إلـــــى، % مـــــن إجمـــــالي المبـــــاني القائمـــــة10.2بنســـــبة  مبنـــــى4384

، ولـذلك سـجلت م، وهجرة العدیـد مـن السـكان1967، وحرب نخفاض مستوى المعیشةاو  ،تصادیةقاال
، ومـــن % مـــن إجمـــالي المبـــاني القائمـــة13.2بنســـبة  مبنـــى5681م ) 1987- 1978الفتـــرة مـــن ( 

،  م1994عمرانیة مع بدایة قیام السـلطة الوطنیـة الفلسـطینیة عـام  طفرة حدثتقد الالفت للنظر أنه 
ســـتقرار الوضـــع ا ، وزیـــادة الطلـــب علـــى المســـكن، باإلضـــافة إلـــىالزیـــادة الســـكانیة ىإلـــویرجـــع ذلـــك 

بلغــت فقــد ، وعلیــه ، واألهلــي، فضــًال عــن قیــام العدیــد مــن مشــروعات اإلســكان الحكــوميقتصــادياال
، فیمــا بلغــت % 47.8بنســبة  مبنــى20526م) نحــو 1997- 1988أعــداد المبــاني خــالل الفتــرة (

  . )27نظر الخریطة (ا. مبنى 42884م نحو 2007أعداد المباني لعام 
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    )27خریطة ( 

  : م2007عدد المباني في المراكز العمرانیة في محافظة نابلس 

  
  .30، صمرجع سابق، 2009الفلسطیني، تقریر المباني، نابلس،  إلحصاءل الجهاز المركزي:   المصدر

  :محافظة نابلسالسكنیة على مستوى المراكز العمرانیة في  المباني -ب
  : یأتي) ما 27من خالل الخریطة رقم ( تبین

 10000حیــث بلغــت  مدینــة نــابلس بالمرتبــة األولــى مــن حیــث عــدد المبــاني الســكنیة تحظــى -1
، عصیرة الشمالیة وقوصـین :تیةكل من المراكز العمرانیة األ وتأتي في المرتبة الثانیة  ،مبنى

، وزعتـرة، وجمـاعین، وروجیـت، وحـوارة، بورینو عراق ، وبیت ایبا، وبیت فوریك، وبیت دجن
ــأتي فــي ،نــىمب 5000  اد المبــاني دحیــث بلغــت أعــ ،وبیتــا، والرجمــان  بینمــا بــاقي المراكــز ت

  ویعود ذلك إلى أنها منطقة ریفیة صغیرة. ،تقریباً  ىمبن1000المرتبة الثالثة أقل من 
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: أعداد الرخص ومساحتها للمباني السكنیة  -ج  

ــــانيالمؤشــــرات ا مــــن ــــى تطــــور أعــــداد المب تطــــور مســــاحة لى اوبالتــــ ،لمهمــــة التــــي تــــدل عل
عــدد الــرخص الصــادرة ومســاحتها، وعلــى هــذا یمكــن االعتمــاد علــى المســوحات  ؛االســتخدام الســكني

،  م2008، م2007، ، م1997حصــــاء الفلســــطیني للســــنوات ، التــــي أجراهــــا الجهــــاز المركــــزي لإل
  )1(:ألتيعلى النحو ام ،2009

رخصــة، ثــم ارتفــع  1281نحــو م1997، فــي عــام لــرخص الصــادرة لألبنیــة الســكنیةد اعــد بلــغ •
فـإن هنـاك زیـادة مسـتمرة فـي  ،وبالرغم من اختالف عـدد الـرخص مـن سـنة إلـى أخـرى . العدد

العدد لیصل عام  تفع ار رخصة، ثم  968نحو م 2007بلغت عام وقد عدد المباني السكنیة. 
بلغــت عــدد الــرخص الصــادرة فــي المحافظــة  2009وفــي عــام  ،رخصــة 1058إلــى  م2008
قامـة إ و  ،المعیشة رتفاع مستوىاو  ،زیادة أعداد السكان ویرجع سبب ذلك إلى رخصة ، 1325
 تفاع . الر عدد المباني السكنیة با من مشاریع اإلسكان للقطاع الخاص، مما أثر على العدید

، م1996الســــنوات  مدینــــة نــــابلس المرتبــــة األولــــى مــــن حیــــث مســــاحة البنــــاء خــــالل ســــجلت •
، وتأتي بیـت فوریـك فـي المرتبـة الثانیـة، تلیهـا بیتـا فـي م2008، م2007، م1998، م1997

والمرتبــة  )2(المرتبــة الثالثــة، وتحظــى عقربــا بالمرتبــة الرابعــة، وكانــت المرتبــة الخامســة لقــبالن.
 السادسة ، تضم باقي المراكز العمرانیة في المحافظة . 

  

  الوحدات السكنیة: -2

لسـكن أسـرة واحـدة، ولـه بـاب أو  عـدٍّ م ،أو جـزء مـن مبنـى ،الوحدة السكنیة بأنها مبنـى تعرف  
أو الممـر العـام دون المـرور فـي وحـدة  ،یـؤدي إلـى الطریـق ،أو أكثر من مـدخل ،مدخل مستقل
  )3(سكنیة أخرى.

  

  

  
  

                                                 
 ، وقسم التخطیط في بلدیة نابلس.1997 رخص األبنیة، ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني )1(
 .76، ص2007، رخص األبنیة یني ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسط)2(
، تقریر المساكن، م1997، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآتالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  )3(

 .26، ص2، ج2007محافظة نابلس، 



  المسكن وخصائصھ في محافظة نابلس
 

 
 

136

  الرابعالفصل 

  )28( خریطة

  : م2007 الوحدات السكنیة في محافظة نابلس عامالمراكز العمرانیة من   نصیب 

  
  

العـام للسـكان والمسـاكن وتقریـر المسـاكن، محافظـة نـابلس،  التعـدادالفلسـطیني، لإلحصـاء المركـزي  الجهاز :المصدر
  )   7الملحق (  انظر .26، ص2، جم2007

  

  مجموعات متقاربة:  ثالثالمراكز إلى  تقسیم یمكن)  28من خالل الخریطة رقم (و 

عـدد مـن أكبـر یتركـز فیهـا  مدینـة نـابلس دة سـكنیة،وحـ 1400أكثـر مـن  :األولـى المجموعة
% مـن 30.2بنسـبة  أي ؛كنیةوحدة سـ 3375ن بها نحو أالوحدات السكنیة بین المراكز العمرانیة، و 

  ى الوحدات السكنیة للمراكز.الإجم

عورتــا، جمــاعین، حــوارة، : هــي  ،وحــدة ســكنیة 1400أقــل مــن إلــى  700 :الثانیــة المجموعــة - 
 .ریك، بیتا، عقربا، قبالن، عصیرة الشمالیةبیت فو و  سالم، تل
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بیـــت إمـــرین، سبســـطیة، بیـــت إیبـــا،  : وهـــي وحـــدة ســـكنیة 700المجموعـــة الثالثـــة : أقـــل مـــن  - 
روجیـــت، مخـــیم عـــین بیـــت المـــاء، بیـــت دجـــن، یتمـــا، النـــاقورة، البـــاذان، تلفیـــت، دیـــر شـــرف، 

، طلــوزة، ســتیاإجن، اجبیــل، یاصــید، نصــف وبزاریــا یبــوسععزمــوط، صــرة، بــورین، عوریــف، 
زواتـا، العقربانیــة، قوصــین، بیــت حســن، بیــت وزن، عــین شــبلي، دیــر الحطــب، عــراق بــورین، 

ون، الرجمـان، بیـت جمـاعین، یـانكفر قلیل، فروش بیت دجن، مادما، عصـیرة القبلیـة، أودال، 
 ریـوت،أوصرین، زعتـرة، تـل الخشـبة، جـوریش، السـادیة، مجـدل بنـي فاضـل، اللـبن الشـرقیة، ق

  عموریة، دوما. جالود،
  

  التزاحم السكني: -:ثانیاً 
) یتضـح مـا 29رقـم ( خریطـةبه نصیب الوحدات السكنیة من السكان، ومن خالل ال ویقصد

   :یأتي

ممـا یعنـي تماثــل  ،وعـدم وجـود تبــاین كبیـر ،فـي األرقـام اً كبیــر  اً )  تناسـق29الخریطـة رقـم(  تعكـس  -
والحالـة  ،أعداد األفراد في األسرةوتفسیر ذلك  ،سكانالوعدد  ،مساحةمن حیث الالوحدة السكنیة 

  .االجتماعیة في مجموع مراكز المحافظةو  ،االقتصادیة

یتـــراوح نصـــیب  الوحـــدات الســـكنیة فـــي المراكـــز العمرانیـــة فـــي نـــابلس مـــن عـــدد الســـكان مـــا بـــین  -
 أمــــا ،نســــمة / مســــكن 3إذ ال یتجــــاوز  ،الفــــارق لــــیس كبیــــراً ف) نســــمة /للمســــكن، 6.9 -0.72(

  .)1(نسمة / مسكن 5.4 عدد أفراد األسرة   وسطمت

                                                 
، محافظة نابلس، نتقریر المساك، م1997، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت )1(

 28ص،2007
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  )29( خریطة

  م:2010في محافظة نابلس لعام السكني  درجة التزاحم 

 
  . )7نظر الملحق رقم (ا، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني : المصدر

  

إلـى ) یمكـن تقسـیم المراكـز العمرانیـة حسـب الوحـدات السـكنیة 29ومن خالل الخریطة رقم (
   كاآلتي:  مراتبثالث 

الوحدة السكنیة بأكبر عدد مـن األفـراد  نسمة/ مسكن) وتحظى6أكثر من (  :ىاألول المرتبة
ـــا جمـــاعین ز  قـــريفـــي   ـــاز و یت ـــا، وقصـــرة،  ،وســـالم  ،وعزمـــوط ، وأودال، ، وعوریـــف، وحـــوارةیت وعورت

  ، ویردا.وبزاریاودوما، وجالود، واللبن الشرقیة، 

ـــة   ـــابلس تضـــم نســـمة/ للمســـكن) 6قـــل مـــن إلـــى أ 4الثانیـــة: مـــن (المرتب وبـــاقى المراكـــز  ن
  . إجنستیاالعمرانیة ما عدا 

  .جستیا إنسمة / للمسكن) قریة  4أقل من  (المرتبة الثالثة :
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  ) 30( خریطة

  : م2007محافظة نابلس عام  فيالدونم من الوحدات السكنیة  نصیب

  
  . )7نظر الملحق رقم (، ا46م، ص 2009كان والمساكن، تقریر السالفلسطیني، لإلحصاء المركزي  الجهاز:  المصدر

 اتالوحـــدالـــدونم مـــن  فـــي نصـــیب اً أن هنـــاك اختالفـــن تبـــیی) 30خـــالل الخریطـــة رقـــم ( مـــن
وهــي  فئــات؛ ثــالثتقســیمها إلــى  ویمكــن ، فــي المحافظــة رانیــةالســكنیة مــن الــدونم فــي المراكــز العم

  :يكاآلت

  مثل في قریة زواتا حظیت بأكبر نسبة.) تتمسكن /دونم 4أكثر من : (ىاألول الفئة −

، قریـــة یاصـــید، ) تتمثـــل فـــي مدینـــة نـــابلسمســـكن /دونـــم 4 أقـــل مـــنإلـــى  2مـــن (الثانیـــة:  الفئـــة −
  وعزموط، وسالم، وبیت فوریك، وبیت دجن، ودیر الحطب، وروجیت.

 .باقي المراكز العمرانیة) تتمثل في مسكن /دونم 2أقل من( الثالثة: الفئة −

أي أن هنـاك إمكانیـة  ؛قلیـل جـداً  أن نصیب الـدونم مـن الوحـدات السـكنیة ومما سبق نستنتج
 لزیادة الكثافة السكنیة في الدونم.
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   كثافة السكن وتوزیعه: -:ثالثاً 

  السكن: كثافة  - 1

كثافة السكن في إعطاء صورة عن تزاحم المساكن داخل المدینة، والتي تتأثر  اسةدر  تساعد  
فاد منها تسوارتفاعها، ومدى التصاقها ببعضها البعض، كما ی ،مهاباختالف األبنیة من حیث تصمی

سكان من خالل رسم سیاسات اإللى اوبالت ،في دراسة الظروف الصحیة والبیئة للمناطق السكنیة
  )1(مناسب. شكلوالتهویة ب ،ومن ثم العمل على توفیر الضوء ،التخفیف من تكدس المباني

ـــع المســـكن علـــى مســـاحة االســـتخدام الســـكني، و  ،أن نفـــرق بـــین كثافـــة المســـكن ویجـــب   توزی
ـــین عـــدد المبـــاني الســـكنیة ـــم ؛ ومســـاحة االســـتخدام الســـكني ،فالكثافـــة هـــي العالقـــة ب أي نصـــیب دون

  والذي یتخذ عدة حاالت:  ،االستخدام السكني من عدد المباني

ه أو مرتفعــة، أمــا توزیــع المســاكن، فیقصــد بــ ،أو متوســطة ،إمــا أن تكــون الكثافــة منخفضــة
 ز، أم مشــتت، أم منــتظم، ومــن توزیــع المبــاني علــى مســاحة االســتخدام الســكني، فهــل هــو مرّكــ نمــط
 الســتخداماتهــذه الدراســة أحــد أســس التخطــیط التــي تبحــث فــي العالقــة الوظیفیــة بــین األرض وا ُتَعــدُّ 

النشـــاطات  وٕاعـــادة التوزیـــع بمـــا یتناســـب مـــع ،مؤشـــرات للـــتحكم فـــي الكثافـــةُتَعـــدُّ ى الالمختلفـــة، وبالتـــ
   األخرى.

مــدن وقــرى المحافظــة نحــو لى الكثافــة مــا یشــغله الــدونم مــن االســتخدام الســكني اإلجمــ بلغــت  
أمـا كثافـة  ،) مساكن/ دونم10.5 -6.9( في مدینة نابلسوتتراوح كثافة الدونم  ،مساكن/ دونم 5.4

لــى كثافــة للــدونم، أع ینبــ أن الفــرق ، ویظهــر) مســاكن / دونــم14.8 -14القــرى تتــراوح (فــي الــدونم 
  مساكن/ دونم للقرى. 0.8مساكن/ دونم و 3.5نحو مراكز وأقل كثافة بین ال

إذ تراوحـــت كثافـــة  ،خـــرمركـــز عمرانـــي آل مـــنكثافـــة المســـكن فـــي محافظـــة نـــابلس  تختلـــف  
ـــابلس  مدینـــة  وكانـــت أعلـــى كثافـــة فـــي  ،) مســـاكن/ دونـــم10.5 -8.5المســـكن مـــا بـــین (  10.5ن

تفـــاع أســـعار األراضـــي وألن زیـــادة الطلـــب علـــى الســـكن فـــي المدینـــة یفـــوق وذلـــك الر  ،مســـاكن/ دونـــم
ثـم  ،مسـاكن/ دونـم 6.5ثـم عوریـف  ،مسـاكن/ دونـم 7.5عقربـا تلیها الطلب على المناطق األخرى، 

ویمكـن تقسـیم المراكـز العمرانیـة  مسـاكن/ دونـم، 4.5وبیـت إیبـا  مساكن/ دونـم، 5.5یلیها بیت وزن 
  . )31ثافة المسكن حسب الخریطة رقم (إلى أربع فئات من حیث ك

                                                 
 .179، صسابق مرجع ،االستخدام السكني لألرض في محافظات غزةرائد أحمد صالحة،  )1(
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  ) 31( خریطة

  : م2007كثافة السكن في محافظة نابلس لعام 

  
  .م2007) نابلس، 2تقریر المساكن ( الفلسطیني، لإلحصاء: بیانات الجهاز المركزي  المصدر

  

هي تلفیت،  ؛وتضم هذه الفئة خمس قرى ،مساكن/ للدونم) 5إلى أقل من  4األولى: (من  الفئة −
ویرجـــع انخفــاض الكثافـــة فـــي هـــذه الفئـــة إلـــى تباعـــد  العقربانیـــة،  البــاذان، دومـــا، اللـــبن الشـــرقیة،

  .حدیثاً  طورتوهي مراكز ریفیة ت ،المساكن

، إذ تضــم اً وتضــم هــذه الفئــة أكبــر تكــرار  )،مســكن/ للــدونم 6إلــى أقــل مــن  5مــن (الثانیــة:  الفئــة −
یـــت، كفـــر قلیـــل، عـــراق بـــورین، دیـــر وهـــي: قوصـــین، صـــرة، ســـالم، روج ،ن قریـــةیعشـــر اثنـــین و 

الحطــب، عــین شــبلي، حــوارة، عصــیرة القبلیــة، بــورین، بیــت فوریــك، مجــدل بنــي فاضــل، برازیــة، 
هــذه الكثافــة  وتعــد .، بیــت وزن، عموریــة، دیــر شــرف، برقــةبیتــاطلـوزة، عصــیرة الشــمالیة، زواتــا، 

وكانــت  ،اكــز ریفیــةوهــي فــي األســاس مر  ،نفــس الســبب الســابقإلــى ذلــك  أیضــا منخفضــة، ومــردّ 
  تعتمد على البناء األفقي.
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: قـبالن، هـي ؛ن قریـةیوتضم هـذه الفئـة ثالثـ )،مسكن/ دونم 7إلى أقل من  6من (الثالثة:  الفئة −
جوریش، قصرة، السادیة، قریوت، جالود، تل، بیت دجن، بیت حسن، بیت إیبا، الرجمان، زیتـا، 

ین، زعتـرة، تـل الخشـبة، یتمـا، مادمـا، فـروش جماعین، حوارة، أدوال، عیبوس، یانون، زیتا جمـاع
سـتیا، سبسـطیة، نصـف جبیـل، ویعـزى نجإبیت دجن، بیت أمرین، دیر شرف، النصاریة، زواتا، 

باإلضافة إلى زیادة المباني من نـوع (عمـارة) فـي  ،إلى صغر مساحة القرى ،هنا ،ارتفاع الكثافة
  من الشقق السكنیة. یراً كب مقارنة بالقرى األخرى، والعمارة تضم عدداً  ،القرى

وبـــاقي المراكـــز  ،وتضـــم هــذه الفئـــة مدینـــة نــابلس )،مســـكن/ للـــدونم فــأكثر 7مــن (الرابعـــة:  الفئــة −
واالعتماد على البنـاء  ،الكثافة في مدینة نابلس إلى ارتفاع عدد المباني اعویرجع ارتفالعمرانیة، 

 .افة سكانیة وسكنیة عالیةذات كث هي مناطقو  وعین الماء ،وبالطة ،ثم مخیم عسكر ،الرأسي
  

  توزیع المساكن: -2

مــدى العالقــة بــین توزیــع المســاكن علــى مســاحة االســتخدام الســكني فــي المراكــز  قیــاسإن 
، أم أم مركزیـاً  ،معرفة ما إذا كان التوزیع متسـاویاً یفید في نابلس (مدن وقرى)  محافظةالعمرانیة في 

  )1(.%11.3تبین أن نسبة التركز بلغتوقد ، مشتتاً 

كما أن التوزیع قریب إلـى التشـتت أكثـر منـه ، متساوٍ یدل على أن توزیع السكان غیر  وهذا 
  .وجود تخطیط سلیم عدم قد یرجع ذلك إلىو  ،التركز إلى

بیعـي أن ، ومـن الط%12.7، فكانـت نسـبة التركـز أما توزیع المساكن علـى الكتلـة العمرانیـة
لعمرانیـة مقارنـة مــع ، وذلـك لصـغر مسـاحة الكتلـة اة السـابقةیكـون التوزیـع أقـل تشـتتًا، مقارنـة بالنتیجـ

  . مساحة النفوذ

  

                                                 
  تمَّ حساب نسبة التركز من خالل المعادلة التالیة : )1(

  ص)  –مج (س  0.5نسبة التركز =      
  %.11.3=22.7ضرب 0.5في حالة عدد المساكن مع مساحة اإلستخدام السكني  -      

  .%12.7=  25.5ضرب  0.5العمرانیة  عدد المساكن مع مساحة الكتلة في حالة      
، ، دار المعرفة الجامعیةالتحلیل اإلحصائي في الجغرافیة البشریة مدخل إلىالمصدر: فتحي أبو عیانة،       

 .1987اإلسكندریة ، 
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ومــن خــالل  ،مــن مركــز إلــى آخــر ،وقــد اختلفــت درجــة تركــز المســاكن علــى الكتلــة الســكنیة
  )، یمكن تقسیم الفئات على النحو اآلتي:29خریطة رقم (

ثمانیـــة إذ تضـــم  ًا،تكـــرار  وأكثـــر ًا،هـــذه الفئـــة أقـــل تركـــز  ، وســـجلت%)1األولـــى: (أقـــل مـــن  الفئـــة −
وتشـمل هـذه الفئـة جمیـع  ،هـذه المراكـزلى ا% مـن إجمـ82.3بنسـبة أي  ؛عمرانیاً  مركزاً  وعشرین

ستیا، عین شـبلي، عـراق بـورین، نجإ: العقربانیة، قوصین، نصف جبیل، وهم ،القرى شبه الریفیة
ریـــة، أوصـــرین،  فـــروش بیـــت دجـــن، أودال، الرجمـــان، یـــانون، زعتـــرة، تـــل الخشـــبة، جـــالود، عمو 

الشــرقیة،  بــوس، دومــا، صــرة، بــورین، طلــوزة، اللــبننالنــاقورة، بیــت حســن، مادمــا، كفــر قلیــل، عی
  ، یاصید.عصیرة الشمالیة، جوریش

  )32خریطة (
  م2010توزیع المساكن في محافظة نابلس لعام 

  
  .م2011) نابلس،2تقریر المساكن ( الفلسطیني، لإلحصاءالجهاز المركزي   -  : المصدر

 .، مصدر سابق م2007الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، مسح ظروف المسكن ،  -             
التعـــداد العـــام للســـكان والمســـاكن والمنشـــآت، نـــابلس، تقریـــر  الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء الفلســـطیني، -  

  ، مصدر سابق.المساكن
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وهـي: برازیـة،  ،قریـة عشـرونعلى هذه النسبة ، واشتملت %)2 إلي أقل من1الثانیة: (من  الفئة −
برقة، بیـت أمـرین، سبسـطیة، دیـر شـرف، النصـاریة، زواتـا، بیـت وزن، بیـت إیبـا، دیـر الحطـب، 
 روجیــت، بیــت فوریــك، جمــاعین، قــبالن، قصــرة، تلفیــت، الســادیة، مجــدل بنــي فاضــل، عصــیرة

 .زواتا ،القبلیة

 .باقي المراكز العمرانیةو  ،مدینة نابلس هذه الفئة وتضم ،% فأكثر)2الثالثة: ( الفئة −

  مساحة المسكن: -:رابعاً 
ومــن مركــز  ،عنــد تحدیــد مســاحة المســكن مــن دراســة إلــى أخــرى اإلســكانیةالمعــاییر  تختلــف

 ،كما تختلف داخـل الدولـة الواحـدة مـن طبقـة اجتماعیـة إلـى أخـرى ،عمراني حضري إلى مركز ریفي
والتي البد  كنمن المحددات لمساحة المسو  ،خرآلمن نمط سكني و  خر،آل ومن مركز عمراني ریفي

  .)1(المتوفرة واإلمكانیات ،واالجتماعیة ،تناسب الظروف االقتصادیة؛ االعتبارعین أخذها ب
  )12( جدول

مساحة المسكن في أحیاء مدینة  سطمتوسط مساحة األرض التي بني علیها المسكن مع متو 
  :م 2007 -2006 نابلس

لمقام علیها مساحة األرض ا متوسط  الحي اسم
  2مساحة المسكن م متوسط  2المبني  م

  103.7  199.2  القدیمة البلدة
  145.6  498.5  العامود ورأس العین خلة

  142.8  565  رفیدیا
  155.2  545.6  المخفیة

  132  607.5  الشمالي الجبل
  135.8  500.6  الضاحیة

  148.7  471.8  وغرب الدوار الدوار
  163.8  598  الشعبیة المساكن

  138  498.5  المدینة وسطمت

  .2007 ،الفلسطیني، تقریر المباني  لإلحصاءالجهاز المركزي   - :المصدر

  .40، ص2007الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، ظروف المساكن، النتائج األساسیة، رام اهللا، فلسطین،  -
  

  
                                                 

  .185، ص  مرجع سابقرائد أحمد صالحة ، )1(
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  ما یأتي: )12(رقم من الجدول  یالحظ

عمـا هـو فـي المسـاحة  تزیدلى اوبالت ،2م 138ابلس متوسط مساحة المسكن في مدینة ن بلغ
الســبب فــي یعــود ، وربمــا 2م105.3تبلــغ   )1(.1993كانــت أواســط عــام التــي  ،لسقــرى محافظــة نــاب

اتساع مساحة المسكن في مدینـة نـابلس إلـى زیـادة التوجـه نحـو بنـاء المسـاكن الواسـعة، وقـد اختلفـت 
فـأكبر متوسـط مسـاحة مسـكن كانـت فـي حـي  ؛متوسطات المسـاحة مـن حـي آلخـر فـي مدینـة نـابلس

، ولعل أهم األسـباب التـي أدت إلـى كبـر مسـاحة المسـكن فـي 2م164حیث بلغت  ،المساكن الشعبیة
إذ تشـكل المرتبـة الثانیـة مـن التـي بنـي علیهـا المسـكن،  ،هذا الحـي هـو كبـر متوسـط مسـاحة األرض

  ام علیها المبني .حیث مساحة األرض المق

وهــي  ،2م103.7بنحــو فكانــت فــي حــي البلــدة القدیمــة  ، مســاحة مســكن أصــغر متوســط أمــا
وقـد أثـر فـي صـغر هـذه  ،2م138مسـاحة المسـكن علـى مسـتوى المدینـة والبالغـة  توسـطأصغر من م

 ،المسـاحة فــي البلــدة القدیمــة صــغر متوســط مســاحة األرض التــي بنــي علیهــا المســكن فــي هــذا الحــي
 ،رض فـــي المدینـــة، وقـــد كـــان لعامـــل الـــدخل المـــنخفضوهـــي أصـــغر مســـاحة أ ،2م199.2والبالغـــة 

  .)2( في صغر مساحة المسكن في المدینة تأثیروارتفاع أسعار األراضي ومحدودیة األرض ، 

 التــي وبــین مســاحة األرض ،عالقــة ارتبــاط إیجابیــة بــین مســاحة المســكنأن هنــاك جــد كمــا و 
ـــة، حیـــث بلـــغ عامـــل ارتبـــاط بیرســـو  العالقـــة بـــین هـــذین لتوضـــیح ن بنـــي علیهـــا المســـكن فـــي المدین

  ).a = 0.05عند مستوى ( ًا،وهو دال إحصائی ،0.83المتغیرین 
  

  الغرف في محافظة نابلس: -:خامساً 
محاطـة  ،2م18الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني الغرفة بأنها مساحة تساوي أو تزید عن  عّرف

 قـــززة) المنــداتالشــرفات (الفر  وســقف یســـهل عــزل المســتخدمین لهـــا عــن اآلخــرین، وتعتبـــر ،بجــدران
ومسـتخدمة  ،أو تزید عن أربعة أمتار مربعـة ،إذا كانت مساحتها مساویة ،غرفة ( محاطة بالزجاج )

ألي غــــرض مــــن أغــــراض المعیشـــــة، وتعتبــــر الصــــالة غرفــــة، وال یعتبـــــر مــــن ضــــمن الغــــرف تلـــــك 
  . )3(وكذلك الغرف المستخدمة للعمل فقط ،والدواجن حیوانات،المخصصة لل

  

  
                                                 

  .299، صمرجع سابقفلسطینیة، ) الموسوعة ال 1(
، الملتقى الفكري العربي، القدس، مسح األوضاع الدیمغرافیة وتقدیرات القوى العاملةحسین أحمد ومفید الشامي،  )2(

 .41، ص1997فلسطین، 
 .18ص، 2007،  مرجع سابق  ،الفلسطیني، تقریر المباني لإلحصاءالجهاز المركزي  )3(
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  الغرف في محافظة نابلس: أعداد-أ

وبلغ متوسـط عـدد الغـرف  ،ألف غرفة 58750نحو عدد الغرف بلغ في محافظة نابلس  إن
، حیـث مـن حیـث عـدد الغـرف بأكبر عدد مدینة نابلس  وحظیت ،/مسكنغرفة   3.6في المحافظة 

غرفـة  3.7وبلغ متوسط عدد الغرف مـن المسـكن  %57.4بنسبة   ،ألف غرفة 33705 بلغت نحو
وتـــأتي فـــي المرتبـــة الثانیـــة جمیـــع القـــرى فــــي  ،عـــدد الغـــرف فـــي المحافظــــةلى امـــن إجمـــ ،/ مســـكن
ـــغ عـــدد الغـــرف فـــي القـــرى  ،المحافظـــة ـــغ المتوســـط  ،غرفـــة 19489 يلاحـــو حیـــث بل غرفـــة  3.4وبل
  .)1(الغرفلى ما% من إج33.2بنسبة  /مسكن،

ــغ فعــدد الغــرف فــي المخیمــات  وأمــا بنســبة  ،غرفــة /مســكن  3.0بمتوســط  ،غرفــة 5556بل
  عدد الغرف في المحافظة. ى ال% من إجم9.4

ویرجـع  المحافظـة،المراكـز العمرانیـة فـي  مختلفعدد الغرف بالمسكن كانت متقاربة في  إن  
ــــي الخصــــائص االقتصــــادیة ــــى التجــــانس الواضــــح ف ــــك إل ــــین  ،ذل ــــة ب ــــة واالجتماعی  ،قــــرىالو  ،المدین

  .نة نابلسالمحافظة باستثناء مدیفي  مخیمات الو 
  

  التوزیع النسبي لعدد الغرف:   -ب

  )13( جدول

  : النسبي لعدد الغرف في محافظة نابلس لسنوات مختارة یعالتوز 

  ) 54، ص1952تعداد السكان والمساكن، لواء نابلس، المملكة األردنیة، : 1952سنة  : مصدر السنوات 
  statistical abstract of Israel, (1982- 1987) op. cit, vol. 55 ):1986 -1981( السنوات

   .40ص: التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، نابلس، تقریر المساكن، )2007 -1997 السنوات (
                                                 

 .50، صمرجع سابق، تقریر المبانيالفلسطیني، الجهاز المركزي لإلحصاء  )1(

  فأكر 5  4  3  2  1  السنوات
  18.2  2.6  5.6  25.3  48.3  1952 تعداد

1981  4.6  20.8  38.5  32.4  3.7  
1982  4.4  20.5  34.5  30.8  9.8  
1983  1.3  18.3  34.2  30.8  15.4  
1984  1.3  17.2  33.1  30.7  17.7  
1985  1.3  15.8  30.0  34.3  18.6  
1986  1.2  15.2  31.3  36.4  15.9  
1997  7  18.9  26.8  26.4  20.9  
2007  5.3  18.2  33.3  29.8  13.4  
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للمسـاكن التـي  كان أعلـى رقمـاً  م،1952الغرف عام  عدد) أن 13من الجدول رقم ( یالحظ
المساكن، ویعزى ذلك إلى أن السـكان فـي تلـك الفتـرة لى ا% من إجم48.3دة تحتوي على غرفة واح

ون ببناء ألذا فهم یبد ،التي لم تسمح لهم ببناء مسكن كامل دفعة واحدة ،تأثروا بالظروف االقتصادیة
  )1(ثم یكملون باقي المسكن على فترات زمنیة طویلة. ،غرفة واحدة أوالً 

أي  ؛% مـن جملـة المسـاكن25.3 على غرفتین فقـد بلغـت التي تحتوي للمساكنبالنسبة  أما  
% مـن جملـة المسـاكن، وهـي 73.6نسبتها نحو بلغت أن المساكن التي تحتوي على غرفة وغرفتین 

  مقارنة بالفترات الالحقة. نسبة مرتفعة جداً 

أن نسبة  "سرائیلياإل "حصاء) فقد كشفت نتائج مكتب اإلم1986 -1981خالل الفترة ( أما  
أربــع غــرف هــي األعلــى، مــن جملــة المســاكن للفتــرة المــذكورة،  وث ثــال كن التــي تحتــوي علــىالمســا

وأقل نسبة للغرفة الواحدة ، ثـم خمـس ، غرفتینوجاءت في المرتبة الثانیة المساكن التي تحتوي على 
  غرف .

  :أتيكما یللمساكن في محافظة نابلس الصورة العامة  وتتلخص

حیــث انخفضــت نســبتها  ؛التــي تتكــون مــن غرفــة واحــدة ،كنتطــور واضــح فــي نســبة المســا حــدث - 
وهــو مــا یعنــي تحســن األوضــاع  م،2007% عــام 5.3إلــى نحــو  % 48.3م مــن 1952م عــا

 واضح عما كانت علیه الفترات السابقة. شكلاالقتصادیة ب
خمـــس غـــرف و مـــن غـــرفتین، المكــون فـــي حالـــة المســـكن  كانــت النســـبة فـــي حالـــة اســتقرار تقریبـــاً  - 

  .كثرفأ
فقـد ارتفعـت  ،واضح لفقد زادت نسبة تمثیلهم بشك ،المسكن المكون من ثالث أو أربع غرف ماأ - 

% عـام 33.3إلـى لتصـل  م1952% عـام 5.6 مـن ؛ن من ثالث غرففي حالة المسكن المكوّ 
ـــرة األولـــى2.6، ذلـــك مقابـــل  م2007 ـــة بالنســـبة 29.8ونحـــو  ، % فـــي الفت % فـــي الفتـــرة الثانی

  ف.ع غر للمساكن المكونة من أرب
  :)2(الغرفة كثافة -ج 

المراكـز العمرانیـة یبلـغ  إجمـالين متوسط كثافـة الغرفـة فـي أ) 33رقم (  خریطةالمن  یتضح  
ــأعلى كثافــة  7.1 غرفــة/ دونــم، وتختلــف الكثافــة مــن مركــز عمرانــي آلخــر، فقریــة الســادیة تحظــى ب

                                                 
 .3، ص2009، مارس، دراسة حول دیمغرافیة في المناطق الفلسطینیةمعهد األبحاث التطبیقیة (أریج)  )1(
 یتم الحصول على كثافة الغرفة بقسمة عدد الغرف على مساحة الكتلة السكنیة. )2(
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ثانیــة مــن كثافــة الغــرف ســجلت قریــة ســالم المرتبــة البینمــا  ،غرفــة/ دونــم 33.9 بلغــت نحــو للغــرف
      غرفة/ دونم .31.1فبلغت 

  ) 33( خریطة
  : م2007الغرفة للمراكز العمرانیة في محافظة نابلس لعام  كثافة

  
  . 2009الفلسطیني ، تقریر السكان  والمساكن ، نابلس ،  لإل حصاء الجهاز المركزي :المصدر

  

  

االســتخدام الســكني إلــى عــدة تقســیم المحافظــة مــن حیــث كثافــة الغــرف علــى مســاحة  ویمكــن
  مجموعات.

غرفـــة / دونـــم) وتضـــم هـــذه المجموعـــة خمســـة وعشـــرین مركـــزًا  5(أقـــل مـــن األولـــى:  المجموعـــة −
عمرانیـًا، وهــي: العقربانیـة، وقــبالن، سبسـطیة، وعصــیرة القبلیـة، وجمــاعین، والنـافورة، وقوصــین، 

ت، وتـل الخشـبة، وأوصــرین، البـاذان، وقریـوت، وجـالود، وقریـو  ،بـورین، وتـل اقوبیـت وزن، وعـر 
ســـتیا، واللـــبن الشـــرقیة، وعصــــیرة نجإ التایـــه، و ق ، وعـــین شـــبلي، وعقربـــا، ودومـــا، عـــراانیـــةوعقرب

 ، مادما.الشمالیة
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مـن  دٍ غرفـة/ دونـم) وتضـم هـذه المجموعـة أكبـر عـد 10  أقل منإلى  5(من الثانیة:  المجموعة −
نصـاریة، وفـروش بیـت دجـن، وبرقـة، وعشـرین مركـزًا، وهـي: بیـت دجـن، وال ستةتضم  ذالقرى، إ

، وأودال، ونــــابلس، وبیتــــا، وقــــبالن، وزعتــــرة، و الرجمــــانوعورتــــا، وبیــــت أمــــرین، وبیــــت حســــن، 
، وریتــا جمــاعین، ودیــر الحطــب، وكفــل قلیــل، فودیرشــرف، وطلــوزة، وحــوارة، وعینبــوس، وعوریــ

 .صرة ،و زیتاوروجیت، وسالم، وبورین، 

غرفة/ دونم) تضم هذه المجموعـة سـتة مراكـز عمرانیـة  15ن إلى أقل م 10(الثالثة:  المجموعة −
 روجیت، ودیر الحطب، وعزموط، وسالم، ودوما، وبرازیه.  :وهي، 

وبیــت / دونــم) وتضــم هــذه المجموعــة، عموریــة، فــأكثر غرفــة 15(أكثــر مــن الرابعــة:  المجموعــة −
  ، وزواتا، ویاصید، والسادیة. فوریك

  

  درجة التزاحم: -د

ویعـــرف بمعـــدل  زاحم بأنهـــا متوســـط عـــدد األفـــراد لكـــّل غرفـــة فـــي المســـكن، درجـــة التـــ ُتعـــرف
وُتحســـب بقســـمة عـــدد أفـــراد األســـرة علـــى عـــدد الغـــرف فـــي المســـكن، وهـــي أحـــد أهـــّم  اشـــغال الغرفـــة،

  .)1(والوضع االجتماعي للسكان ،والمؤّشرات على المستوى االقتصادي ،الدالئل

  االجتماعیة واالقتصادیة بالجانب الدیمغرافي. لجوانبإلى ادرجة التزاحم باإلضافة  وترتبط

ومـن فتـرة إلـى أخـرى  ،یختلف قیاسه من دولـة إلـى أخـرى ،التزاحم اصطالح نسبي إن درجة
ـــة الواحـــدة، ففـــي  وفـــي الوالیـــات المتحـــدة  ،نجلتـــرا نجـــد القیـــاس هـــو عـــدد األفـــراد/ ســـریرإداخـــل الدول

عــدد األفــراد/ غرفــة، مــن خــالل قســمة  اء بمــا یعــادل غرفــة، وهنــاك قیــاس آخــرـاحة بنـــتخصــص مســ
ومسـاحة المسـكن، أمـا فـي مصـر  لنـوم،وعـدد غـرف ا ،ویوجد مقیاس یضـم ثالثـة أمـور: عـدد األفـراد

  )2(نه جملة أفراد األسرة/ عدد غرف المسكن.بأحصاء التزاحم فتعرف مصلحة اإل
  

                                                 
 .114، صسابق مرجع، 1977فتحي أبو عیانة،  )1(
 .196، صسابق مرجعرائد أحمد صالحة،  )2(
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  ) 34(خریطة 

  م2009لعام  درجة التزاحم في محافظة نابلس

  
 .بقمرجع سا م،2009 ،آت، تقریر السكان والمساكن والمنشز المركزي لإلحصاء الفلسطینيالجها :المصدر
 ،مــن التــزاحم الســكانيكثیــرًا ال تعــاني  المحافظــة ) یتبــین أن  34رقــم ( الخریطــةخــالل  مــن  

ــغ المتوســط  إلــى  0.7(المراكــز العمرانیــة مــن وتفــاوت هــذا المعــدل بــین  ،/ للغرفــةاً فــرد 1.1حیــث بل
    / للغرفة).اً فرد 1.5

أكثـر ریتي عراق بورین، وبورین قفي أن أعلى درجة تزاحم كانت  ةالسابق خریطةال كما تبین
فـردًا/ للغرفـة، للكـل منهمـا، أمـا بـاقي  1إلـى  صفرمن حیث بلغت یة  زار فردًا/ للغرفة، ثم ب 1.5من 

  فرد/ للغرفة .1 إلى  1.5 من المراكز العمرانیة فشكلت درجة التزاحم
وهـذا أمـر طبیعـي، ألن  ،وكثافـة الغرفـة ،عدم وجود عالقـة بـین درجـة التـزاحم مالحظال ومن

بینمـــا درجـــة التـــزاحم تـــرتبط بعـــدد الســـكان وعـــدد  ،كثافـــة الغرفـــة تـــرتبط بمســـاحة االســـتخدام الســـكني
  واالجتماعي للسكان. قتصادي،عن المستوى اال الغرف، ولهذا فإن درجة التزاحم أكثر تعبیراً 

كبـر مسـاحة المسـكن  نخفاض درجة التزاحم فـي كثیـر مـن القـرى فمردهـا إلـىعن سبب ا أما
 : إضــافة إلــى عوامــل أخــرىرتفــاع تكــالیف البنــاء ، اوصــغر حجــم األســرة ، و   ،فــي كثیــر مــن القــرى

  وارتفاع أسعار األراضي. ،والظروف السیاسیة ،مثل المستوى االقتصادي
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  األسر من الغرف على مستوى المحافظة: نصیب

، وبلغت نسبة هـذه غرفة واحدة/ مسكنإال  ال تمتلك  اً ) أن هناك أسر  9الملحق رقم (  نیبی  
مــا  ،أســرة تمتلــك غــرفتین/ مســكن 2228ونحــو  ،األســر فــي المحافظــةلى اجمــا% مــن 3.8 األســر

 تفبلغـــ ،األســـر، أمــا األســر التـــي تحتــوي مســاكنها علـــى ثــالث غــرفلى اجمــا% مــن 15.4 تهنســب
عــدد األســر التــي تمتلــك أربــع  أمــااألســر، ى ال% مــن إجمــ30.5 بنســبة أي ؛أســرة 17944عــددها 

نســـبة  فیمـــا ســـجلت ،األســـرلى ا% مـــن إجمـــ30.2أي بنســـبة  ؛17737نحـــو فبلغـــت غرف/مســـكن 
 ،أســرة) 8181(البالغــة األســر لى ا% مــن إجمــ14.1نحــو األســر التــي تمتلــك خمــس غرف/مســكن 

% 5.3  أي بنسـبة ؛أسـرة 3135نحـو  لغت، فبنصیب المساكن التي تحتوي ست غرف فأكثر بینما
، بمــا أســرة 397 عــدد الغــرف التــي تمتلكهــا بلــغ نحــو غیــر المبــینعــدد األســر و  ،ســراأللى امــن إجمــ

  األسر.لى ا% من إجم0.7 تهبنسب

وممـــا ســـبق نســـتنتج أن جمیـــع النســـب فـــي المراكـــز العمرانیـــة بمحافظـــة نـــابلس تقتـــرب مـــن 
  التشابه الكبیر بین المراكز العمرانیة .  وهذا یدلل على لفارق لیس كبیرًا ،متوسط كل فئة ، فا

  

  نوع ونمط المسكن: -:سادساً 
 ،أو للمبـــاني الســكنیة فـــي محافظــة نـــابلس ،األنمــاط الســـكنیة ســواء للوحـــدات الســكنیة تتعــدد  

التــي  مهمــةواالجتمــاعي للســكان، ومــن األســباب ال ،وتعكــس هــذه األنمــاط أثــر المســتوى االقتصــادي
ضــافة إلــى واقتصــادیة، باإل ،واجتماعیــة ،أســباب سیاســیة ،ونوعــه ،خــتالف نمــط المســكنأثــرت فــي ا

  والتطور الذي حدث لمواد البناء. ،اختالف أسعار األراضي

والوحدة السـكنیة، ووفـر  ،فرق الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني بین المبنى السكني وقد  
    لوحدة السكنیة.باوأخرى  ،ت خاصة بالمبنىئیاإحصا

 ،والمعمـاري للمسـكن، والـذي قـد یكـون فـیال ،الهندسـي شـكلبنوع المبنى (المسـكن) ال ویقصد  
أو الخیمــة ... الــخ. كمــا أن  ،البراكیــة: آخــر، مثــل  شــكلأو أي  ،أو غرفــة مســتقلة ،أو شــقة ًا،أو دار 

  .)1(هناك بعض المساكن داخل المنشآت

وهـــي: الفـــیال، المســـكن  ،ســـامالوحـــدات الســـكنیة حســـب نـــوع المســـكن إلـــى ســـبعة أق وقســـمت  
واألكشـاك، والكهــوف،  ،األخـرى تشــمل األكـواخو الشـعبي، الشـقة، الغرفـة المســتقلة، الخیمـة، البراكیـة، 

   .)2(أو عمل وقت التعداد ،والمغارات، بشرط أن تكون مشغولة بسكن
  

                                                 
 .78ص ،بقمرجع سا م،2009 ،آت، تقریر السكان والمساكن والمنشالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني )1(
 .19، ص المرجع السابقالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  )2(
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  أنماط المباني السكنیة: -1

وهذا  ،%63.4ما نسبته  سجلتإذ  تأتي الشقة كنوع من أنواع المساكن في المرتبة األولى،
وتحظـى المبـاني السـكنیة مـن نـوع المسـكن الشـعبي  ،یدلل على أن الشقة هـي المفضـلة لـدى السـكان

مســاكن المحافظــة مــن نــوع فــیال بلغــت نســبتها نحــو بینمــا  ،%34.6(الــدار) بالمرتبــة الثانیــة بنســبة 
1.8 %.  

 شـكلن نسبة المساكن المأهولـة علـى بیانات التعداد إلى أ أشارتمستوى نوع التجمع  وعلى  
% في المخیمات، بینما نسبة 19% في القرى، و17مقابل  ،%64 بلغت دار في حضر المحافظة

% مقابـــل 65.2بلغـــت أعلـــى نســـبة فـــي حضـــر المحافظـــة حیـــث بلغـــت  شـــقة شـــكلالمســـاكن علـــى 
المأهولـة  المسـاكنلى اجمإ% من 10.5% في المخیمات، بینما في القرى بلغت نسبة الشقة 24.3

  في المحافظة.

 مدینــة نــابلسفــي وخاصــة  ،محافظــة نــابلسبعمــارة  ســكنیة فــي  الســكن فــي شــقة دوافــعإن   
التوســـع  واالتجـــاه نحـــكـــان لى اوبالتـــ، صـــغر مســـاحة األرض التـــي بنـــي علیهـــا المســـكن یرجـــع إلـــى 

یلـة فـي حالـة والتكلفـة القل ،ولقرب السـكن مـن منـاطق التسـوق ،الرأسي لبقاء األسر قریبة من بعضها
صــالحة  ضوعــدم ملكیــة األســرة ألر  ،بنــاء الطوابــق بالنســبة للتكلفــة فــي حالــة بنــاء فــي أرض جدیــدة

  للبناء ضمن حدود البلدیة.
   )14(رقم  جدول

  : الدوافع للسكن في شقة في عمارة في مدینة نابلس
  % النسبة  المساكن عدد  الدوافع

  5.5  67  االتجاه نحو التوسع الرأسيى تالمساحة األرض التي بني علیها المسكن وبال صغر
  0.4  5  شقة في عمارة شراء
  22.7  27.5  األسر القریبة من بعضها لبقاء
  8.6  104  السكن من مناطق التسوق لقرب

  6.7  81  القلیلة في حالة بناء الطوابق بالنسبة للتكلفة في حالة بناء في أرض جدیدة التكلفة
  6.1  74  لبناء ضمن حدود البلدیةملكیة األسرة ألرض صالحة ل عدم

  12.5  152  أخرى دوافع
  37.5  454  من دافع مما ذكر أكثر

  100  1212  المجموع

ــابلس والعوامــل المــؤثرة فیــه ، رســالة ماجســتیر ، غیــر  :المصــدر .عمــار عــادل عمــران ، االمتــداد العمرانــي لمدینــة ن
  .82، ص 2008منشورة ، نابلس ، 
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  :المستخدمة للسكن والعملعدد المباني السكنیة  تطور
والعمــل معــًا فــي المراكــز  ،دراســة لتطــور عــدد المبــاني الســكنیة المســتخدمة للســكن یــأتي فیمــا

  العمرانیة:

 توسطالم ذاوه ،سنویاً  332بمتوسط عمارة  2995نحو ) تم بناء م1997 -1988الفترة ( في −
ن المشـروعات الحكومیـة بعـد هو األكبر خالل الفترات السابقة، ویعزى ذلك إلى إقامة العدید مـ

ز فـي مدینـة وارتفـاع مسـتوى المعیشـة فـي هـذه الفتـرة، وترّكـ ،دخول السـلطة الوطنیـة الفلسـطینیة
  % من مجموع العمارة في هذه الفترة.80.9بنسبة  ،عمارة 2562نحو نابلس 

 ، حیـثةالسـابق ةملحوظ عن الفتر  شكل) انخفض عدد العمارات بم2007 -1998الفترة ( وفي −
ـــ و مـــن  ،وهـــو أقـــل مـــن المعـــدل الســـابق ،عمـــارة 212.8ســـنوي توســـط بم ،عمـــارة 2112غ بل

  . خفاضها یرتنط عكسیًا مع نسبة المباني من األنواع األخري انرتفاع النسبة أو االطبیعي أن 

بلغــت  لعمرانیــة األنمــاط األخــرى لمجمــوع المراكــز اى الالعمــارة مــن إجمــ شــكلهبالنســبة لمــا ت أمــا −
ــــى 12.3( ــــرة (كانــــت %) 20.9% إل ) وأدناهــــا فــــي الفتــــرة م1987 -1978أعالهــــا فــــي الفت
  ).م2007 -1998(

عدد  أكبر  شكلت )م2007 -1998) و(م1997 -1988من (الفترة  وبخصوص الفیال في  −
ـــغ نحـــو، الـــنمط لهـــذا  بنـــاء نحـــو  یشـــكلفـــیال علـــى التـــوالي، وهـــذا  580و  ،فـــیال 200الـــذي بل

الحظ أن معظم الفلل وجدت في مدینة حوارة ونابلس ، ویم2007عام فیال  عدد  من% 19.8
  .یال% من مجموع الف20.3ما یعادل أي فیال،  485نحو 

  

  أنواع الوحدات السكنیة: -2

ــأتي   ، إذ بلغــت محافظــة نــابلسالشــقة فــي المرتبــة األولــى بــین أنمــاط الســكن المختلفــة فــي  ت
% مــن أنمــاط 34.6 نســبة شــكلف % مــن أنمــاط الســكن، أمــا المســكن الشــعبي "الــدار"63.4نســبتها 

% 2% مـن الوحـدات السـكنیة، ویبقـى 98نحـو  معـاً  یشـكالنالسكن، وعلى هذا فإن هـذین النمطـین 
  ویمكن الحدیث عن أنماط السكن المختلفة في المراكز العمرانیة فیما یأتي: ،لألنماط األخرى
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  واع:أن ةالمسكن الشعبي "الدار": ینقسم المسكن الشعبي إلى ثالث -أ

  الشعبي القدیم: المسكن -

في كثیر من المراكـز العمرانیـة فـي محافظـة نـابلس، وخاصـة  المسكن القدیم موجوداً  ال یزال  
 والزال هـــــذا المســــكن محتفظـــــاً  ،وبیـــــت إیبــــا ،وبیــــت وزن ،وبالطــــة فـــــي نــــابلس ،فــــي البلــــدة القدیمـــــة

 نالمحیطـة، فقـد تمیـز المسـك في محاولـة للتكیـف مـع البیئـة ،بخصائصه القدیمة التي بني من أجلها
ولقــد روعــي عنــد تصــمیم مخططــات المنــازل اعتبــارات  ،والغــرف المتســعة ،القــدیم بالمســاحة الواســعة

 ،أو الطبیعـــة ،والقـــدرة علـــى المقاومـــة ضـــد اإلنســـان ،والحصـــانة ،كبـــر حجـــم األســـرة ؛أساســـیة أهمهـــا
مدینــة نـابلس مــن حیـث الطــراز واألناقـة، وقــد لـوحظ وجــود نمطـین مــن البیـوت القدیمــة فـي  ،والجمـال
   )1(والعمارة

 أســـقفوقـــد أخـــذ هـــذا الطـــراز مـــن األمـــویین، حیـــث تكـــون  ،ذات الباحـــة الســـماویة مســـاكن
المكشـوفة وسـط المنـازل،  ةوتحتـل الباحـ ،أو أن تكـون مسـطحة ،إما ذات عقـود ؛الغرف على نوعین

وغالبـا  ،أخـرى للضـیوفو  ،وتخصـص إحـداها للمنـافع ،متقابـل شـكلوتصطف الغرف علـى جوانبهـا ب
في حین تخصص بقیة الغرف للنوم، وقد یخصص جـزء مـن السـاحة  ،ما تكون بجانب مدخل البیت

   )2( لحوض ماء صغیر.
إال أن مســاحتها  ،، وهــي شــبیهة فــي تخطیطهــا بــالنوع األولذات القاعــة الوســطى المســاكن
ویة السـقوف، فیغلـب علیهـا ما تكون بیوت مست للضیوف، وغالباً  وتخصص غالباً  ،الوسطى مسقوفة

 )3( ).لطیارةسمى (ا، یكون جدرانه رقیقةتو  ،بالفخار الرقیق هاسقف ىیغط ،مكونة من طابقین اأنه
  

  العربي المعدل: المسكن

ـــدما    ـــة توتـــوفر  تتطـــور لقـــد ظهـــر المســـكن العربـــي المطـــور عن ، وســـهل مـــواد البنـــاء الحدیث
 ،فــي عملیــات التطــویرإلــى اســتخدام هــذه المــواد ، ممــا أدى التعامــل معهــا مقارنــة مــع الحجــر القــدیم

  والتحسین التي أجراها السكان على مساكنهم لتلبي احتیاجاتهم.

وتصـمم الغـرف فـي  ،أربع غرفإلى  تتراوح بین اثنتین ،هذا المسكن من عدة غرف ویتكون  
، أحیانـاً  متسـتخدم للجلـوس والنـو  ،زاویـة قائمـة، وتطـل الغـرف علـى بلكونـة مسـقوفة شـكلاتجاه واحد ب

أو  ،وتشرف البلكونة على فناء المنزل، أما المطابخ والحمامـات فإمـا أن تكـون متعامـدة علـى الغـرف
                                                 

 89، ص مرجع سابقعمار عادل عمران ،  )1(

 22، ص مرجع السابقطیني، الجھاز المركزي لإلحصاء الفلس )2(

 22، ص مرجع السابقالالجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  )3(



  المسكن وخصائصھ في محافظة نابلس
 

 
 

155

  الرابعالفصل 

مــن النوافــذ الضــیقة،  تكــون منفصــلة فــي المنطقــة المقابلــة للغــرف، واســتخدمت النوافــذ الواســعة بــدالً 
وأهـم مـا یمیـز هـذا  ،دیموذلك النخفاض ارتفاع المبنى عن النوع القـ ؛)1(العرضي شكلوبدأت تأخذ ال
  .مكانیة بناء أكثر من طابقإالمسكن هو 

  العربي الحدیث: المسكن

ســمنت المســلح، وهــو یجمــع بــین نمــط واأل ،األبــیضهــذه المســاكن باســتخدام الحجــر  تتمیــز  
أو  ،وأكثــر مـن وحــدة ســكنیة تسـتغله أســرة واحــدة ،الشـقة الســكنیة والفــیال، وقـد یشــمل أكثــر مـن طــابق

  ة.أكثر من أسر 

المســكن الشــعبي مــن جملــة  شــكلهمــن حیــث مــا ی ،مــن مركــز عمرانــي آلخــر تفــاوتٌ  وهنــاك  
، قــد بلغــت نحــو حیــث أن أقــل نســبة كانــت فــي مدینــة نــابلس ؛الوحــدات الســكنیة لكــل مركــز عمرانــي

% وهـي 22.9بلغـت  م2007وفـي عـام  م،1997% من الوحـدات السـكنیة فـي المدینـة لعـام 13.4
  نماط األخرى.نسبة قلیلة مقارنة باأل

  في نابلس مسكن شعبي 

 

  topic-http://alwa7dah.ahlamontada.com/t2486:المصدر
  

                                                 
  .207، صسابق مرجع، االستخدام السكني لألرض في محافظات غزةرائد أحمد صالحة،  )1(

http://alwa7dah.ahlamontada.com/t2486
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  الشقة السكنیة: -ب

بمــا مــع المرافــق  ،أو أكثــر ،تتكــون مــن غرفــة ،أو عمــارة ،الســكنیة هــي جــزء مــن دار الشــقة  
وهــي معــدة لســكن أســرة  ،ومرحــاض، ویقفــل علیهــا جمیعــًا بــاب خــارجي ،وحمــام ،خمــن مطــبتشــمله 

 .)1(أو ممر یؤدي إلى الطریق العام ،واحدة، ویمكن الوصول إلیها عن طریق درج

 ،الشقة السكنیة من الطراز المعماري الغربي الذي یقوم على انعدام المساحة المكشـوفة وتعد  
  اس للشقة السكنیة.وتعد العمارة السكنیة المصدر األس

ــغ عــدد الشــقق الســكنیة فــي محافظــة نــابلس للمراكــز ال وقــد   ، شــقة 25191 نحــو عمرانیــة بل
ثم یأتي المسكن الشعبي في  ،األنماط شیوعاً  كثروهي بذلك أ ،المساكنى ال% من إجم47.8بنسبة 

  المرتبة الثانیة.
  الشقق السكنیة على مستوى المحافظة: توزیع -ج

 ،لس بالمرتبـة األولـى مـن حیـث عـدد الشـقق السـكنیة بـین المراكـز العمرانیـةمدینـة نـاب تحظى  
رتفـاع عـدد السـكان إلـى ایعـزى ذلـك و الشـقق فـي المراكـز العمرانیـة، ى ال% من إجمـ60.3بنسبة أي 

 ،% مـن جملـة العمـارات فـي المراكـز الحضـریة35.1إضافة إلى أن المدینة تسـتحوذ علـى  ،بالمدینة
المرتبــة فــي و  ،الشــقق الســكنیةى ال% مــن إجمــ2.4بنســبة  أي ؛لمرتبــة الثانیــةوتــأتي المخیمــات فــي ا

  )2( الشقق السكنیة.لى ا% من إجم2.2الثالثة تأتي القرى (الریف) بنسبة 
  نمط الفیال: -د

لسـكن أسـرة واحـدة  من الحجر النظیف، ومعـد أصـالً عادة مشید  ،هي مبنى قائم بذاته الفیال  
یصـل بینهمـا درج داخلـي،  ،أو أكثـر ،أو مـن طـابقین ،د بجنـاحیناحـو  تكـون مـن طـابقتعادة، و في ال

والجناح اآلخر أو الطـابق  ،أو الطابق الثاني للنوم ،ویخصص أحد األجنحة في حالة الطابق الواحد
 ،حـــیط بهـــات لالســـتقبال والخـــدمات بمختلـــف أنواعهـــا، كمـــا یتـــوفر فـــي الغالـــب للفـــیال حدیقـــة رضـــياأل

كمـا یغطـي  ،باإلضـافة إلـى سـور یحـیط بهـا مـن الخـارج، وكـراج للسـیارةبغض النظر عن مساحتها، 
السطح العلوي للفیال بمادة القرمید على األغلب، ویمكن أن یوجد ضمن حدود الفیال أحد المباني أو 

  )3(المالحق ویكون من مكوناتها.
                                                 

 .30، صسابق مرجعالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، تقریر المساكن،  )1(
، سابق مرجع، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، تقریر المبانيلفلسطیني، الجهاز المركزي لإلحصاء ا )2(

 .30، ص1997
المرجع ، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، تقریر المبانيالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  )3(

 .30، ص1997، السابق
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ــغ  مــن أن عــدد المســاكن م2007مــن خــالل التعــداد العــام لعــام  ویتبــین   نحــو نمــط الفــیال بل
أما المبـاني مـن نمـط فـیال فكـان  ،% من جملة المساكن في المحافظة0.8وحدة سكنیة بنسبة  857

أي أن المبنى یحتوي على  ؛مسكن 1.6وعلى هذا یكون نصیب كل مبنى  ،مبنى 547نحو عددها 
محافظة نابلس فقد تركزت فـي الحضـر  لىأكثر من مسكن، أما عن التوزیع الجغرافي لنمط الفیال ع

 ،وجـاءت فـي المرتبـة الثانیـة فـي الریـف ،فیال في مدینـة نـابلس وحـوارة 547% عددها 1.6لمدن) (ا
بلغــت التــي المخیمــات جــاءت وفــي المرتبــة الثالثــة  ،فــیال 274عــددها و  ،%1.4بلغــت نســبتها حیــث 

  .فیال 36وبلغ عددها  ،%0.7نسبتها 

  البراكیة: -ـه

 للجــدرانوتتكــون المــادة الغالبــة  ،أو أكثــر ،تكــون مــن غرفــة واحــدةی ،مبنــى قــائم بذاتــه وهــي  
وال یــــتم حصــــرها فــــي التعــــداد إال إذا كانــــت  ،ســــمنتألأو ا ،والصــــاج الزینكــــو، ،والســــطح ،الخارجیــــة
فــي المراكــز الحضــریة،  اتوحــد 5ویوجــد منهــا  ،براكیــة 32 ابلسفــي محافظــة نــ ویوجــد، )1(مشــغولة.

ویعــزى ذلــك إلــى تــأثر  ،منــاطق شــبه الریفیــةز معظمهــا فــي الترّكــ ،وحــدة 27وبلــغ عــددها فــي الریــف 
   )2( التي تمثلت في هدم المنازل لبناء المستعمرات. ،"اإلسرائیلیة"والریف باإلجراءات  ،المدن

  الخیمة: -و

 ویــة،وعــادة مــا توجــد فــي التجمعــات البد ،أو الشــعر ،أو الــوبر ،مصــنوعة مــن القمــاش وهــي
ــــابلس  یوجــــد منهــــا أي خیمــــة فــــي الحضــــر (المــــدن) وال  ،خیمــــة 60لى احــــو ویوجــــد فــــي محافظــــة ن

  )3( .في الریفوجد تجمیعها بینما  ،والمخیمات
والمغارات مـن  ،والكهوف ،األكواخ: واألنماط التي لم تصنف مثل ،والخیمة ،البراكیة وتعتبر  

المساكن المؤقتة، ولوحظ من العرض السابق انخفاض عددها مقارنة باألنماط األخرى، إال أنـه البـد 
عـام نسبة كبیرة في محافظة نـابلس فـي تعـداد  شكلاإلشارة أن هذه األنماط من المساكن كانت تمن 

  )4(التي أجرته اإلدارة األردنیة آنذاك. م1952

  

                                                 
 .30، صمرجع سابقي، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، تقریر المبان )1(
 .مرجع سابقمعھد األبحاث التطبیقیة ( أریج )  )2(

 .22، ص مرجع السابقالالجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  )3(

 .4-3، ص2، جدول رقم سابق مرجع، 1952إحصاءات المساكن عام المملكة األردنیة الهاشمیة،  )4(
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  الغرفة المستقلة: -ز

تشـترك عـادة مـع غیرهـا مـن الغـرف فـي المرافـق ، و لـیس بهـا مرافـق ،غرفة قائمة بـذاتها وهي  
 ،الفنـاءفـي أو  ،للسكن، وتوجد عادة على سـطح المبـاني ة أصالً (مطبخ، حمام، مرحاض) وهي معد

  )1(أو فوق أسطح العمارات. ،وتكون جزءًا من دار

ز أكثرهـا فـي ترّكـ ،غرفـة 56بلـغ نحـو أن عدد الغرف المستقلة فـي محافظـة نـابلس  ویالحظ
ــغ عــددها  ،الریــف ــغ عــدد مســكناً  40حیــث بل  3ها مــن مجمــوع الغــرف المســتقلة، وفــي المخیمــات بل

  .مسكناً  13بلغ عددها  ،وفي المراكز الحضریة اكنمس
  المساكن األخرى: -ع

 ،بالمساكن األخرى الوحدات التي لم تصنف ضمن األصناف السابقة مثل: األكـواخ ویقصد  
وبلــغ عــددها فــي محافظـــة  ،وكانـــت مشــغولة بســكن وقــت التعـــداد ،واألكشــاك ،والمغــارات ،والكهــوف

ز % مــن األنمــاط األخــرى، وترّكــ0.01بنســبة  ات،وحــد 5فــي الحضــر منهــا  ،وحــدة 28نحــو نـابلس 
  وحدة. 23نحو فیما بلغ عددها في القرى (الریف)  ،نابلس معظمها في الجزء الجنوبي من مدینة

  وحیازة المسكن: ،: ملكیة المبنىسابعاً 
و الجهة أ ،المبنى یقصد بها القطاع فملكیة ؛وحیازة المسكن ،التفرقة بین ملكیة المبنى یجب  

  لجهة التي تشغل المبنى.اولیس  ،التي یتبعها مالك المبنى

تمثـل فـي كیفیـة حیـازة األسـر للمسـكن، وتكـون بإحـدى الحـاالت اآلتیـة: تحیـازة المسـكن ف أمـا
  )2(، ومستأجر مفروش، دون مقابل، ومقابل عمل، وأخرى.شمستأجر غیر مفرو  ،ملك

  :)3( الملكیة في محافظة نابلس إلى وتنقسم
  أو مجموعة من األفراد. ،خاصة: وهو ذلك المبنى الذي تعود ملكیته إلى فرد كیةمل −
باسـتثناء  ،سـلطة الوطنیـة الفلسـطینیةإلـى الالـذي تعـود ملكیتـه  ىحكومیة: وهو ذلك المبنـ ملكیة −

 وأالوقف، وملكیة السلطات المحلیة، وهو ذلك المبنى الذي تعود ملكیته إلى المجلس األعلى، 
واألندیـة الریاضـیة،  ،أو جمعیـة خیریـة، وهـي المبـاني المملوكـة للجمعیـات الخیریـة ،ملكیة هیئـة

 ى،والمبــاني الموقوفــة األخــر  ،هــي تمثــل المســاجدو والتــي ال تهــدف إلــى الــربح. وملكیــة الوقــف: 
                                                 

 .32ص مرجع سابق،لمباني، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، تقریر ا )1(
، النهائیة، النتائج 2007، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآتالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  )2(

 .27ص، مرجع سابق
، النهائیة، النتائج 2007، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآتالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  )3(

 .27ص ،مرجع سابقال
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 ،مثــل مبــاني المــدارس ،وملكیــة وكالــة الغــوث: وهــي المبــاني التــي تعــود ملكیتهــا لوكالــة الغــوث
ولیست مسـتأجرة مـن جهـة أخـرى، ملكیـات أخـرى: ویقصـد  ،بعة لوكالة الغوثوالمستشفیات التا

أو  ،لحكومــة أجنبیــة أو مملوكــاً  ،ألكثــر مــن جهــة ممــا ذكــر أعــاله اً بهــا أن یكــون المبنــى مملوكــ
   لهیئة دولیة.

  :أتيما یإلى وسیتم تصنیف ملكیة المباني في محافظة نابلس 
  ملكیة المسكن: -1

% مــن جملــة المبــاني فــي محافظــة نــابلس 80.7أن  )1(م2007ام مــن نتــائج تعــداد عــ تبــین  
وقلـــة المبـــاني  ،ذات ملكیـــة خاصـــة، وهـــذا یـــدل علـــى شـــیوع الملكیـــة الخاصـــة للمبـــاني الســـكنیة

  ملكیة عامة.التي تخضع لالسكنیة 
  حیازة المسكن: -2

  :يیأتإلى ما  محیازة المسكن في المراكز العمرانیة تنقس أنالتعداد  نتائجمن  یتضح  
  ملك: -أ

الـذین یقیمـون  ،أو ألحد أفرادهـا ،معظم األسر في نابلس تقیم في مساكن مملوكة لألسرة إن  
رتقعـت او  ،%67.9 تهنسـبما   م1997ام ع بلسهذه النسبة في محافظة ناوقد شكلت في المسكن، 

ــــى  لتصــــل م2007عــــام فــــي  ــــك فــــي الحضــــر % 80.7إل  ،%76.4 وتشــــكل نســــبة المســــاكن المل
نسـبة نخفـاض اإلـى  مـالى الملكیـات ، وهـذا أدىمـن إج ،1997% عـام 77الریف إلـى  ارتفعت فيو 

ویعــزى ذلــك إلــى رغبــة الســكان فــي تملــك  ؛%11.9المبــاني الســكنیة المســتأجرة فــي المحافظــة إلــى 
  .)2(ارتفاع نسبة المباني المملوكةنتیجة  المسكن

  بدون مقابل: -ب

أو  ،اً أو أمـ ،اً كـأن یكـون المالـك أبـ ،ي مبـالغبها أن تكـون حیـازة المسـكن دون دفـع أ ویقصد  
مــن جهــة أخــرى بــدون  أو مقــدماً  ،الــذین ال یقیمــون فــي المســكن ،أو أحــد أفرادهــا ،أحــد أقــارب األســرة

   )3(مقابل.

وبلغـــت  ،% مـــن جملـــة الحیـــازات4.7 مـــا نســـبته الحیـــازة فـــي محافظـــة نـــابلس هـــذه وشـــكلت  
عتبــر هــذا ا، وٕاذا عمرانیــة حیــازات فــي المراكــز ال% مــن جملــة ال3.5النســبة فــي المراكــز الحضــریة 

                                                 
، مرجع سابق، 2007، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآتالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  )1(

 .31ص
 .34، صالمرجع السابقالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  )2(
 .30، صمرجع سابقالالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  )3(
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مــن إجمــالي الحیــازات فــي  %85.4  بــذلك ســترتفع نســبة حیــازة الملــك إلــىالملــك، و  حیــازةالنــوع مــن 
  المحافظة .

  المساكن المستأجرة المفروشة: -ج

ى ال% مـــن إجمـــ11.9حیـــازة المســـتأجر غیـــر المفـــروش فـــي المرتبـــة الثالثـــة بنســـبة  جـــاءت  
الحیـازات فـي ى ال% مـن إجمـ16.9وبلغـت هـذه النسـبة فـي الحضـر  ،ي المراكز العمرانیةالحیازات ف
 ،الحیـازاتى ال% مـن إجمـ5.5نسـبتها  تالـذي بلغـ ،وهي نسبة مرتفعة مقارنة مـع الریـف ،المحافظة

  )1(%.3.8وبلغت نسبتها في المخیمات 

  المساكن المستأجرة غیر المفروشة: -د

وبلغـت فـي المراكـز الحضـریة  ،ة الحیازات فـي المحافظـة% من جمل0.6هذه النسبة  شكلت
لى ا% من إجم0.1وانخفضت في جمیع المراكز العمرانیة إلى أقل من  ،% من جملة الحیازات0.4

  )2( الحیازات.
  مقابل عمل: -هـ

لألسرة نتیجة عالقة عمـل تـربط أحـد أفـراد األسـرة بجهـة  الحیازة إذا كان المسكن مقدماً  وهذه  
أو تقـــوم بـــدفع اإلیجـــار للمالـــك  ،كانـــت هـــذه الجهـــة تملـــك المســـكنأ دفـــع إیجـــار، وســـواء العمـــل دون

  )3(األصلي.
  الحیازات األخرى: -و

وبلغت نسـبتها  ،في حالة حیازة األسرة للمسكن بأیة وسیلة أخرى غیر الحاالت السابقة وهي  
  % من جملة الحیازات.0.01

تؤكــد سـمة اجتماعیــة لــدى  ،اصـة للمســكنممــا ســبق أن ارتفـاع نســبة الحیــازة الخ ویسـتخلص  
تتمثــل فــي أن كــل أســرة لــدیها الرغبــة فــي امــتالك وحــدة للســكن خاصــة  ،الســكان فــي محافظــة نــابلس

مكانیـــات الالزمـــة إلنشـــاء لتـــوفیر اإل انتظـــاراً  ،أو اســـتئجار مســـكن یكـــون لمرحلـــة مؤقتـــة انتقالیـــة ،بهـــا
  مسكن مستقل.

                                                 
 .30، صمرجع سابق، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني )1(
 .30، صمرجع سابقالالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  )2(
 .30، صمرجع سابقالالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  )3(
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  مادة البناء: -:ثامناً 
ومستوى المعیشة لدى  ،وما یحتویه داللة على الحالة االجتماعیة ،بنوع بنائهالمسكن  یعتبر  
وتفیــد دراســة مــادة البنــاء المســتخدمة فــي معرفــة حالــة المبــاني لالســتفادة منهــا عنــد إعــادة  ،)1(الســكان

وتركیبهــا للغــرض  ،البنــاء مالئمــة فــي طبیعتهــا وادلتقیــیم مــا إذا كانــت مــ ؛تخطــیط المنــاطق الســكنیة
  متها للظروف المناخیة.ءومدى مال ،تستعمل من أجلهالذي 

وأنهــا مــرت  ،محافظــة نــابلس تنوعــت مــواد البنــاء المســتخدمة فــي بنــاء جــدران المبــاني ففــي  
% من المساكن الثابتـة اسـتخدم فـي 55.9أن  ،)2( م1952عام تبین من تعداد وقد بمراحل متعددة، 

وهــي حجـارة قدیمــة تتواجـد بكثــرة  ،محلـي (الـدبش) ویطلــق علیهـا اســم ،بنائهـا الحجـارة غیــر المنقوشـة
متهـا ءمن الحجـارة بنسـبة مرتفعـة فـي تلـك الفتـرة لمال وعفي المناطق الجبلیة، ویعزى استخدام هذا الن

حیــث یكثــر المطــر ویشــتد البــرد، عــالوة علــى  ؛التــي تتمیــز بهــا المنــاطق الجبلیــة ،للظــروف المناخیــة
ســاعد فــي اســتخدام هــذا النــوع لتقلیــل تكلفــة ممــا  ؛ي المحافظــةتــوفر هــذا النــوع مــن الحجــارة بكثــرة فــ

عــــام لتعــــداد  وفقــــاً   ،%44.1المنقوشــــة بنســــبة  البنــــاء، أمــــا النــــوع الثــــاني فكــــان اســــتخدام الحجــــارة 
  )3(لكنه أكثر جودة. ، وهذا النوع مشابه للنوع السابق م،1952

بنائها الحجارة القدیمة  % من المساكن استخدم في62.3أن  ، تبین)4(1961عامتعداد  وفي
ویالحــــظ ، %37.7ویلیهــــا المبــــاني التــــي اســــتخدم فــــي بنائهــــا الحجــــارة المنقوشــــة بنســــبة  ،"الــــدبش"

وهــذا یــدل علــى أن  ،عــدد المســاكن التــي اســتخدمت الحجــارة القدیمــة عــن التعــداد الســابق نخفــاضا
 .صعبةالمحافظة كانت تمر بأوضاع اقتصادیة 

  حالة المبنى: -:تاسعاً 
 ،وفـي عملیـات تجدیـد األحیـاء ،تخطـیط المنـاطق السـكنیة ةدراسة حالة المبنى في إعـاد دتفی  

ومسـتوى  ،السـتخدامها فـي تقیـیم مسـتوى البیئـة السـكنیة اً وأسسـ ،ولقد حـددت كثیـر مـن الـدول معـاییر
إلى والبیئة العامة المحیطة بها  ،البیئة العامة المحیطة، وتقسم بعض المدن مستویات البیئة السكنیة

                                                 
التخطیط العمراني للمدن دراسة لبعض المشكالت العمرانیة لمدینة عمان "تخطیط المدینة إبراهیم عثمان،  )1(

، إصدار المعهد 4/8/1968إلى  26/7/1968خطیط المدینة العربیة، بیروت، "، بحث مقدم لمؤتمر تالعربیة
 .170، ص1986العربي إلنماء المدن، الجزء الثالث، 

 .6-5)، ص3، القسم (ب) جدول رقم (1952إحصاءات المساكن عام المملكة األردنیة الهاشمیة،  )2(
 .6-5)، ص3القسم (ب) جدول رقم ( ،1952إحصاءات المساكن عام المملكة األردنیة الهاشمیة،  )3(
، 1963، المجلد األول، دائرة اإلحصاءات العامة، أول تعداد للسكان والمساكنالمملكة األردنیة الهاشمیة،  )4(

 .29ص



  المسكن وخصائصھ في محافظة نابلس
 

 
 

162

  الرابعالفصل 

، أقـل مـن مقبولـة، جیـدة، ممتـازة، بـل یمكـن تجمیـع هـذه المسـتویات فـي مستویات: ردیئـة جـداً  ةخمس
ثالث مجموعات وهي: أحیاء تتطلب اإلزالة وٕاعادة البناء، وأحیاء تتطلب اإلصالح والترمیم، وأحیاء 

  )1(أخرى جدیدة تتطلب المحافظة علیها.

، ومطـبخ ،المسـكن مـن حمـامفي وافر المرافق خالل دراسة عمر المبنى ونوعه، ومدى ت من  
وعلیــه تبــین أن نحــو  ،ومرحــاض بجانــب نــوع التجمــع الســكاني، یمكــن الحصــول علــى حالــة المبنــى

وهـي تصـنف ضـمن المبـاني  م،1967أقیمـت قبـل عـام  ،% من المباني في المراكز العمرانیة15.3
حد ما حالة إلى والتي ستبین  ،ة، وسیتم الحدیث في الفصل الخامس عن المشكالت الحضریالقدیمة
  . المبنى

  ارتفاعات المباني: -:عاشراً 
 .باستثناء مدینة نابلس ،المراكز العمرانیة في محافظة نابلس بصفة المباني غیر المرتفعة اتسمت

  م . 2007) یتضح ارتفاعات المباني في محافظة نابلس لعام 15ومن خالل الجدول (
  )15(رقم  جدول

  : م2007لعام اني في محافظة نابلس ارتفاعات المب 

  الطوابق عدد
  المباني عدد

1  2  3  4  5  6  
70192  32883  8524  2015  920  459  

  .32 -30الفلسطیني، تقریر المباني، مرجع سابق، ص لإلحصاء: الجهاز المركزي المصدر

  م، وهي:2007األبنیة في محافظة نابلس إلى ثالث مجموعات في عام   وقد تم تصنیف

 %.78.4 ما نسبته ،طوابق 4-1بین  رتفاعها اشكل األبنیة التي یتراوح ت -1

 %.13,4 ما نسبته ،طوابق7-5بین  هاتراوح ارتفاعی التي  بنیةتشكل األ  -2
 .%8,2ما نسبه  ،13-8بین  هاتراوح ارتفاعی التي بنیةتشكل األ  -3

  

  استخدام الوحدة السكنیة: -عشر: حادي
 ،)2(بصرف النظر عن الغرض األساس من إنشـائها ،حالیاً  به كیفیة استخدام الوحدة ویقصد  

  والمهجورة. ،والحالیة ،حجم الوحدات المغلقة إلىویستفاد منها بالتعرف 

                                                 
 .219، صسابق مرجع االستخدام السكني لألرض في محافظات غزة،رائد أحمد صالحة،  )1(
 28، صسابق مرجعیر المباني، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، تقر  )2(
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  یأتي: ما)1(حول استخدام الوحدات السكنیة م2007من نتائج التعداد العام سنة  وتبین

اختلفـت هـذه النسـبة % ، و 77.2الوحدات السكنیة التـي تسـتخدم للسـكن فقـط تشـكل نحـو   نإ -1
 .من مركز عمراني آلخر

مكاتـب المحامـاة والعیـادات الطبیـة وغیرهـا  : الوحدات السكنیة المستخدمة للعمل فقط مثل نإ -2
 راكـز العمرانیـة الوحـدات السـكنیة، وتراوحـت النسـبة بـین الملى ا% من إجمـ8.8نسبتها  شكلت

وأقــــل نســــبة  ،نــــة نــــابلسوكــــان أكبرهــــا فــــي مدی ،المســــاكنى ال%) مــــن إجمــــ14.2 -4.8%(
 القرى. سجلتها

 ،الوحــــدات الســــكنیة الى% مــــن إجمــــ8.9نســــبة الوحــــدات المســــتخدمة للســــكن والعمــــل  بلغــــت -3
وكانــت أعالهــا فــي مدینــة  ،%)17.7 -%6.2وتفاوتــت هــذه النســبة بــین المراكــز العمرانیــة (

 نابلس.
 ،للســــكنرغــــم صــــالحیتها  ،% مــــن الوحــــدات الســــكنیة وجــــدت وقــــت التعــــداد خالیــــة4.8 نإ -4

 .لمدینة نابلس %4.3 % 0.5وتراوحت هذه النسبة بین 
التـي تقـیم فیهـا  ،سـبب غیـاب األسـرةبالوحدات السكنیة التي كانت وقـت التعـداد مغلقـة  سجلت -5

 الوحدات السكنیة. مالى% من إج0.3نسبة 
  

  اتصال المسكن بالمرافق العامة واالتصاالت: -عشر: ثاني
  :المساكن بشبكة المیاه اتصال -1

النتــــائج إلــــى أن شــــبكة المیــــاه العامــــة هــــي المصــــدر الــــرئیس الغالــــب فــــي مختلــــف  أظهــــرت  
بینمـا بلغـت المسـاكن التـي تتصـل بالصـهاریج  ،%79.8وذلـك بنسـبة  ،المساكن فـي محافظـة نـابلس

 ،رئیسـي مصـدركعلـى آبـار جمـع میـاه األمطـار  تعتمـد، أما المساكن التـي %11.2نحو (التنكات) 
 تتراوحـــــ الینــــابیع مصــــدرًا رئیســــًا للمیــــاه فیهــــا شــــكل%، والمســــاكن التــــي ت8.6نســــبته  مــــا فشــــكلت

ال یعنـــي تـــوفر  ،بـــد مـــن اإلشـــارة إلـــى أن اتصـــال المســـاكن بشـــبكة المیـــاه العامـــة وال،  %0.2تهانســـب
  .)2(وخاصة في فصل الصیف ،متكرر شكلدائم بل إنها تتعرض لالنقطاع ب شكلالمیاه ب

  

  
                                                 

عدد الوحدات السكنیة حسب استخدامها الحالي، وتوزیعها على المراكز الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  )1(
 .2009، بیانات غیر منشورة، العمرانیة

 .34، ص2009،  )2الكتاب السنوي لمحافظة نابلس (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  )2(
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  صرف الصحي:اتصال المساكن بشبكة بال -2

 ،التي تعاني منهـا المراكـز العمرانیـة فـي محافظـة نـابلس لمشكلةنتائج التعداد حجم ا أظهرت  
وذلـــك ألنهـــا منطقـــة ذات طبیعـــة جبلیـــة للكثیـــر مـــن المراكـــز  ؛وخاصـــة مـــن حیـــث الصـــرف الصـــحي

 ،لخـدماتفي كثیر من المراكز العمرانیة ینشـأ قبـل إعـداد ا نفالعمرا ؛وخاصة مدینة نابلس ،العمرانیة
صـــعوبة اتصـــال كثیـــر مـــن المبـــاني  شـــكلممـــا ی ؛وشـــبكة المیـــاه ،وخاصـــة شـــبكة الصـــرف الصـــحي

  بالخدمات فیما بعد.

أن عدد المساكن التي تتصل بشبكة الصرف الصحي في  م2007أظهرت نتائج تعداد  وقد  
ت فـي ومن الالفت لالنتباه أن تلك المساكن تركز  ،% من المساكن53.3نحو محافظة نابلس بلغت 

التــي یوجــد بهــا حســب تصــنیف الجهــاز المركــزي  بلــغ عــدد التجمعــات الســكانیة  نمــابی ،مدینــة نــابلس
 51وبینمـا بلـغ عـدد التجمعـات التـي ال یتـوفر بهـا صـرف صــحي  ،تجمعـاً  13شـبكة صـرف صـحي 

یــة، برقــة، یاصـید، بیــت أمـرین، نصــف جبیــل، سبسـطیة، طلــوزة، النــاقورة، ر از ب آلتي:، وهــي كـاتجمعـاً 
بــاذان، عصــیرة الشــمالیة، بیــت وزن، مخــیم عــین بیــت المــاء، عــین شــبلي، عزمــوط، مخــیم عســكر، ال

عوریــف، أودال، حــوارة، ریتــا  بلیــة،دیــر الحطــب، صــرة، بیــت دجــن، بــورین، بیــت فوریــك، عصــیرة الق
  جماعین، جماعین، أوصرین، عقربا، زعترة، جوریش، عموریة.

بنســـبة ، مســـكناً  27075نحـــو االمتصاصـــیة عـــدد المســـاكن التـــي تعتمـــد علـــى الحفـــر  وبلـــغ  
بلغ نسبة المسـاكن التـي ال یوجـد بهـا وسـیلة  فیما، % من جملة المساكن في المراكز العمرانیة46.1

  جملة المساكن. ن% م0.5نحو صرف صحي 
  المسكن بشبكة الكهرباء: اتصال -3

كمـا  ،)1(خدمات العامـة بهـاوال ،لكل مساكن المدینة هاماً و  حیویاً  وعاماً  الكهرباء مرفقاً  تعتبر  
للتقدم الحضاري في الدولة، ویتضاعف االستهالك  اً مقیاسیعد أن معدل استهالك الفرد من الكهرباء 

  .)2(سنة 12-5في الدول النامیة، عادة كل 

 هربــاءالتــي تتصــل بشــبكة الك ،ارتفــاع عــدد المســاكن إلــى م2007نتــائج التعــداد ســنة  وأشــارت  
% ، فیمـا بلغـت نسـبة المسـاكن التـي تسـتخدم 99.1بنسبة  ،مسكناً  58231 و، والتي بلغت نحالعامة

، أما المسـاكن غیـر المتصـلة بالكهربـاء مسكناً  378نحو  أي ؛%0.6المولد الخاص للتزود بالكهرباء 
  المساكن في المحافظة.لى امن إجم مسكناً  98عددها  بلغو  ،%0.2ما نسبته  شكلتف

                                                 
 .56، ص1995المصریة، القاهرة،  جلوألن، مكتبة اتخطیط المجاورة السكنیةخالد عالم ومحمود محمد غیث، أحمد  )1(
 .228، صسابق مرجعرائد أحمد صالحة،  )2(
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تتمثــل  ،مراكــز العمرانیــة المتعلقــة باالتصــال بشــبكة الكهربــاءالمعوقــات التــي تواجههــا ال ومــن  
ال  ،التــي تــورد الكهربــاء للمحافظــة بكمیــات محــدودة اإلســرائیلیةبــأن مصــدر الكهربــاء هــي الشــركات 

قـدرتها علـى تلبیـة  مـن وقلـل ،علـى شـبكة الكهربـاء ضـغطاً  شـكلممـا  ؛تتوافق مـع زیـادة عـدد السـكان
مـــن المراكـــز العمرانیـــة تعـــاني مـــن انقطـــاع التیـــار  اً ، لـــذلك فـــإن كثیـــر الطلـــب المتزایـــد علـــى الكهربـــاء

  .طویلة الكهربائي لفترات

  الخدمات الهاتفیة: -4

% مــن 69.3بنســبة  ،مســكناً  30927نحــو عــدد المســاكن التــي یتــوفر بهــا خــط هــاتف  بلــغ  
مـن %37.8بة بنس ،مسكناً  7519بینما بلغ عددها في الریف  ،جملة المساكن في المراكز العمرانیة

مـــــن مســـــاكن  .)1( %68.9 ةبنســـــب مســـــكناً  2027بلغـــــت نحـــــو وفـــــي المخیمـــــات  الســـــاكن الریفیـــــة،
أن كـــل فـــرد لدیـــه الهـــاتف النقـــال إلـــى وذلـــك مـــرده  ،وفـــي الوقـــت الحاضـــر قلـــت النســـبة المخیمـــات،

  .جوال)(

                                                 
 .2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، بیانات غیر منشورة،  )1(
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  خــالصة الفصل الرابع
% مـن عـدد 1أقـل مـن  نحـو تشـكل م1948أن المباني السكنیة التي بنیت قبل عـام  یتضح  

  مبنى. 20292نحو الحالیة التي تبلغ  مبانيال

لمدینــة  مــن مركــز عمرانــي إلــى آخــر، فنجــد تفوقــاً  أعــداد المبــاني الســكنیة اختالفــاً  وشــهدت
ى ال% مـن إجمـ20لى اولیبقـى حـو  ،%80نابلس، وبیتا، عقربـا، قـبالن، لتحظـى هـذه المراكـز بنسـبة 

 إلــى ومــرد ذلــك ى،بت أعــداد المبــاني العامــة مــن فتــرة إلــى أخــر المبــاني للمراكــز األخــرى، كمــا تذبــذ
  األسباب التي ذكرت آنفًا.

وتخـــرج عـــن دائـــرة االســـتعمال  ،ال جـــدال فیـــه أن أعـــداد المبـــاني التـــي تتعـــرض للتلـــف وممـــا
وال سـیما التـي تسـتخدم  ،كبیرة، وسبب ذلك مرور الوقت الذي یعمل على تداعي البیـوت نسبة شكلت

مما یقضي هـدم البیـوت ذات الطوابـق  ،تة، باإلضافة إلى الطلب المتزاید على المسكنمواد بناء مؤق
آلالف  اإلســـرائیليإلقامـــة مبـــان متعـــددة الطوابـــق، إضـــافة إلـــى هـــدم ســـلطات االحـــتالل  ؛المنخفضـــة
  المساكن.

نصیب الوحـدات السـكنیة فـي المراكـز العمرانیـة لمحافظـة نـابلس مـن عـدد السـكان مـا  یتراوح
مـدن وقـرى المحافظـة ى الوبلغت كثافة ما یشغله الدونم مـن االسـتخدام السـكني إلجمـ ،%35.2بین 
أمــا كثافــة  ،) مســكن/ دونــم20.4 -6.9وتتــراوح كثافــة الــدونم بالحضــر ( ،مســكن/ دونــم 5.4نحــو 

كمــا تختلــف الكثافــة مــن مركــز عمرانــي  ونــم،) مســكن/ د14.8 -14الــدونم بــالقرى فتتــراوح مــا بــین (
  آلخر.

حیـــث بلـــغ متوســـط  ؛بالمالحظـــة أن مســـاحة المســـاكن فـــي المحافظـــة تتســـم بالتوســـط وجـــدیر
ولقـد  ،وهذا المتوسط في المدینة یزیـد عمـا هـو فـي القـرى ،2م138مساحة المسكن في مدینة نابلس 

األرض التـي بنـي علیهـا المسـكن فـي  مسـاحةوبـین  ،عالقة ارتباط إیجابیة بین مسـاحة المسـكن ُوِجدَ 
توزیــع النســبي لعــدد الغــرف بالمســكن، نجــد أن المرتبــة األولــى للمســاكن التــي تحتــوي المدینــة علــى ال

ثــم المرتبــة الثانیــة للمســاكن التــي تحتــوي  ،المســاكنلى ا% مــن إجمــ33.3علــى ثــالث غــرف فــأكثر 
ثم  ،%16.9% وتأتي المساكن التي تحتوي على خمس غرف فأكثر بنسبة 29.8على أربع غرف 

كــان للمســاكن التــي تحتــوي علــى  وأقــل تكــراراً  ،تــي تحتــوي علــى غــرفتین% للمســاكن ال12.1بنســبة 
  غرفة/ دونم. 7.1% وبخصوص كثافة الغرفة 2.3غرفة واحدة بنسبة 
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ویحظـى  ،%63.4حیـث شـكل مـا نسـبته لمسـكن الشـقة  األنماط السـكنیة لنجـد تفوقـاً  وتتعدد
ومـن دراسـة ملكیـة  ،نواع األخـرىوباقي النسبة لأل ،%34.6المسكن الشعبي بالمرتبة الثانیة لیسجل 

وتضــم هــذه الفئــة المبــاني المقامــة  ،المســاكن مملوكــة للســكانلى ا% مــن إجمــ80.7المبنــى نجــد أن 
علــى أراضــي المخیمــات، والوقــف اإلســالمي، والطــابو، وبخصــوص حیــازة األســرة للمســكن، نجــد أن 

 وتشـكلاألسـر، لى امـ% مـن إج76.4نسـبهم  تشـكلمعظم األسـر تقـیم فـي مسـكن مملـوك لألسـرة إذ 
 النســبة% للمســاكن المســتأجرة، وبــاقي 11.9ونحــو  ، %4.7نســبة األســر التــي تســكن بــدون مقابــل 

  للحیازات األخرى.

یالحــظ أن مســتوى المبــاني فــي محافظــة  مــادة البنــاء المســتخدمة بــالحجر األســمنتي، وحــول
والصفة الغالبـة لمبـاني  ،دیئةنابلس بصفة عامة بحالة جیدة، ومع وجود نسبة ضئیلة من المباني الر 

شـــك أن هنـــاك  محافظـــة نـــابلس غیـــر مرتفعـــة مـــع االتجـــاه الواضـــح نحـــو البنـــاء متعـــدد الطوابـــق، وال
  یمكن أن یكون بإضافة طوابق أخرى للمباني القائمة في المستقبل. سكانیاً  رصیداً 

لصـهاریج ونسبة المسـاكن المتصـلة با ،%79.8نسبة المساكن المتصلة بشبكة المیاه  بلغت
نسـبة المسـاكن و  ،%8.6% وبلغت نسبة المساكن التي تعتمـد علـى آبـاء جمـع میـاه األمطـار 11.2

كمــــا أن شــــبكة الصــــرف الصــــحي ال تجــــاري االمتــــداد  ،%0.2تعتمــــد علــــى الینــــابیع بلغــــت نســــبتها 
المسـاكن فـي لى ا% فقط من إجم53.3العمراني، فالمساكن المخدومة بالصرف الصحي تبلغ نسبتا 

% مــــن 0.5ونحــــو  ،%46.1بینمــــا المســــاكن التــــي لــــدیها حفــــر امتصاصــــیة تبلــــغ نســــبتها  ،سنــــابل
% 99.1المساكن غیر مخدومة بالصرف الصحي، كما أن نسبة المساكن المتصلة بالكهرباء بلغت 

أمــــا نســــبة المســــاكن غیــــر  % تتصــــل بالمولــــد الخــــاص،0.6كهربــــاء عامــــة، ونحــــو  بكةتتصــــل بشــــ
  %.0.02المخدومة بالكهرباء فبلغت 

لیصـل المتوسـط إلـى الهـاتف  ،كبیر شكلللخدمة الهاتفیة فقد تحسنت عن السابق ب وبالنسبة
  األسر.لى ا% من إجم69.3، فاألسر المخدومة بالهاتف فقط نسمة تقریباً  32لكل 
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  .ومقترحات الحل ،المشكالت الحضریة -:أوالً 
  

والعمرانیـة للمراكـز  ،تقدیر االحتیاجات السكنیة -:ثانیاً 
  .الحضریة
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  : الحضریة ومقترحات الحل في المراكز العمرانیة المشكالت -أوًال :
یتضـــح وجـــود مجموعـــة مـــن المشـــاكل  ،محافظـــة نـــابلس بعـــد دراســـة المراكـــز العمرانیـــة فـــي  

وغیرهـــا مـــن المشـــاكل التـــي تحتـــاج إلـــى  ،والمواصـــالت ،والخـــدمات اإلســـرائیلي،المتعلقـــة بـــاالحتالل 
  لتوفیر البیئة السلیمة للمراكز العمرانیة. ؛أو مقترحات للتغلب علیها ،حلول

  :"اإلسرائیلي"المتعلقة باالحتالل  لمشكالتا -1
، والطـــرق "اإلســـرائیلیة"ك المشـــكالت فـــي االســـتیطان، ونقـــاط التفتـــیش والحـــواجز وتتمثـــل تلـــ  

  االلتفافیة، ومصادرة األراضي، وسیتم تناول هذا الموضوع باختصار لعدم التكرار.

والنكبـة عـام  ،م1948فـي محافظـة نـابلس عقـب النكبـة عـام "اإلسـرائیلي "لقد بدأ االسـتیطان   
اتبعـــت إســـرائیل  ،راضـــي الفلســـطینیةاألمـــن احـــتالل  عامـــا  نیخمســـة وســـتخـــالل كمـــا أنـــه  ،م1967

وتغییـر  ،فرض خطط وآلیات مـن أجـل السـیطرة علـى األرضمن خالل  ،سیاسة التوسع االستعماري
محاولـة السـیطرة المطلقـة  "سـرائیلیةاإل"طابعها السكاني، كما كان الهدف مـن وراء بنـاء المسـتوطنات 

وق حـول المـدن وذلك مـن أجـل فـرض طـ ،أكبر قدر ممكن منها واستنفاذ ،على األراضي الفلسطینیة
  موارده .و مقدرات الشعب الفلسطیني على  ، والسیطرةالفلسطینیة الرئیسة

 ،والمبـاني السـكنیة ،نشـاء البنیـة التحتیـةإعلـى  زاً االستعماري مرّكـ "سرائیلإ"ولقد كان برنامج   
وقـــد  ،علـــى األراضـــي الفلســـطینیة المصـــادرة والتـــي بنیـــت ،"ســـرائیلیةاإل"والصـــناعیة فـــي المســـتعمرات 

والثقافي  ،زالت عبارة عن كتل عمرانیة غریبة عن طبیعة التطور الحضري وما ،كانت هذه المنشآت
 "مســــتوطنة14أكثــــر مــــن م 2010حتــــى  عــــام  محافظــــة نــــابلس  فــــي یوجــــد الفلســــطیني المتأصــــل، 

  )1(نسمة 7295دد سكانها وبلغ ع ،2كم90.8بلغت نحو تحتل مساحة عمرانیة  ،"سرائیلیةإ
   :االستخدام السكني في محافظة نابلسعلى  سرائیلیةإلأثر االجتیاحات ا  - أ

 ،وأســـس البنیـــة التحتیـــة للمدینـــة ،علـــى المرافـــق العامـــة"ســـرائیلیة اإل"لقـــد أثـــرت االجتیاحـــات   
اب والخـر  ،وأسهمت بشكل مباشر في ضعف االمتداد العمراني للمدینـة، فاالجتیاحـات تخلـف التـدمیر

وقـد بلغـت نسـبة المنـازل  ،مثـل منطقـة البلـدة القدیمـة ؛خاصـة فـي منـاطق التمـاس ،لمنازل المـواطنین
% مــن نســبة المنــازل المتضــررة فــي محافظــة 39لى امدینــة نــابلس حــو بالمتضــررة فــي البلــدة القدیمــة 

% 78دیمـة ، وبلغـت نسـبة المنـازل المتضـررة فـي البلـدة القمتضـرراً  منزالً  9094والتي بلغت  ،نابلس
صـالح الـدمار إ بلغـت قیمـة مشـاریع تهیئـة و فیمـا من نسبة المنازل المتضررة في المدینة بشـكل عـام، 

ملیــون دینــار، وذلــك  15أكثــر مــن  م2006وحتــى نهایــة عــام  م2000یمــة منــذ عــام دفــي البلــدة الق

                                                 
 م.2010بحاث التطبیقیة ( أریج ) ألمعھد ال )1(
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 "یةســرائیلإلا "أو كلــي بســبب االجتیاحــات ،تضــررت بشــكل جزئــي ،منــزلٍ  3500إلصــالح أكثــر مــن 
أثنـاء انتفاضـة  نابلس و محافظتها فـي  المتكررة، وبناًء على ما سبق، فإن الفترة التي عاشتها مدینة

  )1(على االمتداد العمراني. قد أثرت سلباً  ،األقصى

  
  مصادرة األراضي واقتالع األشجار:  -  ب

بتكثیـــف أنشـــطتها " ســـرائیلياإل"قامـــت ســـلطات االحـــتالل  ،خـــالل ســـنوات انتفاضـــة األقصـــى  
ضــد الشــعب الفلســطیني المتعلقـة بالزراعــة فــي محافظــة نـابلس، حیــث اســتهدفت األراضــي  ،تعسـفیةال

مثــل توســیع  ؛"ســرائیلیةاإل "واســتغاللها لمختلــف األغــراض ،واألشــجار المثمــرة ،الفلســطینیة المملوكــة
ــؤر اســتیطانیة جدیــدة بلغــت والتوســع فــي إنشــاء الطــرق االلتفافیــة، و  ،المســتوطنات القائمــة، وٕاقامــة ب

 مـــا مســـاحته) الماضـــیة ســـنة 13أي خـــالل مســـاحة األراضـــي المصـــادرة خـــالل انتفاضـــة األقصـــى (
 121602نحــــو كمــــا بلــــغ عــــدد األشــــجار المثمــــرة التــــي اقتلعــــت فــــي نفــــس الفتــــرة  ًا، دونمــــ 40949
   )2(شجرة.

ن والتـي تبــین أثرهـا البــالغ علـى حیــاة الســكا ،المتعلقـة بــاالحتاللالمشــكلة وللتغلـب علــى تلـك   
وبســط الســلطة الوطنیــة الفلســطینیة  ،وهــو االحــتاللآال  ،ب لهــافالبــد مــن زوال المســبِّ  ،الفلســطینیین

  سیطرتها على جمیع األراضي الفلسطینیة.
  

  :المرافق العامة شكالتم -2
والصـحیة، فالمسـاكن التـي  ،العالقة بین البیئة السكنیةعة یطبأوضحت العدید من الدراسات   

والتـي تتمثـل فـي میـاه نقیـة، وصـرف صـحي جیـد، ومـواد بنـاء جیـدة،  ،األساسـیة تفتقر إلـى الخـدمات
) أن الصــحة الجیــدة تــرتبط بالمســاكن Duncan )1985للعدیــد مــن األمــراض، ویــذكر  اً مصــدر تعــد 

  )3(سهال.وأمراض اإل ،) إلى العالقة بین مصادر المیاهSangsto )1977الجیدة، ویشیر 

  : یأتيلمرافق العامة، ماومن المشكالت التي تتعرض لها ا

  

  

                                                 
 .129-128، صسابق مرجعان، االمتداد العمراني لمدینة نابلس والعوامل المؤثرة فیه، عماد عادل عمر  )1(
 .10، صمرجع سابقالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  )2(
 .245، صسابق مرجعرائد أحمد صالحة، االستخدام السكني لألرض في محافظة غزة،  )3(
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  مرفق المیاه:-أ

ألي تجمـع سـكاني، ولعـل مـن أهـم مشـكالت  لمهمـةیعد التزود بالمیاه النقیـة مـن الضـرورات ا  
هــي مشــكلة  ؛والحضــریة فــي محافظــة نــابلس ،اإلمــداد بمیــاه الشــرب التــي تواجههــا المراكــز العمرانیــة

متوسط استهالك المیاه في المناطق الحضـریة نحـو  دة، إذ یبلغالنقص المزمن في كمیات المیاه المزوَّ 
للفرد الواحـد فـي الیـوم، ویقـل هـذا المعـدل فـي بعـض المراكـز العمرانیـة لیصـل إلـى أقـل مـن  اً لتر  93.8

وفي ضوء النقص الحاد في كمیات المیاه تقوم العدید مـن البلـدیات بتقسـیم المدینـة إلـى عـدة ًا، لتر  70
ضـخ تُ كمـا أصـبحت مشـكلة السـاعات القلیلـة التـي  على أساس التنـاوب،ومن ثم توزیع المیاه  ،مناطق

 ،وانخفـاض ضـغط المیـاه فـي المواسـیر جـزءًا مـن حیـاة النـاس الیومیـة فـي محافظـة نـابلس ،فیها المیاه
وعلــى آبــار  ،للمــواطنین، ولتعــویض الــنقص یعتمــد الســكان علــى صــهاریج المیــاه لمــا تســببه مــن أذىً 

فـــي محافظـــة نـــابلس علـــى میـــاه میكـــروت بشـــكل كبیـــر االعتمـــاد كمـــا أنـــه یـــتم الجمـــع للتـــزود بالمیـــاه، 
بسـبب ارتفـاع  ،للفـرد الواحـد فـي الیـوم اً لتـر  40في بعض المناطق یقل نصیب الفرد عن و  "اإلسرائیلیة"

ناهیـك عـن األضـرار التـي تلحـق بالسـكان نتیجـة  ،تكالیف الحصول على المیاه عن طریـق الصـهاریج
لتعرضـــها  نظـــراً  ؛والفطریـــات ،الطحالـــبفیهـــا مخزنـــة فـــي آبـــار الجمـــع، حیـــث تنمـــو اســـتخدام المیـــاه ال

  )1(والحرارة المرتفعة خاصة في شهور الصیف. ،شعاع الشمسيإلل

الـذي  ،والبد من اإلشارة هنا إلى أن تلك المشكلة تـرتبط بشـكل مباشـر بـاالحتالل اإلسـرائیلي  
 ،فیمـا یخـص اسـتهالك المیـاه فـي المسـتوطناتأما ، والنهب المستمر للمیاه ،یقوم بعملیات االستیالء

% مـــن 3.6أي بمـــا یعـــادل  ؛مـــن میـــاه المحافظـــة ســـنویاً  مكعـــبٍ اٍ ملیـــون متر  4.6نحـــو فهـــي تســـتهلك 
  8.5ى الحــو االســتهالك العــام للمســتوطنات، بینمــا تســتهلك التجمعــات الســكانیة فــي نــابلس لى اإجمــ

أن استهالك المستوطنات من المیاه یعادل مثیالتها من  ، فلو افترضنا جدالً سنویاً  مكعبٍ  ملیون مترٍ 
فإنه یجب أن ال یتعدى اسـتهالك هـذه المسـتوطنات مـن  ؛التجمعات العربیة بنفس المقاییس السكانیة

زیـادة فـي اسـتهالك  مكعـبٍ  ملیـون متـرٍ  3.5، بمعنـى آخـر أن هنالـك سـنویاً  مكعـبٍ  المیاه ملیون مترٍ 
  )2(حساب المواطن الفلسطیني في المحافظة.ا كله على وهذهذه المستوطنات من المیاه، 

  :صلت لها الطالبة لحل هذه المشكلةومن أهم المقترحات التي تو 

 .بار جدیدة، وتزویدها بمضخات متطورةآحفر  - 

 .مدار العام ىكان لالستفادة منها علتجمیع میاه األمطار بقدر اإلم - 

                                                 
 .122، صسابق مرجعافظة نابلس، رنا أمین صبرة، األمراض والخدمات الصحیة في مح )1(
، رسالة م2002-1967المیاه وأثرها في توجیه االستیطان اإلسرائیلي في الضفة الغربیة إحسان شریف إعبیة،  )2(

 .201- 200، صم2005ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 



  لحضریة والتخطیط لتنمیة االستخدام السكنيالمشكالت ا
 

 
 

172

  الخامسالفصل 

 محافظة رام اهللا وطولكرم . تزوید المحافظة بالمیاه من المحافظات المجاورة ك - 

 السلطة ألسعار المیاه لتزوید المراكز العمرانیة بالمیاه . مدع - 

  
  بمرفق الصرف الصحي: االتصال-ب

داخــل الدولــة مــن كــذلك تتفــاوت مســتویات خدمــة الصــرف الصــحي مــن دولــة إلــى أخــرى، و   
والحضـاري،  ،الجتمـاعيوا ،للمسـتوى االقتصـادي إقلیم آلخر، وداخـل اإلقلـیم مـن مكـان آلخـر، طبقـاً 

 ،والكثافـــة الســـكانیة ،كمـــا تتفـــاوت تكـــالیف خدمـــة الصـــرف الصـــحي بحســـب التكنولوجیـــا المســـتخدمة
  )1(ومعاییر التصمیم. ،والجیولوجیة ،والبیئة الهیدرولوجیة

% فقط 53.3أن  م2007وقد تبین من بیانات تعداد السكان والمساكن لمحافظة نابلس عام   
أمــا  ،لمحافظــة تتصــل بشــبكة الصــرف الصــحي العامــة، خاصــة فــي المدینــةمــن جملــة المســاكن فــي ا

عتمــــد علــــى الحفــــر ت َبــــلْ ، بــــاقي المســــاكن فــــي المراكــــز العمرانیــــة ال تتصــــل بشــــبكة صــــرف صــــحي
قد بلغت نسبة المساكن المتصلة بالصرف الصحي عن طریـق الحفـر االمتصاصـیة و  ،االمتصاصیة

حیـــث بلـــغ عـــدد  ،%0.5لتـــي ال یوجـــد بهـــا صـــرف وبلغـــت نســـبة المســـاكن ا ،% مـــن المســـاكن46.1
بحفــر  متصــالً  اً مســكن 3082منهــا  ًا،مســكن 23141المســاكن التــي تعتمــد علــى الحفــر االمتصاصــیة 

إذ مـن  ،وهذا یعكس مدى المشكلة التي تعاني منها تلك المراكـز العمرانیـةكما سبق ذكره ،  صماء، 
راض نتیجــة تلــوث الخــزان الجــوفي للمیــاه مــن الطبیعــي أن تســبب الحفــر االمتصاصــیة األوبئــة واألمــ

، وهــذا مــا ســـیتم وانبعــاث الــروائح الكریهــة ،انتشــار الحشــرات الضــارةذلــك تلــك الحفــر، عــالوة علــى 
مـــن میـــاه غیـــر الصـــحیح مــدى تـــأثیر الـــتخلص ، و عنـــد الحـــدیث عـــن مشـــكلة التلـــوث الحقـــاً إیضــاحه 

  الصرف الصحي على البیئة وحیاة السكان.

  .ة للتعامل مع هذه المشكلة"الحلول المقترح"

التـي ال تتـوفر بهـا شـبكة  ،راكـزإنشاء شبكات صرف صحي في جمیع المعلى  یجب العمل - 
 .صرف

ویــتم تجمیــع المیــاه العادمــة لتلــك ،  محــددة للــتخلص مــن المیــاه العادمــة  ىٍ تخصــیص أراضــ - 
 .لمعالجتهامة محطات األماكن وٕاقا

                                                 
، 54، العدد المجلة الجغرافیة المصریةیبیا)، آمال حلمي سلیمان، جغرافیة المرافق والخدمات في شعبیة سبها (ل )1(

 . 190، صم2009الجزء الثاني، 
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إلـى منـاطق بعیـدة عـن التجمعـات  البیئـةعلـى  اً نقل المصانع التي تنتج مخلفات تشكل خطـر  - 
   منح التراخیص لمثل هذه المصانع إال بشروط حمایة البیئة. ومنع السكانیة ،

  االتصال بالكهرباء: -ج

وقـد ، "إسـرائیل"وتعتمد استیرادها مـن  ،عامة إلى مصادر محلیة للطاقة الضفة الغربیةتفتقر   
مســاكن فــي المحافظــة مــزودة بالكهربــاء عــن طریــق % مــن ال99.1تبــین فیمــا ســبق أن مــا یزیــد عــن 

الضــفة  ىإلــ"إســرائیل "بكمیــة الكهربــاء التــي تصــل  ، لكــن المشــكلة تكمــن فــي تحكــم)1(الشــبكة العامــة
عـن  ،انقطـاع التیـار الكهربـائي لفتـرات متقطعـةینـتج عنـه مما  ؛حاجة السكانب، والتي ال تفي الغربیة

  كثیر من المراكز العمرانیة.

  : البة بعض الحلول منهاتقترح الط

والعمل على التخلص من االعتمـاد علـى  ،لتفي حاجة السكان ؛بد من تطویر شبكة الكهرباء ال   -
  .سرائیل" في التزود بالكهرباءإ"

  في المستقبل.نشاء محطات للتزود بالكهرباء في كل محافظة إیمكن كما     -

  :مشاكل تداخل االستخدامات في مدینة نابلس -3
تكـــاد مدینـــة تخلـــو مـــن تـــداخل أنمـــاط االســـتخدامات، بـــل إن تـــداخل االســـتخدامات داخـــل ال   

المــدن مطلــوب، ویكــون أثــره إیجابیــًا فــي كثیــر مــن األحیــان، فوجــود اســتخدام تجــاري داخــل المنطقــة 
لصــــالح االســــتخدام الــــرئیس، ولكــــن عنــــدما یصــــبح االســــتخدام  تكمیلیــــاً  وظیفیــــاً  یلعــــب دوراً  ،الســـكنیة

هــذا األمــر ومثــل ، یســبب مشــاكل داخــل المدینــة  و ع اســتخدام آخــر یقلــل مــن فاعلیتــه،المتــداخل مــ
  )2(یحتاج إلى عملیة ضبط.

تبین أن مدینة نابلس یوجد بها تداخل في  ،وبعد دراسة المراكز العمرانیة في محافظة نابلس  
أن  كما تبـین، مع االستخدام السكني ،والتجاري ،وخاصة تداخل االستخدام الصناعي ،االستخدامات

وخاصــة الصـــناعات  ،الصـــناعیة تنشــأ بشــكل عشــوائي داخـــل المنــاطق الســكنیةالوظــائف مــن  كثیــراً 
وٕان تداخل االستخدام الصناعي مـع االسـتخدام السـكني  ،التي تعتمد على السوق ،والورش ،الصغیرة

 ،للســكنمــن حیــث التلــوث والضــجیج، وألحــق الضــرر بــالمرافق المخصصــة  ،والبیئــة ،أضــر بالســكان

                                                 
  .130ابق، نابلس، صمرجع سرنا أمین صبرة،  )1(
، رسالة دكتوراه غیر منشورة، معهد البحوث مدینتا رام اهللا والبیرة دراسة في جغرافیة المدنمحمد أنور الخطیب،  )2(

 .207ص ،م2009والدراسات العربیة، القاهرة، 
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وخاصـة فـي المنـاطق الصـناعیة فـي  ،وازدحام الطرق بالشاحنات الكبیـرة ،وتفاقم المشكالت المروریة
  سهل عسكر.

كمــا تبــین بوضــوح تــداخل االســتخدام الســكني مــع االســتخدام الزراعــي، ولــوحظ زحــف الكتلــة   
ظرا ألن غالبیـة ون ،التي تقلصت مساحتها خالل السنوات الماضیة ،السكنیة على األراضي الزراعیة

 ةكـز حضـریایعتبـر مر  كمـا أن بعضـها ،المراكز العمرانیة في المحافظة هي في األصـل قـرى زراعیـة
زالـــت هــي الوظیفـــة األساســیة لمعظـــم الســكان، لـــذلك فـــإن  فــإن الوظیفـــة الزراعیــة ال ،تطــورت حـــدیثاً 

  الزراعة.التي تعتمد على  ،یمس قوت تلك العائالت زحف العمران على األراضي الزراعیة

  :اآلتیةتداخل االستخدامات في مدینة نابلس في النقاط  مشكلةویتمثل حل 

أو نقـل جمیـع أشـكال النشـاط الصـناعي  ،على أطراف المدینة كمناطق صـناعیة توفیر أراضٍ  - 
قــــوانین صــــارمة تمنــــع إقامــــة أي نشــــاط  َوَســـنِّ ، خارجهــــا ىالقـــائم داخــــل المنــــاطق الســــكنیة إلــــ

 یة.صناعي في المناطق السكن

 عطاء التراخیص لالستخدامات المخالفة. إوعدم  ،بالمخططات الهیكلیةلتزام اال  - 

ـــة َســـنِّ  -  ـــاء علـــى األراضـــي الزراعی ـــع البن ـــيقـــوانین تمن ـــع الزحـــف العمران بمـــا ال  اتجاههـــا ، ومن
 .یتعارض مع المخططات اإلقلیمیة والهیكلیة

التــي تــؤدي  ،والنفســیة ،عیــةواالجتما ،القیــام بدراســات متخصصــة لدراســة العوامــل االقتصــادیة - 
 وضع الحلول المناسبة.یتم خاللها ، والتي من إلى تداخل االستخدامات في المدینة

  

  :المشاكل الخاصة بتوزیع الخدمات -4
تبـین  ،من خالل دراسة عالقة االستخدامات األخـرى باالسـتخدام السـكني فـي الفصـل الثـاني  

یالحظ أن جمیع الخدمات أخذت نمط التركـز كما یة، سوء توزیع الخدمات في معظم المراكز العمران
التمتـــع  ، یفقـــدهاوجـــود كثیـــر مـــن القـــرى والمنـــاطق المأهولـــة بالســـكانلـــذا فـــإن فـــي المدینـــة الواحـــدة، 

، والمؤسســـات والزراعـــي ،علـــى ســـبیل المثـــال تتركـــز مؤسســـات التعلـــیم الصـــناعيف ،بخـــدمات مناســـبة
 ،خاص في رفیدیابشكل تتركز المستشفیات كما بلس فقط، نا في مدینة الحكومیة واإلداریة والوزارات

ــدة القدیمــة الســیما  ،ســتوى المدینــة نفســهام ذلــك لــوحظ ســوء توزیــع الخــدمات علــى عــالوة علــى والبل
قـرى والمراكـز الوافتقار بعـض  ،المدارس األساسیة في منطقة جغرافیة واحدة في البلدة القدیمةتكدس 

 التــي أقیمــت بشــكل عشــوائي بعیــدٍ  ،یــث التوزیــع الجغرافــي للمــدارسمــن ح ،تخطــیط الســلیمللالعمرانیــة 
همــا رفیــدیا  ؛عــن المنــاطق الســكنیة، كمــا اقتصــرت المحافظــة علــى وجــود مستشــفیین حكــومیین فقــط
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لوافــدین مــن إلــى اضــافة باإل، )1(ألــف نســمة  145كــل مستشــفى منهمــا خــدمات لعــدد ُیَقــدُِّم والــوطني، 
، كمــا أن الخــدمات الصــحیة المقدمــة فــي هــذین المستشــفیین یعكــس ضــعفوهــذا محافظــات أخــرى، 

ضـــطر ، ممـــا یســـبب ضـــغطًا شـــدیدًا، فیتناســـب مـــع عـــدد الســـكانیة فـــي المستشـــفیات ال األســـرّ عـــدد 
الــذین  ،المستشــفى بــالنزالء زدحــامالمســبق، واالنتظــار الطویــل، ممــا یترتــب علیــه االمرضــى للحجــز 

قترح الطالبة مجموعة من اإلجراءات للنهـوض بالخـدمات یأتون من مناطق المحافظة المختلفة، لذا ت
  في المراكز العمرانیة:

البـد مـن مراعـاة اختیــار و  ،لتعلیمیـة داخـل المراكـز العمرانیـةالعمـل علـى إعـادة توزیـع الخـدمات ا -1
 مواقع الخدمات التعلیمیة الجدیدة في أماكن مناسبة.

یتناسـب مـع حجـم  ،اكـز العمرانیـةقامة مستشفى حكومي في كـل مجموعـة مـن المر إالعمل على  -2
 واختیار موقع مناسب یسهل الوصول إلیه. ،السكان

 ؛جدیــدة داخــل كــل مجموعــة مــن المراكــز العمرانیــةداریــة والــوزارات الإ العمــل علــى فــتح فــروع  -3
 لتوفیر الخدمات اإلداریة للسكان.

السـكانیة لكـل  البد من اعتماد المعاییر التخطیطیة فـي تـوفیر الخـدمات بعـد دراسـة الخصـائص -4
والریاضـیة، بمـا یتناسـب  ،والخدمات الثقافیـة ،توفیر الحدائق العامةیمكن  مركز عمراني، فمثالً 

 والفئات العمریة. مع عدد السكان

االســتفادة مــن اختیــار المواقــع الجدیــدة للخــدمات فــي توجیــه النمــو العمرانــي للمنــاطق المرغــوب  -5
 من خالل اختیار مواقع الخدمات. فیها، بحیث یمكن التحكم في توجیه العمران

  تلوث البیئة: مشكالت -5
جوانـب في كافة  التي تعوق االستمرار في برامج التنمیة المشكالتیعد تلوث البیئة من أهم   
هـــي  ُتَعـــدُّ ، التـــي وأشـــكالها المختلفـــة فـــي البـــر والبحـــر ،، والكائنـــات الحیـــة بأنواعهـــالالنســـانالحیـــاة، 

  )2(والحیاة العامة. ،والتربة ،ر للتلوث إلى المناختد التأثیر المدمّ الضحیة الكبرى للتلوث، ویم

 یترتب علیها آثارٌ  ،للتلوثعدة مصادر  منوخاصة مدینة نابلس  ،تعاني المراكز العمرانیةو 
مـن  "سـرائیلیةاإل"فیمـا تنتجـه المسـتوطنات  ؛مصـادر التلـوثوتتمثل وحیاة السكان،  على البیئةسلبیة 

                                                 

  .138، نابلس، صمرجع سابقرنا أمین صبرة،  ) 1(

المستقبل، الطبعة األولى، تخطیط المدینة العربیة بین اإلطار النظري والواقع و فتحي محمد مصیلحي،  )2(
 .489، صم1995
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التـي تنتجهـا المراكـز العمرانیـة الفلسـطینیة،  وكذلك المیاه العادمـة العادمة والمیاه  ،مخلفات المصانع
  .على مستوى المحافظة إضافة إلى ما تسببه المحاجر الفلسطینیة من تلوث

 ،المصــانع الخطــرة یــلحتعــاني المنــاطق الفلســطینیة فــي الضــفة الغربیــة بشــكل عــام مــن تر و   
 ،إلـى منـاطق صـناعیة علـى تخـوم المـدن ،المأهولة بالسكان "رائیلیةساإل "والملوثة للبیئة في المناطق

رة داخـل المنـاطق الفلسـطینیة، وقـد والتجمعات السكانیة الفلسطینیة، وعلى أراضي المواطنین المصادَ 
لمختلـف  عٍ مصـ 200ى الحـو  م2000فـي الضـفة الغربیـة عـام  "سرائیلیةاإل "وصل عدد هذه المصانع

والجلــــود، والبطاریــــات، والبالســـــتیك،  ،نیــــومممثــــل صـــــناعات األلمو  ؛رهــــاالصــــناعات الكیماویــــة وغی
واألسمنت، وعلب الصفیح لتعلیب المواد الغذائیة، والزجـاج، والمطـاط، والكحـول، والخـزف، والرخـام، 

  .)1(والمنظفات الكیماویة، والمبیدات الحشریة

 فــي محافظــة نــابلسقعهــا " ومو ســرائیلیةاإل"ال یتــوفر إحصــائیة دقیقــة لعــدد المصــانع أنــه  كمــا
وتشـــكل هـــذه المصـــانع خطـــورة كبیـــرة علـــى حیـــاة  ،رقیة والجنوبیـــة الشـــرقیة والغربیـــةفـــي المنـــاطق الشـــ

جـــراء مـــا تصـــدره مـــن مخلفـــات  ة،والبیئـــة الفلســـطینیة بصـــفة عامـــ ،واألراضـــي الزراعیـــة ،المـــواطنین
  والتربة. ،والمیاه ،تلوث الهواء ،ومواد كیماویة سامة ،صلبة

والمـــواد  ،تقـــوم ســـلطات االحـــتالل بنقـــل مخلفـــات الصـــناعات العســـكریة ،علـــى ذلـــكوعـــالوة   
ـــم  ،والمســـرطنة ،والكیماویـــة المشـــعة ،الســـامة فـــي  ، خاصـــة دفنهـــا فـــي األراضـــي الفلســـطینیةومـــن ث

 ؛سـتة مقـالع للحجـارة فـي الضـفة الغربیـة سـرائیل"إ"كمـا أنشـأت المناطق الشرقیة من محافظة نابلس، 
% مـــن 80الســـتخدامها فــي قطـــاع البنـــاء، إذ تقـــوم هــذه المقـــالع بتغطیـــة  ؛ســـیرهاوتك ،لقلــع الصـــخور
نفجـــارات االتـــي تحـــدث  ،ســـرائیل" فـــي هـــذه المقـــالع المتفجـــراتإ" وتســـتخدم "،ســـرائیلیةاإل"االحتیاجـــات 

أضـف زعـاج النـاتج عـن عملیـات النقـل مـن هـذه المقـالع علـى مـدار السـاعة، مستمرة، ناهیك عـن اإل
نتیجـة  ،ٕالحاق الضرر بالصحة العامـةو ء على تلك األراضي التي تقع بها المقالع، ستیالإلى ذلك اال

 ،باألشــجاراألمـر الـذي یسـبب ضـررًا لیصـیب المنـاطق السـكنیة المجـاورة،  ؛الغبـار الكثیـف المتطـایر
  )2(والنباتات نتیجة تساقط الغبار علیها.

حیـث تعـاني  ؛ن الملوثـات السـابقةع فهو ال یقل خطراً  ،أما عن التلوث بسبب المیاه العادمة  
سـبق أن ممامحافظة نابلس من نقص حاد في خدمات تصریف المیاه العادمـة ومعالجتهـا، فقـد تبـین 

، وأن المســـاكن المتصـــلة )3(% مـــن مســـاكن المحافظـــة غیـــر متصـــلة بشـــبكة الصـــرف الصـــحي46.1

                                                 
 .35، صم2005، تقریر شهر دیسمبر، االنتهاكات اإلسرائیلیة للبیئة الفلسطینيوزارة شئون البیئة الفلسطینیة،  )1(
 م. 2011بلدیة نابلس، بیانات غیر منشورة ،  )2(
 . 29، صمرجع سابقالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  )3(
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 ،یمـات الالجئـینومخ ،وبیـت وزن ،وحـوارة ،علـى مدینـة نـابلسفقـط بشبكة الصرف الصـحي تقتصـر 
ها شبكة صرف صحي، ویتم الـتخلص فیأما باقي المراكز فال یوجد  ،والباذان ،ودیر الحطب ،وسالم

  ة عن طریق الحفر االمتصاصیة.ممن المیاه العاد

ــــذا    ــــر ل ــــتم تفریغــــه مــــن الحف ــــاه العادمــــة الناتجــــة عــــن التجمعــــات الســــكانیة، ومــــا ی ــــإن المی ف
دون أي معالجـة،  ،نسـاب جمیعـه فـي األودیـة المجـاورةی ،االمتصاصیة بواسـطة صـهاریج مخصصـة

وتضــــاف الملوثــــات الناتجــــة عــــن  ،وخاصــــة المیــــاه الجوفیــــة ،األمــــر الــــذي یــــؤدي إلــــى تلــــوث التربــــة
 في ة المیاه العادمةتكمن خطور و  ،العادمةالصناعیة ودباغة الجلود إلى المیاه  ،الصناعات الكیماویة

  تلویثها.، ومن ثم لمیاه الجوفیة، حیث یمكن تسربها إلى اتهامعالج عدم

ز ترّكــنتیجــة  ؛یعــد مشــكلة متزایــدة ،دارتهــاإ أمــا بالنســبة للنفایــات الصــلبة فــإن الــتخلص منهــا و   
وتـزداد كمیـة النفایـات  ،صـعوبة نقلهـا بوسـائل النقـل الحدیثـةإلـى مما أدى  ،النفایات في مدینة نابلس

كم إلى الشـرق  3یقع مكب النفایات على بعد  حیث ،الصلبة في فترة الجفاف عنها في فترة الرطوبة
خــالل فتــرة  ،وهــذا االمتــداد والموقــع بشــكل متعامــد علــى اتجــاه الحافــة االنكســاریة ،مــن مدینــة نــابلس

علــى طــول امتــداد المكــب، بحیــث  ،وغنیــة بعصــارة النفایــات ،تشــكیل ســیول غزیــرة یــؤدي إلــىالشــتاء 
ومن ثـم وصـولها إلـى وادي  ،إلى المناطق الزراعیة ،رةتنتقل مع المیاه السطحیة عبر األودیة المجاو 

وانتشــار  ،عــالوة علـى ذلــك انبعــاث الـروائح الكریهــة ،البـاذان، وقســم آخـر یتســرب إلــى المیـاه الجوفیــة
  )1(والحشرات. ،البعوض

فهي تتمثل فـي  ؛مشاكل التلوث التي تعاني منها المحافظةالمتعلقة بالحلول والمقترحات أما   
  اآلتي:نقاط عدة، ك

فهــــي تظــــل  ،واالســــتیطان ،"اإلســــرائیلي"مصــــادر التلــــوث المتعلقــــة بــــاالحتالل  فیمــــا یخــــص - 
بزوال االحتالل عن األراضي الفلسـطینیة، ولكـن یجـب علـى السـلطة الفلسـطینیة أن مرتبطة 

مصـادرة  عـنفهـي ال تقـل خطـورة  ،لمشـكالت التلـوث التـي مصـدرها االحـتالل تولي اهتماماً 
 .. األراضي

صصـة لكـل خبحاویـات م مصادر النفایات لالسـتعماالت المختلفـة فـي الموقـع الواحـد تزوید  - 
 صلبة ). –عضویة  :( نوع

 .وٕاعادة توزیع النفایات بشكل متساوٍ  ،لكي تغطي الزیادة ؛زیادة عدد سیارات نقل النفایات  - 

وتحدیـــد أمـــاكن مخصصـــة لتجمیـــع  ،توعیـــة الســـكان حـــول أهمیـــة االهتمـــام بنظافـــة الشـــوارع  - 
  والتخلص منها بطریقة ال تضر بالبیئة. ،لنفایات الصلبةا

                                                 
  .144، نابلس، صمرجع سابقرنا أمین صبرة، ) 1(
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  :مشاكل النقل والمواصالت في محافظة نابلس -6
 ،إلى مجموعـة مـن المشـاكل المعقـدة ،واالمتداد العمراني المستمران للمدینة ،أدى التوسعلقد   

والنقـل، وذلـك ألن  ،والمـرور ،المتعلقـة بالحركـةتلـك  ،وأكثرهـا تعقیـداً  ،طالقولعل من أبرزها على اإل
الســـتعمالها فـــي  ؛یـــؤدي إلـــى زیـــادة الطلـــب علـــى األراضـــي، التزایـــد الســـریع لعـــدد الســـكان فـــي المـــدن

 ،فــي النســیج العمرانــي للمدینــة ســعٌ األمــر الــذي یترتــب علیــه تو  ،والخــدمات المختلفــة ،أغــراض الســكن
لعمل ومراكز توافر الخدمات وبین أماكن ا ،یؤدي إلى ازدیاد التباعد بین أماكن السكن من جهةمما 

  .ومركبات المرور ،المختلفة من جهة أخرى، مما ینتج عنه زیادة في مسافات التنقل للمشاة

فـي مدینـة نـابلس، وبشـكل خـاص  زدحامات المروریـة بشـكل عـام فـي محافظـةوتبرز مشكلة اال  
وقــد  ،مشــكالت مروریــةمحافظــة ال تعــاني مــن الوهــذا ال یعنــي أن بــاقي المراكــز العمرانیــة فــي  ،نــابلس

 :تضـــافرت مجموعـــة مـــن العوامـــل ضـــاعفت مـــن أزمـــة االزدحامـــات المروریـــة فـــي مدینـــة نـــابلس، منهـــا
، فلـو داخلهـااتجاهات الحركة مـن أطرافهـا إلـى رّكز مما  ،الذي یحاصر المدینة "سرائیلياإل"االستیطان 

لمرور في المدینة بشكل كبیر، النخفضت أزمة ا ،كانت الحركة إلى المدینة تأتي من جمیع االتجاهات
فأصـــبحت هـــذه المراكـــز  ،ســـبب حركـــة مـــرور كثیفـــةی ،تركـــز األنشـــطة االقتصـــادیة فـــي المدینـــةكمـــا أن 
 ،فـي حركـة المـرور سـلبیاً  التـي لعبـت دوراً  ،للتلوث، إضافة إلى طبوغرافیة المدینة الجبلیة رئیساً  مصدراً 

وكثــرة أعــداد ســیارات األجــرة وســائقیها  ،ل المــرورومشــاك ،وكثــرة أعــداد الســیارات التــي تســبب االزدحــام
 يضــااســتخدامات األر  ،مشــكالت النقــل والمواصــالت ویضــاف إلــى ،وضــیق األرصــفة ،غیــر المــؤهلین

ــؤدي بــدوره إلــى التعــدي علــى الشــوارع ،لمخططــات الهیكلیــةبشــكل یخــالف ا  ،البنــاء المخــالف ،والــذي ی
وحركـة المشـاة  ،والمواصالت ،ط حركتي النقلمما ینعكس على تخطی ،وغیاب نموذج تخطیطي واضح

  )1(. في المدینة

  
یمكـن و  ،الحلول المقترحة لمشاكل النقل والمواصالت فـي المراكـز العمرانیـة فـي المحافظـة

  :اآلتیةتلخیص في النقاط 

 وٕادارة نظام المواصالت بشكل جید وعادل وآمن. ،وتصمیم ،تخطیط - 

ة بمـــا یتناســـب مـــع الحاجـــات الملحـــة للســـكان إعـــادة تخطـــیط مخططـــات للطـــرق داخـــل المحافظـــ - 
 والتواصل مع باقي االستعماالت. 

                                                 
 . م2012بلدیة نابلس ، بیانات غیر منشورة ،. )1(
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هم بشــكل فعــال فــي اربــط المنــاطق التــي تشــهد كثافــة ســكانیة منخفضــة بوســائل نقــل مناســبة تســ - 
مما یقلل من حـدة االزدحـام فـي غیرهـا مـن المنـاطق الواقعـة فـي ؛ توجیه االمتداد العمراني نحوها

 قلب المدینة . 

 مشاریع إنشاء طرق دائریة .تنفیذ  - 

باتجــاه المنــاطق  ،مــن وٕالــى مركــز المدینــة ،نشــاء محطــة مركزیــة النطــالق المواصــالت العامــةإ - 
 .السكنیة

  

جنــوب  رٍ كلیــومت 16علــى بعــد  ،ز فــي قریــة جمــاعینبشــكل مرّكــ توجــد المحــاجر الفلســطینیة  
إنمـا علـى فحسب، لسطین لیس في ف ،والتي یشتهر حجرها بأنه أفضل األحجار ،غرب مدینة نابلس

 35و ،مقــالع حجــر 7مــن مــا یقــرب إلــى  مســتوى العــالم أیضــًا، ویصــل عــدد المحــاجر فــي جمــاعین
أو  ،كســارات، تعمــل بشــكل متواصــل، ویعــد البنــاء الــذي ینــتج مــن العمــل فــي المحــاجر 7و ًا،منشــار 

الكبیــرة  لغبــاراة كمیــ نتیجــةنتیجــة حركــة اآللیــات والشــاحنات علــى الطــرق الترابیــة الملــوث الــرئیس، 
باإلضــافة إلــى نســبة  ،مــن كربونــات الكالســیومیتكــون بشــكل رئــیس  الغبــارعلمــًا بــأن ، المنبعثــة منهــا

ویعمــل الغبــار علـــى  ،وهــي مــادة مســرطنة عنــدما یـــتم استنشــاقها ،غیــر قلیلــة مــن أكســید الســـیلیكون
وي ألوراق الشــجر، ویــؤثر علــى عملیــة التمثیــل الحیــ ،ویقلــل مــن خصــوبتها ،التربــة مســاماتغــالق إ

ومـا ینـتج عنهـا  ،ووسـائل النقـل ،الغازات الناتجـة عـن اآللیـات المسـتخدمة فـي المحـاجر وهناك أیضاً 
ومركبـات  ،والهیـدروكربونات ،وأكسـید النیتـروجین ،وأكسـید الكبریـت ،أول أكسید الكربونات كمن غاز 

ـــى الرصـــاص،  ـــوث الهـــواءالتـــي تعمـــل عل ـــؤثر ســـلباً  ،تل ـــاة ســـكان  وت ـــك علـــى حی المـــدن المجـــاورة لتل
  )1(المحاجر.

یالحــظ األطبــاء أن األمــراض المزمنــة تــزداد  ،ومــن المشــاكل الصــحیة لســكان بلــدة جمــاعین  
نســـبة اإلصـــابة كمـــا لـــوحظ ازدیـــاد األطفـــال وكبـــار الســـن،  بـــین المـــواطنین بشـــكل كبیـــر، وخصوصـــاً 

ض السـرطان فـي الجیـوب وازدیـاد عـدد مصـابي مـر  ،والتهاب الكبد ،والضغط النفسي ،بأمراض الربو
الناتجــة عــن الحساســیة مــن الغبــار،  ،وارتفــاع عــدد المصــابین بمشــاكل العیــون ،وقلــة الســمع ،األنفیــة

ـــة ـــال جـــاف لدرجـــة  ،إضـــافة إلـــى مـــرض االلتهابـــات الجلدی ـــد الخـــارجي لألطف لدرجـــة أن معظـــم الجل
  : لتلك المشكلة من الحلول والمقترحات اً لذا تقترح الطالبة عدد  )2(كبیرة.

                                                 
لتعاون مع المجتمع وٕاعادة تأهیل المحاجر المهملة، فایز فرحات، یوسف حالیقة، بلدیة الشیوخ تجربة رائدة في ا )1(

 .12، ص2007، جامعة القدس، فلسطین، بحث مقدم للمرصد الحضري
 .2011تلفزیون نابلس، بیانات منشورة،  )2(
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، والواقعـــة ضـــمن التـــي توجـــد داخـــل المنطقـــة الســـكنیةوٕاغالقهـــا، خاصـــة المحـــاجر مـــن الـــتخلص  - 
 حدود البلدیة للمراكز العمرانیة.ال

علــى أو  ،بــالقرب مــن المنــاطق الســكنیةالمحــاجر قامــة إصــدار القــوانین والتشــریعات التــي تمنــع إ - 
 األراضي الزراعیة.

كــون بعیــدة عــن المنــاطق المحــاجر، بشــرط أن ت البــد مــن تحدیــد منطقــة صــناعیة محــددة إلقامــة - 
 ،وٕانشاء الطرق المرصوفة البعیدة عـن التجمعـات السـكنیة ،تزویدها بالبنیة التحتیة، ویتم السكنیة

 تربط تلك المنطقة باألسواق. التي
  

  :االحتیاجات السكنیة والعمرانیة للمراكز الحضریة تقدیر -ثانیًا:
واحــدة مــن أهــم المعطیــات  ،واالســتثمارات الالزمــة لتلبیتهــا ،تعتبــر تقــدیرات الحاجــة الســكنیة  

ولوضــــع البــــرامج والمشــــاریع  ،الواجــــب توافرهــــا إلعــــداد الخطــــط واالســــتراتیجیات المتعلقــــة باإلســــكان
والطلــب  ،االسـتثماریة الالزمــة لتنفیــذها، كمــا أنهــا ضــروریة لتحدیــد حجــم الفجــوة بــین الحاجــة الســكنیة

  . وبین العرض ،الفعلي

  :ات السكنیةمن الوحددیر االحتیاجات تق -1
أن متوســـط عـــدد الوحـــدات الســـكنیة المطلوبـــة فـــي المراكـــز  ،) 16  یتضح من الجدول رقم (  
فـــي ظـــل  اً عـــدد كبیـــر الویعـــد هـــذا  ،م2022للعـــام  وحـــدة ســـكنیة 209889نحـــو  بلـــغ ســـنویاً  العمرانیـــة

بـــد مـــن تكـــاثف جهـــود  ذا الالتـــي تعیشـــها المحافظـــة، لـــ ،واالقتصـــادیة الصـــعبة ،الظـــروف السیاســـیة
 ،بــد مــن مراعــاة المؤشــرات االقتصــادیة وال ،لتــوفر المســكن المناســب ؛القطــاعین الحكــومي والخــاص

یراعــي ل ؛أن الطلــب ســیكون علــى المســكن االقتصــادي قلیــل التكلفــة علــى التــي تؤكــد ،واالجتماعیــة
لعـاملین فـي المؤسسـات ، خاصـة أن نسـبة المـوظفین اوالمحـدود المتوسـطذات الـدخل فئات المستوى 

  النسبة األكبر في المحافظة. شكلوالخاصة ت ،الحكومیة

لتقلیـــل الفجـــوة الســـكنیة فـــي الســـنوات  ،جـــداً  مهـــملـــذا فـــإن دور القطـــاع الخـــاص الفلســـطیني   
ســــكان الفــــاخر واإل ،ر نشــــاطه علــــى االســــتثمار فــــي البنــــاءُصــــالقادمــــة، وٕاذا كــــان فــــي الســــابق قــــد قَ 

الســتثمار فـــي بنـــاء ل وطنیـــاً  أن یلعــب دوراً إلـــى  هـــذا القطــاعفـــي ماســة  ن هنــاك حاجـــةإوالمختــار، فـــ
ـــو تـــرك األمـــر لبنـــاء  ،المســـاكن االقتصـــادیة الرخیصـــة التـــي تلبـــي حاجـــة األســـر فـــي المحافظـــة، ول

فــإن هــذا ســیؤدي إلــى  ،مكانیــة األفــراد المادیــةإبنــاًء علــى  ،الوحــدات الســكنیة علــى المســتوى الفــردي
زیــادة مســاحة األمــر الــذي ســیترتب علیــه  ،قــي علــى بنــاء الوحــدات الســكنیةســیطرة نظــام التوســع األف

  وانخفاض الكثافة السكانیة. ،االستخدام السكني
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  )16( جدول

  : م)2022 -2007الحاجة السكنیة في محافظة نابلس للفترة من (
  2022  2017  2012  2007  البیان

  754984  554630  366040  317391  )1عدد السكان (
  4.9  5.7  5.4  5.4  )2م األسرة (متوسط حج

  154078  97303  67785  58776  )3عدد األسر المعیشیة (
  73955  62011  61753  58750  )4عدد المساكن المتوفرة (

  146744  104659  69429  40444  )5العجز المتراكم (
الوحدات التالفة لالستبدال وتقدر سنویا بنحو 

  )6عدد المساكن (% × 3
11366  10434  10799  11177  

  51968  44885  37935  30501  )7الحاجة الناجمة عن تكوین األسر الجدیدة (
  209889  160343  117798  82311  )8الوحدات المطلوبة للبناء (

  14075  13599  13139  12881  )9الوحدات المتوقع بنائها فعلیا (
  195815  146744  104659  69429  )10العجز (

  المصدر: من إعداد الطالبة.

  

  لمصادر وطریقة احتساب الحاجة السكنیة.ا

ـــــرة  )1( ـــــة الفلســـــطینیة، التعـــــداد العـــــام للســـــكان والمســـــاكن  اإلحصـــــاءعـــــدد الســـــكان، دائ المركزی
 .2007، تقدیرات المساكن حسب السلسلة المتوسطة، رام اهللا، م2007والمنشآت، 

/ ادر أفــ6و ـوهــ م،2015متوســط حجــم األســرة، تتوقــع الطالبــة ثبــات حجــم األســرة حتــى عــام  )2(
ثــم ســینخفض  ،%0.5ســینخفض حجــم األســرة بمقــدار  م2022 -2017وفــي الفتــرة  ،أســرة

وتعـود أسـباب التوقـع إلـى نزعـة انفصـال األسـر  م،2022عـام  التوقـع% بعد  سنة 1بمقدار 
الجدیــدة عــن األســر الممتــدة فــي المحافظــة، عــالوة علــى التوجــه نحــو تخفــیض عــدد الموالیــد 

 ف.بفعل انتشار الوعي والتثقی

 الحصول علیه بقسمة عدد السكان على متوسط حجم األسرة.مَّ عدد األسر المعیشیة، ت )3(

بنحــو  ُتَعــدُّ و  ،وهــي المســاكن التــي یتوقــع أن تتلــف ویعــاد بناؤهــا ،الوحــدات التالفــة لالســتبدال )4(
% من المباني السكنیة فـي 22.2نسبة هذه وتوقع أن  تشكل  م،2007 -1997% للفترة 3

ثم تنخفض نسبة التالف إلى ،   م1978إلى قبل عام  ئهایرجع تاریخ بنا، و ةالمراكز العمرانی
 .م2017% بعد عام 2.7



  لحضریة والتخطیط لتنمیة االستخدام السكنيالمشكالت ا
 

 
 

182

  الخامسالفصل 

الحصــــول علــــى عــــدد الوحــــدات المطلوبــــة للبنــــاء مــــن حاصــــل جمــــع العجــــز المتــــراكم +  مَّ تــــ )5(
 الوحدات التالفة لالستبدال + الحاجة الناتجة عن تكوین األسر الجدیدة.

 0.034 ـمن حاصل ضرب عدد المساكن ب ،وقع بناؤها فعلیاً الحصول على الوحدات المت مَّ ت )6(
 هذه النسبة متوسط ألعداد رخص البناء الصادرة للوحدات السكنیة لعدة سنوات ماضیة. ،

 .وعدد الوحدات المتوقع بناؤها فعلیا ،العجز هو الفرق بین عدد الوحدات المطلوبة للبناء )7(

  

  : لسكنيستخدام اتقدیر االحتیاجات  المستقبلیة لمساحة اال -2
سیتم الحصول على تقدیر مسـاحة االسـتخدام السـكني عـن طریـق نصـیب الفـرد مـن مسـاحة   

ألن هــذه الطریقــة أكثــر دقــة مــن الطــرق الحســابیة األخــرى، وســیتم االعتمــاد فــي  ؛االســتخدام الســكني
علـى دًا اعتمـااألولـى  ؛حساب االحتیاجات المستقبلیة من األرض لالستخدام السـكني علـى فرضـیتین

مــا یعــادل ، باً نســمة/ دونمــ 36أي بكثافــة  ،مــن االســتخدام الســكنيى الأسـاس ثبــات نصــیب الفــرد الحــ
نصــــیب الفــــردمن مســــاحة االســــتخدام علــــى انخفــــاض  اً والفرضــــیة الثانیــــة اعتمــــاد ،/ نســــمة2م 27.7

ة / نســمة، أمــا عــن ســبب اختیــار هــذه الفرضــی2م9.6أي مــا یعــادل  ،نســمة/ للــدونم70إلــى  الســكني 
فـي  عـدد مـن  زیادة نصیب الدونم من األفراد إلى مما یؤدي  ؛البناء الرأسيفیرجع إلى االتجاه نحو 

ـــة فـــي المحافظـــة ـــابلس ،المراكـــز العمرانی ـــة ن ـــة  ،وخاصـــة مدین ـــة فـــي المراكـــز العمرانی خـــالل  المختلف
  :یأتي ماعلى  بناء الفرد المفترض فأمكن الحصول علیه وبخصوص نصیب ،السنوات القادمة

 .كما حددتها المخططات الهیكلیة للبلدیات  2م280الحد األدني لمساحة القسیمة  -1

علــى  طوابــق أو 4الحــد األقصــي لعــدد الطوابــق فــي معظــم المراكــز العمرانیــة هــو أرضــي +  -2
ــــة مــــن  ــــر أ6.9اعتبــــار أن لكــــل شــــقة أســــرة مكون ــــي العمــــارة الســــكنیة نحــــو ذ یقطــــن إ ، داف ف

  . )1(فرداً 27.6

كمـا  م،2035 -2009حتیاجـات المسـتقبلیة لالسـتخدام السـكني للفتـرة مـن تـم دراسـة االلقد و 
وأن الفتـرة مـن كـل  ،هـي سـنة األسـاس  م2007) وذلك علـى اعتبـار أن سـنة 17بینها الجدول رقم (

  .تقدیر وآخر سنتان للخروج بنتائج أكثر تفصیالً 

  

                                                 
 م.2007، المخطط الهیكلي، محافظة نابلس، وزارة الحكم المحلي )1(
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ـــین مـــن الجـــدول رقـــم ( لالســـتخدام  یاً ســـنو  دونمـــاً  1664) أنـــه یتطلـــب تـــوفیر نحـــو  17ویتب
علـــى الفرضـــیة  لـــك اعتمـــاداً ذو ،  م2007عـــن عـــام  ســـنویاً  %13تقـــدر بــــ بنســـبة زیـــادة ، أي الســـكني

  . ىاألول
  )17( جدول

  االحتیاجات المستقبلیة من األراضي لالستخدام السكني 

  :)ثبات نصیب الفرد (الفرضیة األوليم 2035 -2009للفترة من 

  عدد السكان  السنة
على  المساحة المطلوبة

  نسمة/دونم 9.6أساس 
العجز 
  التراكمي

2007  146580  15244  -  
2009  332389  34623  19379  
2011  360326  37533  22289  
2013  413140  43035  27791  
2015  478612  49855  34611  
2017  554630  57773  42529  
2019  615487  64113  48869  
2021  718551  74849  59605  
2023  786482  81925  66681  
2025  927628  96627  81383  
2027  943652  98297  83053  
2029  984423  102544  87300  
2031  987894  102905  87661  
2033  998542  104014  88770  
2035 999472 104111 8887 

  الطالبة من  خالل الطریقة الحسابیة :   إعدادالمصدر : 

مثــال عـدد السـكان عــام مقیـاس نصـیب الفرد. بقسـمة ة عـدد الســكان فـي السـنة الســابق المسـاحة المطلوبـة = •
 102544 =   984423تساوي 2029

             9.6       
 المتوقعة.  ةالمساحة للسن –العجز التراكمي: المساحة للسنة األساس  •
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  )18جدول (

  االحتیاجات المستقبلیة من األراضي لالستخدام السكني 

  :)نخفاض نصیب الفرداة الثانیة(الفرضی م 2035 – 2009من  ةللفتر 

السكان لسیناریو  عدد السنة
 نصیب الفرد انخفاض 

المطلوبة  المساحة
 70على أساستراكمى 

 نسمة/دونم 

2007 146580 -  
2009 150984 62.9 
2011 155457 126.8 
2013 160000 191.7 
2015 164609 257.5 
2017 169283 324.3 
2019 174020 392 
2021 178818 460.5 

2023 183,676 529.9 

2025 188589 600.1 
2027 19557 671.1 
2029 198576 742.8 
2031 203644 815.2 
2033 208757 888.2 
2035 213913 961.9 

  :  األتیةمن خالل الطریقة من حساب الطالبة  :المصدر

  نسمة /دونم ).70() تقسیم 2007ؤ (عدد السكان لسنة التنب – 2009الساحة المطلوبة = عدد السكان في سنة 
  

  مناطق التطویر المستقبلي لالستخدام السكني والحاجة المستقبلیة للمساحة العمرانیة. -3
  مناطق التطویر المستقبلي لالستخدام السكني: -أ

فــــي التوســــع العمرانــــي للمراكــــز العمرانیــــة فــــي  شــــك أن المســــتقبل ســــوف یشــــهد اســــتمراراً  ال  
الهــدف هــو تقــدیم مقترحـــات واقعیــة عــن التوجهــات المســتقبلیة الممكنــة للكتلـــة وأن  ،محافظــة نــابلس

  مع المحافظة على األراضي الزراعیة. ،والتخطیط له ،مكانیة استیعاب هذا النموإالسكنیة، ودراسة 
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اختیــار عــدة  ،ومــن الضــروري عنــد اختیــار منــاطق التطــویر المســتقبلي لالســتخدام الســكني  
وصـعوبة التنبـؤ بمـا سـیكون علیـه المسـتقبل،  ،الوضـع السیاسـي غیـر المسـتقرذلـك إلـى  بدائل، ومردّ 

ومـا أم سـیبقى االحـتالل، لمعاهـدة السـالم،  كامـل مـن المحافظـة وفقـاً  شـكلفهل سینسحب االحتالل ب
وصـــال أوتقطیـــع  ،)1(وتقســـیم األراضـــي إلـــى منـــاطق أ، ب، ج ،یترتـــب علیـــه مـــن بقـــاء المســـتوطنات

سیبقى ففي هذه الحالة  ، بقاء على المستوطنات داخل مدینة نابلسواإل ،افیةالمحافظة بالطرق االلتف
 ؛عملیــــة أم أن هنـــاك حلــــوالً  ي،الوقـــت الحــــالالموجــــودة فــــي  تطـــور الكتلــــة الســـكنیة بــــنفس العشـــوائیة

  نیة وفق ما هو متوفر من أراض.كلمجابهة التطور السریع للكتلة الس

  : ألتىلنحو ااعلى  ما سبق سیتم وضع بدیلینعلى  وبناء
  : )م2035-2010البدیل األول ( -أ

علـــى  ،یفتـــرض هـــذا البـــدیل أن التوســـع ســـیكون فـــي المنـــاطق المجـــاورة للمنطقـــة الفلســـطینیة  
 دٍ لم یتم الرجوع إلى تقسیمات اتفاقیة أوسلو لمنطقة أ، ب، ج، وهذه الفرضیة تحتاج جهـو أنه اعتبار 

التي یجب أن تواجـه األمـر الواقـع الـذي  ،الفلسطینیةتقع معظمها على عاتق السلطة الوطنیة  ،كبیرة
منـــذ انطـــالق المفاوضـــات، فیجـــب ســـن القـــوانین التـــي تلـــزم تطبیـــق المخططـــات  "إســـرائیل"تفرضـــه 
  الهیكلیة.

رسـالة سـعید  : علمیـة مثـلالرسـائل السـات التـي قـام بهـا معهـد أریـج و الدرا و من خالل االطالع على
  :جاح هذه الفرضیة العیماوي تم التوصل لمقترحات لن

بإعــداد دراســات تفصــیلیة عــن الحالــة العمرانیــة  ،وذات االختصــاص ،تكلیــف المؤسســات العلمیــة - 
مــــن قبــــل الســــلطة  تســــتقیها مــــن أرض الواقــــع، وتغطیــــة الدراســــات مادیــــاً  ،للمنــــاطق الفلســــطینیة

قامت بها  والتعامل مع نتائجها وتطبیقها على أرض الواقع، علما بأن هناك دراسات ،الفلسطینیة
وبــدعم مــن دول أوروبیــة، وبقیــت هــذه  ،معهــد األبحــاث التطبیقیــة (أریــج) :مثــل ،مؤسســات أهلیــة

 الدراسات حبیسة األدراج دون تنفیذ.
ومســاندتها بقــوة القــانون لتطبیقهــا، والتوصــل إلــى حلــول مرضــیة لمشــكلة  ،دعــم هــذه المخططــات - 

خـل القـرى، والتـي تشـكل نسـبة كبیـرة خاصـة دا ،التـي تشـیع فـي محافظـة نـابلس ،ملكیة األراضي
 من األراضي الخالیة داخل المخططات الهیكلیة الحالیة.

 

 وكهرباء. ،ومیاه ،رف صحيصهذه المناطق بالخدمات الالزمة من لتزوید التخطیط السلیم  - 

                                                 
 التقسیمات. إلىتم اإلشارة في الفصل األول  )1(
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ــــةإقامــــة المشــــاریع اإل -  ــــي بشــــكل عمــــودي ،ســــكانیة الحكومی ــــه التوســــع العمران الســــتیعاب  ؛وتوجی
ممـا سـیؤدي إلـى انخفـاض مسـاحة االسـتخدام السـكني مقارنـة ؛ الوحـدات السـكنیةاحتیاجات بنـاء 
 .) 35انظر الخریطة ( بالنمو األفقي.

   )35(خریطة 

  : التطور المستقبلي لالستخدام السكني (البدیل األول ) مناطق

  
  م.2010 – األبحاث التطبیقیة (أریج ) معهد :المصدر

  م2035 -2015البدیل الثاني: -ب

وٕاخـالء  ،مـن المحافظـة سـرائیل"إیجابیة لعملیة السالم، وانسحاب "إرض هذا البدیل نتائج یفت  
هو التخلص مـن قیـود االحـتالل المفروضـة  ،والبدیل األول ،وأن الفرق بین هذا البدیل ،المستوطنات

والــتخلص مــن التصــنیف السیاســي لألراضــي كمنــاطق أ، ب، ج، وهــذا  ،علــى األراضــي الفلســطینیة
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وخاصــة األراضــي التــي  ،بســبب االحــتالل ،مســاحات واســعة مــن األراضــي كانــت ال تســتخدمســیتیح 
  )36( رقم نظر خریطةاتقع في مناطق ب، ج، 

 ،كما یفتـرض هـذا البـدیل بسـط السـلطة الفلسـطینیة حكمهـا علـى جمیـع األراضـي الفلسـطینیة  
ي إلــى تحســن الوضــع والــذي بــدوره ســیؤد ،واســتقرار األوضــاع السیاســیة م1967التــي احتلــت عــام 

بــــــل المغتــــــربین مــــــن قِ  خصوصــــــاً  ،ســــــكانممــــــا سیشــــــجع االســــــتثمارات فــــــي قطــــــاع اإل ،االقتصـــــادي
جـر السـتیعابهم فـي الفلسطینیین، كما یفترض هذا البـدیل عـودة عـدد كبیـر مـن الفلسـطینیین مـن المهْ 

 شـكلرة بإضافة إلى توقع انخفاض معـدالت الهجـ ،من ضمنها محافظة نابلس ،األراضي الفلسطینیة
  كنتیجة لتحسن الوضع االقتصادي. ،كبیر

ـــى مـــا ســـبق ووفقـــا لهـــذا    ـــاء عل مـــة للتطـــور ءفـــإن مســـاحة األراضـــي األكثـــر مال ،لبـــدیلاوبن
إمكانیــة تلبیــة متطلبــات یــوفر قــد زادت بشــكل كبیــر مقارنــة مــع البــدیل األول، وهــذا البــدیل  ،العمرانــي

شــارة أنــه علــى الــرغم مــن تــوفر المزیــد مــن بــد مــن اإلالنمــو المتزایــد للكتلــة الســكنیة فــي المســتقبل، وال
 ؛ومراقبتهــا بصــورة جیــدة ،بــد مــن إدارة عملیــة التوســع العمرانــي، إال أنــه الاألراضــي وفــق هــذا البــدیل

  واإلدارة السلیمة. ،بد من التركیز على التخطیط الفلتجنب العدید من المشاكل العمرانیة، 
 ،ودون المســـاس بـــالموارد الطبیعیـــة ،بشـــكل ســـلیم ومـــن أجـــل أن تنمـــو المـــدن فـــي المســـتقبل  

تنظم استخدامات  ،یتوجب على العاملین في التخطیط العمراني وضع استراتیجیات مستقبلیة واضحة
یأخـــذ بعـــین  ،مســـتدام ،األرض، وتقلـــل كمیـــة األراضـــي المســـتنفذة، وذلـــك مـــن أجـــل تطـــویر مســـتقبلي

صـــاحب النمـــو الســـكاني الســـریع علـــى المـــدى التـــي ست ،االعتبـــار طـــرق التطـــویر العمرانـــي األفضـــل
  البعید.
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  ) 36( خریطة
  :التطور المستقبلي لالستخدام السكني (البدیل الثاني ) مناطق

  
  .)2016(األبحاث التطبیقیة (أریج ) معهد بیانات :المصدر

  االحتیاجات المستقبلیة لبعض االستخدامات التي تحتاجها المناطق السكنیة:-ب

االســـتخدامات  :مثـــل ؛الســكنیة إلـــى تطــور فـــي االســتخدامات التـــي تخــدمهاتحتــاج المنـــاطق   
  والمساحات الخضراء . ،والدینیة ،والتعلیمیة ،والتجاریة ،الصحیة

ــــات نصــــیب الفــــرد الحــــ المســــاحة المطلوبــــة ســــنویاً ف   لى الالســــتخدام الصــــحي بنــــاء علــــى ثب
أمــا علـــى أســـاس المعـــاییر  ،اً % ســـنوی4، بنســـبة زیـــادة ســنویاً  دونمـــاً  80.5نحـــو  ، أي/نســمة2م1.65

، أي أن المســــاحة ســــنویاً  دونمــــاً  94ـاحة المطلوبــــة بــــســــ، فتقــــدر الم)1(/ نســــمة2م 1.85فبلــــغ الدولیــــة 

                                                 
 .321، صسابق مرجعئد أحمد صالحة، االستخدام السكني لألرض في محافظات غزة، را )1(
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والبـد  ،% مـن المسـاحة المطلوبـة حسـب الفرضـیة الثانیـة85 شـكلالمطلوبة حسب الفرضیة األولـى ت
  .األماكنول إلیها من جمیع بطریقة تسهل الوص ،من مراعاة توزیع المستشفیات داخل المحافظة

 الىحسـب نصـیب الفـرد الحـ ،دونمـاً  255تقدر بـ وٕان المساحة المطلوبة لالستخدام التجاري   
وذلـك حسـب  ،للمسـاجد سـنویاً  دونمـاً  60.2نحـو  إلـى كما تحتاج المراكز العمرانیـة ،/ نسمة2م 4.86

/نســمة، 2م 3.9علــى أســاس  ســنویاً  دونمــاً  68.3/ نســمة، ونحــو 2م0.9إلى رد الحـــثبــات نصــیب الفــ
ـــر فـــي الحـــدائق ـــة والحضـــریة مـــن نقـــص كبی ـــوفیر  ،وتعـــاني المراكـــز العمرانی ـــاك حاجـــة ماســـة لت وهن

 ،سـنویاً  دونمـاً  69.2ویتطلـب تـوفیر نحـو  ،تخصـص للحـدائق ،مساحات من األراضي في كل مدینة
 217المطلوبـة إلــى احة ســفیمــا تـزداد الم ،/ نسـمة2م 1.32ى العلـى ثبــات نصـیب الفــرد الحـ اعتمـاداً 
نحــو /نســمة، وتحتــاج المراكــز العمرانیــة 2م 4علــى ارتفــاع نصــیب الفــرد إلــى  اعتمــاداً  ،ســنویاً  دونمــاً 
 ،/ نسـمة2م 1.42لـى إهذا على أساس ثبات نصیب الفـرد و  ،للمالعب الریاضیة سنویاً  دونماً  88.2
/ نســـمة، ویجـــب 2م 2ى اللحـــحســـب المعیـــار العـــالمي ا ســـنویاً  دونمـــاً  114.5ا المطلـــوب تـــوفیره ـبینمـــ

بمــوازاة ذلــك و  ،مناســب بــین المراكــز العمرانیــة شــكلوتوزیعهــا ب ،تــوفیر المالعــب بمســتویاتها المختلفــة
ـــة ـــات ،یجـــب تنشـــیط الحركـــة الثقافی ـــوفیر المكتب بمـــا یلبـــي حاجـــة الســـكان فـــي المراكـــز  ،والكتـــب ،وت

  العمرانیة.

  

  العمرانیة:الحاجة المستقبلیة للمساحة العمرانیة للمراكز -ج

 م2035الفلســـطیني للســـكان حتـــى عـــام  لإلحصـــاءعلـــى تقـــدیرات الجهـــاز المركـــزي  اعتمـــاداً 
علــى مســتوى المــدن والمحافظــات، علــى اعتبــار أن  م2010وحتــى عــام  ،محافظــة نــابلسإلى إلجمــ
فقـــد تـــم التنبـــؤ بالحاجـــة المســـتقبلیة للمســـاحة  ،هـــي ســـنة األســـاس للمســـاحة العمرانیـــة م2007ســـنة 
والثانیـة فـي حـال  ،نسـمة/ دونـم 9.8األولى: استمرار الكثافة الحالیة ؛ على فرضیتین بناءً  ،یةالعمران

 3على وى توتم اختیار هذه الكثافة على أساس أن الدونم یح ،نسمة/ للدونم 18رفع الكثافة لتصبح 
  للدونم. اً فرد 18أي  د،أفرا 6مساكن وهي نسبة معقولة، وأن متوسط حجم األسرة 
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  )19( جدول

المراكز العمرانیة في محافظة نابلس للفترة ى الجمإالمساحة العمرانیة المتوقعة على مستوى 
  م2035 - 2009من 

المساحة المطلوبة   النسبة
على أساس كثافة 

  نسمة/ دونم 9.8

نسبة الزیادة% 
بالنسبة لسنة 

  األساس

المساحة المطلوبة 
على أساس كثافة 

  نسمة/ دونم 18

نسبة الزیادة % 
لنسبة لسنة با

  األساس

2007  -  -  -  -  
2009  22211  4.1  1816.8  3.4  
2011  5359.1  10.0  8837  16.5  
2013  7536.2  14.1  45583  22.4  
2015  9056.1  16.9  13446  25.1  
2017  10536.6  19.7  23145  43.3  
2019  12363.7  23.1  23568  44.1  
2021  13188  24.6  23587  44.1  
2023  13920.3  26.0  25478  47.6  
2025  15170.6  28.3  2664.4  49.9  
2027  18152.4  33.9  25241  65.9  
2029  18796.1  35.1  35478  66.4  
2031  20016.7  37.4  29361.7  73.6  
2033  21176.3  39.6  44251  82.8  
2035 21809.1 40.8 45116 84.8 

  .سقاطات السكانیة من خالل اإل، إعداد الطالبة :المصدر

لثبــات الكثافــة الحالیــة یتوقــع أن  ) أن المســاحة العمرانیــة وفقــاً 19ول رقــم (یالحــظ مــن الجــد
فــــي العــــام  دونمــــاً  21809.1إلــــى  م2007عــــام  دونمــــاً  22211تــــزداد فــــي المراكــــز العمرانیــــة مــــن 

لــــو افترضــــنا ثبــــات مســــاحة الحــــدود اإلداریــــة البالغــــة ســــنة لى اوبالتــــ ،%40.8بنســــبة  م، أي2035
داریـة عـام فمـن المتوقـع أن تشـكل المسـاحة العمرانیـة مـن الحـدود اإل ،دونمـاً  188754نحو  م2007
وبناء على هذه الفرضیة وهي ثبات  م،2007% عام 22.3بینما هي تشكل  ،%71.3نحو  م2035

  للمساحة العمرانیة. سنویاً  اً دونم 3412یتطلب توفیر نحو ، الكثافة الحالیة فإنه 
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 18وهـــي رفـــع الكثافـــة إلـــى  ،الفرضـــیة الثانیـــة بنـــاء علـــىو  )19ویالحـــظ مـــن الجـــدول رقـــم (
كمـــا تبـــین أن المســـاحة  م2019تكفـــي لغایـــة  ،فـــإن المســـاحة العمرانیـــة المتـــوفرة حالیـــاً  ،نســـمة/ دونـــم

% 53بنســبة زیــادة  ،دونمــاً  45116بنــاء علــى هــذه الفرضــیة تبلــغ  م،2035العمرانیــة المتوقعــة عــام 
   م.2007من المساحة العمرانیة عام 

% منهـا 45فإن هذه المساحة ستشكل نحو  ،في حال ثبات مساحة الحدود اإلداریة لىاوبالت
 2622.8نحــو  شـكلت ،وأن المسـاحة العمرانیـة المطلــوب توفیرهـا حسـب هــذه الفرضـیة م،2035عـام 
احة المطلوبــة ســ% مــن الم54.4أي أن المســاحة المطلوبــة حســب هــذه الفرضــیة تشــكل نحــو  ًا،دونمــ

  .دونما سنویاً  2194.2ذلك یمكن توفیر حسب الفرضیة األولى، ب
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  الخاتمة
  : النتائج -أوًال:

  : اآلتیةإلى النتائج  الباحثةتوصلت 

والجهـــاز المركـــزي  ،وجـــود اخـــتالف فـــي تصـــنیف المراكـــز العمرانیـــة بـــین وزارة الحكـــم المحلـــي -1
ـــؤثر ســـلباً  لإلحصـــاء الفلســـطیني، ـــات عنـــد وضـــع  وهـــذا االخـــتالف ی علـــى التعامـــل مـــع البیان

 خطط. ال

خـر، ومـن منطقـة إلـى آإن قسوة المنـاخ والتذبـذب الواضـح فـي كمیـات األمطـار مـن عـام إلـى  -2
حیـــث بـــدت  دور فـــي توزیـــع الســـكان داخـــل المحافظـــة، هكـــان لـــ ،فـــي محافظـــة نـــابلس ىأخـــر 

 المنطقة الشرقیة من المحافظة وكأنها خالیة من السكان. 

حـــاد، وتـــزداد  شـــكلنقـــص المیـــاه باالســـتخدام الســـكني، و تعـــاني محافظـــة نـــابلس مـــن مشـــكلة  -3
 ظل النمو السكاني المتزاید.  في ،أكبر شكلكل عام ب شكلةالم

 على استخدام الموارد المائیة في المحافظة.  ن إسرائیل تفرض قیوداً إ -4

زت هــذه ر وبـ ،علــى االسـتخدام الســكني فـي المراكـز العمرانیــة واضـحاً  تركـت مشـكلة المیــاه أثـراً  -5
 د تطبیق أسلوب التحلیل العاملي في الدراسة. المشكلة  كعامل مؤثر عن

تسیطر إسرائیل ممثلة في شركة (میكـروت) علـى معظـم المیـاه الجوفیـة فـي المحافظـة، وتبیـع  -6
 وتستغل الجزء األكبر منها لصالح المستوطنات.  ،منها للمواطنین الفلسطینیین اً جزء

میـاه المطلوبـة للمحافظـة، % مـن كمیـات ال50 ىإن امدادت المیاه في المتوسط ال تغطـي سـو  -7
فــي الیــوم، فــي حــین توصــي منظمــة الصــحة العالمیــة أن  % لتــر7وال یتجــاوز نصــیب الفــرد 

 . من المیاه العذبة یومیاً  لترٍ  100وهي من كمیة المیاه  ىیحصل كل فرد على الحد األدن

لمیـــاه با "لیةیســـرائاإل"أن التجمعـــات التـــي تزودهـــا شـــركة (میكـــروت) مـــن خـــالل الدراســـة تبـــین  -8
% مــن الوقــت، وتقــع هــذه التجمعــات 60 علــىتزیــد  ،تعــاني مــن انقطــاع المیــاه لفتــرات طویلــة

حیـــث یـــتم تزویـــد التجمعـــات الفلســـطینیة بالمیـــاه علـــى احتیاجـــات  ؛بـــالقرب مـــن المســـتوطنات
 . "اإلسرائیلیین "المستوطنین

نـة واحـدة هـي داریـة كبیـرة فـي العقـدیین الماضـیین، حیـث تضـم مدیإشهدت المحافظة تغیـرات  -9
 اً مركـز  62أصـبح عـددها  م1997عـام فـى و  ،م1994عـام حتـى   اً عمرانی اً مركز  54و ،نابلس
 . اً عمرانی
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بلغـت فم 2007عـام ، أمـا فـي 2كـم60نحـو  م 1997بلغت مساحة الكتلة العمرانیة حتى عام  -10
ســلطة بــدخول ال متمــثالً  ،عامــل السیاســينتیجــة الهــذه الزیــادة الهائلــة  وترجــع، 2كــم 80لى احــو 

  .الفلسطینیة

وتكـاد المنطقـة  ،الكتلـة العمرانیـة تتركـز بشـكل أسـاس فـي وسـط المحافظـةأظهرت الدراسـة أن  -11
 وقسوة المناخ.  ،في تأثیر واضح للعامل الطبیعي ،الشرقیة تخلو من السكان

من مساحة الكتلة  %60شكلت  نحو  م2007مساحة الكتلة العمرانیة الحضریة عام  تبّین أن -12
أن هناك بلـدات وقـري فـي المحافظـة تشـهد نمـوا عمرانیـا  إلى  یشیروهذا  ،ة للمحافظةالعمرانی

  بشكل أكبر. 

  .اً دونم 65223.4لى احو  م2007ام عبلغت مساحة االستخدام السكني  -13

 مدینة نابلس بما یقارب ثلثي مساحة االستخدام السكني الحضري.  ىتحظ -14

حیــث ال یشـكل االســتخدام الســكني  ؛دیــةالحدو  ىانخفـاض مســاحة االسـتخدام الســكني فــي القـر  -15
 %. 10سوى 

% مـــــن المســـــاحة اإلجمالیـــــة 82نحـــــو المخیمـــــات فـــــي بلغـــــت مســـــاحة االســـــتخدام الســـــكني  -16
 للمخیمات، وهذه النسبة تؤكد النقص في الخدمات األخرى.

 ،للفـــرد 2م22.5نحـــو بلــغ متوســـط نصـــیب الفــرد مـــن االســـتخدام الســكني فـــي محافظـــة نــابلس  -17
ومـن المالحـظ أن متوسـط نصـیب  ،) للفـرد2م37.8 – 2م16.5وسط مـا بـین (ویتراوح هذا المت

  .2م15الفرد في القرى یتفوق على المدن بفارق 

ویعـود ذلـك إلـى ارتفـاع  ،مدینة نابلس أقل معدل لنصیب الفـرد مـن االسـتخدام السـكنيسجلت  -18
 عدد السكان. 

، %15.3خدمات فسرت المرافق وال، بینما %80فسر العامل الدیمغرافي وخصائص المسكن  -19
 ،%2بینمـا فسـر العامـل الرابـع مشـكلة المیـاه ، % 2.5بلـغ العامـل الثالـث ملكیـة المسـكن أما 

وأســعار  ،وثمــة عوامــل أخــرى أثــرت علــى العوامــل األربعــة الســابقة وهــي العامــل االقتصــادي
ثـم ، میـةواالسـتیطان، والقیـود الحكو  ،وأسعار الوحدات السكنیة، ثم العامل السیاسي ،األراضي

 والمواصالت. ،العامل االجتماعي، والهجرة الداخلیة والطرق

 ،نتیجـة للزحـف العمرانـي علـى األراضـي الزراعیـةو  ،عمراني علـى األراضـي الزراعیـةالزحف ال -20
ــض نصــیب الفــرد مــن هــذه األراضــي، كمــا تقلصــت مســاحة  ،والزیــادة الســكانیة المطــردة انخف
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حیـــث بلغـــت مســـاحة  ؛ســـكنیة باألراضـــي الزراعیـــةالمنـــاطق ال توتالصـــق ،األراضـــي الزراعیـــة
  من إجمال االستخدامات في المحافظة . %33.4 ىالحو االستخدام الزراعي 

ویالحظ أن عـدد المستشـفیات  وجود نقص كبیر في عدد المستشفیات والعیادات الطبیة،تبین  -21
 ،المستشــفیات عــدد الســكان لكــل المراكــز العمرانیــة، ناهیــك عــن مواقــع تلــك والعیــادات لــم تــراعِ 
 في مدینة واحدة هي نابلس.  تتركز التي وخاصة الحكومیة 

 أظهرت الدراسة أن مدینة نابلس من أعلى مناطق المحافظة كثافة للسكان.  -22

ــــة  -23  نحــــو م بلغــــت2004أمــــا فــــي عــــام  ،%12.9 نحــــوم 2010عــــام فــــي بلغــــت نســــبة البطال
 من تدهور اقتصادي.السكان یعانون  نومن خالل المؤشرات السابقة یتبین أ ،20.8%

بـأجر، إذ بلغـت نسـبتهم الـذین یعملـون أعلى نسبة للعاملین أن أظهرت نتائج التعداد السكاني  -24
% للمسـكن، 49.8ونحـو  ،% مـن االسـتهالك علـى الطعـام35.4كما أن مـا نسـبته  ،50.2%

مجـــال لـــذوي الـــدخل المحـــدود لتـــوفیر المســـتلزمات األخـــرى بشـــكل   بقـــى هنـــاكوعلـــى هـــذا ال ی
  ب.مناس

یتــراوح نصــیب الوحــدات الســكنیة فــي المراكــز العمرانیــة لمحافظــة نــابلس مــن عــدد الســكان مــا  -25
مــدن ى المــن االســتخدام الســكني إلجمــالواحــد وبلغــت كثافــة مــا یشــغله الــدونم  ،%35.2بــین 

) 20.4 -6.9وتتــــراوح كثافــــة الــــدونم بالحضــــر ( ،مســــكن/ دونــــم 5.4وقــــرى المحافظــــة نحــــو 
كمــا أن ) مســكن/ دونــم، 14.8 -14الــدونم بــالقرى فتتــراوح مــا بــین ( أمــا كثافــة ،مســكن/ دونــم

  تختلف من مركز عمراني آلخر.الكثافة 

وبــین مســاحة األرض  ،عالقــة ارتبــاط إیجابیــة بــین مســاحة المســكنأكــدت الدراســة أن هنــاك  -26
ـــد ا ،التـــي بنـــي علیهـــا المســـكن فـــي المدینـــة ـــى التوزیـــع النســـبي لعـــدد الغـــرف وعن الطـــالع عل

بلغـت نحــو ، نجـد أن المرتبــة األولـى للمسـاكن التــي تحتـوي علــى ثـالث غـرف فــأكثر بالمسـكن
مســاكن التــي تحتــوي علــى أربــع الالمرتبــة الثانیــة جــاء فــي ثــم  ،المســاكنى ال% مــن إجمــ33.3
ــأكثر تلیهــا الو  ،%29.8، وقــد بلغــت نســبتها غــرف مســاكن التــي تحتــوي علــى خمــس غــرف ف
 وأقــل تكــراراً ، %12.1بنســبة علــى غــرفتین جــاءت  المســاكن التــي تحتــويثــم  ،%16.9بنســبة 

 7.1وبخصــوص كثافــة الغرفــة  ،%2.3كــان للمســاكن التــي تحتــوي علــى غرفــة واحــدة بنســبة 
  غرفة/ دونم.

ویحظــى المســكن  ،%63.4لمســكن الشــقة لتشــكل نحــو  األنمــاط الســكنیة لنجــد تفوقــاً  تتعــدد -27
دراســة ملكیــة  وعنــد ،ألنــواع األخـرىوبــاقي النســبة ل ،%34.6الشـعبي بالمرتبــة الثانیــة لیسـجل 
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وتضـــم هـــذه الفئـــة المبـــاني  ،المســـاكن مملوكـــة للســـكانلى ا% مـــن إجمـــ80.7المبنـــى نجـــد أن 
 المقامة على أراضي المخیمات، والوقف اإلسالمي، والطابو. 

وبخصــوص حیــازة األســرة للمســكن، نجــد أن معظــم األســر تقــیم فــي مســكن مملــوك لألســرة إذ  -28
 ،%4.7األســر التــي تســكن بــدون مقابــل  شــكلاألســر، وتلى ان إجمــ% مــ76.4نســبهم  شــكلت

  % للمساكن المستأجرة، وباقي النسبة للحیازات األخرى.11.9ونحو 

المباشـرة مـن خطـط التطـور  "لیةیاالسـرائ"حرمان المناطق الفلسطینیة التـي تقـع تحـت السـیطرة  -29
ریــــة لتلــــك یهیكلیـــة تطو وٕاعاقــــة إقامـــة أبنیــــة ســـكنیة جدیــــدة، ومنــــع أیـــة مخططــــات  ،العمرانـــي
 والعمل على تفریغها من السكان .  ،المناطق

 ،لضـــعف االقتصـــاد الفلســـطیني ؛والمـــوارد المالیـــة المتاحـــة للتنمیـــة العمرانیـــة ،قلـــة اإلمكانیـــات -30
من التحـدیات الصـعبة التـي تواجـه ، األمر الذي یعتبر "اإلسرائیلي"وتبعیته المباشرة لالقتصاد 

 المخططین . 
ات الخاصــة فــي كثیــر مــن المراكــز العمرانیــة فــي المحافظــة یشــكل معضــلة أمــام شــیوع الملكیــ -31

 المخططین. 
یبلـغ  أن متوسط عدد الوحدات السـكنیة المطلوبـة فـي المراكـز العمرانیـة سـنویاً أظهرت الدراسة  -32

واالقتصــادیة  ،فــي ظــل الظــروف السیاســیة كبیــراً العــدد وحــدة ســكنیة، ویعــد هــذا  8131نحــو 
 شها المراكز العمرانیة. الصعبة التي تعی

  
  

  :التوصیات  -ثانیاً 
  أهمها:  ،توصلت الدراسة إلى عدد من التوصیاتفي ضوء النتائج السابقة 

والبیانــات حــول تصــنیف المراكــز الحضــریة فــي المحافظــة، بــین  ،ال بــد مــن توحیــد المســمیات -1
ورســــم  ،تخطــــیطلالســــتفادة منهــــا فــــي ال ،ووزارة الحكــــم المحلــــي ،الجهــــاز المركــــزي الفلســــطیني

 سلیم.  شكلالسیاسات العمرانیة ب
والمرافــق، مــع  ،مــن حیــث الخــدمات ،فــي المحافظــةالریفیــة المراكز العمرانیــة اهتمــام بــاالیجــب  -2

 جراء أفعال االحتالل.  وتضرراً  ،االهتمام بالمناطق األكثر فقراً 
ســــتخدام مــــن تــــداخل االســــتخدامات فــــي المراكــــز العمرانیــــة، وخاصــــة تــــداخل االدُّ الحــــیجــــب  -3

الصـــناعي مـــع االســـتخدام الســـكني، وذلـــك مـــن خـــالل تـــوفیر منـــاطق صـــناعیة علـــى أطـــراف 
 إلیها.  ةالصناعیاألنشطة ونقل جمیع  ،زمةالها الشروط الفیتتوافر  ،المدینة
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والنفسیة التي تؤدي إلى  ،واالجتماعیة ،القیام بدراسات متخصصة لدراسة العوامل االقتصادیة -4
 ووضع الحلول المناسبة لها. ،المراكز العمرانیة تداخل االستخدامات في

 ،التـي تـؤدي إلـى تلـوث المیـاه الجوفیـة ،وضع خطة عاجلة للتخلص من الحفـر االمتصاصـیة -5
 واإلسراع في تنفیذ مشاریع شبكات الصرف الصحي. 

بمـــــا یلبـــــي  ،تحدیـــــد اســـــتعماالت األراضـــــي الفضـــــاء داخـــــل وخـــــارج الكتلـــــة العمرانیـــــة للمراكـــــز -6
 المستقبلیة من العناصر التخطیطیة الالزمة.االحتیاجات 

التــــي تعـــاني منهـــا معظـــم المراكــــز  ،التركیـــز علـــى إیجـــاد حلــــول لمشـــكلة نقـــص المیـــاهیجـــب  -7
 تمس حیاة المواطنین الیومیة.  شكلةألن هذه الم ؛العمرانیة في المحافظة

مــن قلیلــة، ذات التكلفــة الالســتثمار فــي المســاكن لال بــد مــن تشــجیع القطــاعین العــام والخــاص  -8
 وذوي الدخل المحدود من السكن بشكل الئق.  ،أجل تمكین الفقراء

دراســة التركیــب الــوظیفي للمراكــز مــن خــالل تحقیــق التوزیــع لجمیــع عناصــر الخــدمات القائمــة  -9
 والمستجدة، باإلضافة إلى تحقیق التوافق في االستعماالت. 

كان یصـعب نقـل المـدارس  ٕانانیة، و العمل على توزیع الخدمات التعلیمیة داخل المراكز العمر  -10
 من اختیار مواقع الخدمات التعلیمیة الجدیدة في أماكن مناسبة.  فال بد

 ،یتناسب حجمـه مـع عـدد السـكان ،والمخیمات ،حكومي في القرى ىالعمل على إقامة مستشف -11
 واختیار موقع مناسب یسهل الوصول إلیه. 

ة للخـدمات فـي توجیـه النمـو العمرانـي للمنـاطق االسـتفادة مـن اختیـار المواقـع الجدیـدال بد من  -12
 المرغوب فیها، حیث یمكن التحكم بتوجیه العمران من خالل اختیار مواقع الخدمات. 

بعــد دراســة الخصــائص الســكانیة  ،ال بــد مــن اعتمــاد المعــاییر التخطیطیــة فــي تــوفیر الخــدمات -13
والریاضـــیة ممـــا یتناســـب مـــع والخـــدمات الثقافیـــة  ،تـــوفیر الحـــدائق العامـــة لكـــل مدینـــة، فمـــثالً 

 السكان. 
فــي الــدونم، وذلــك مــن أجــل تــوفیر األراضــي لالســتخدام والبنائیــة یجــب زیــادة الكثافــة الســكانیة  -14

 وزیادة الطلب على األراضي.  ،في ظل الزیادة السكانیة المرتفعة ،السكني المستقبلي
ة الحكـم المحلـي مراعـاة وزار  ىیجب إعادة النظر في تحویل القرى إلى مدن بقـرار إداري، وعلـ -15

بــد مــن  زالــت ذات طــابع ریفــي، لــذا ال أن تلــك القــرى التــي تــم إضــفاء صــفة مدینــة علیهــا ال
ومراعــاة ذلـك عنــد وضــع المخططــات  ،كــزاالمحافظـة علــى األراضــي الزراعیــة داخـل هــذه المر 

 الهیكلیة. 
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  :قائمة املصادر واملراجع

  
  .المصادر العربیة - أوًال:

  
 .المصادر األجنبیة -ثانیًا:
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  قائمة المصادر والمراجع  
  

  :المصادر العربیة -أوًال:

  ل الجامعیة:الرسائ( أ ) 

المیاه وأثرها على االستیطان اإلسرائیلي في الضفة الغربیة عمیة، "إإحسان شرمن  .1
 .2005" رسالة ماجستیر، نابلس، 1967-2002

" رسالة دكتوراه، منشورة، دراسة في جغرافیة المدنمدینة الكویت " أحمد حسن إبراهیم، .2
 .1977جامعة القاهرة، 

ادة تأهیل الوسط التاریخي (البلدة القدیمة) في تخطیط وٕاع :إسماعیل حسان رباع .3
- الظاهریة، ، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، جامعة النجاح، نابلس

  م.2004فلسطین، 

، رسالة دكتوراه غیر االستخدام السكني لألرض في محافظات غزة ،رائد أحمد صالحة .4
 م2003منشورة، معهد البحوث والدراسات العربیة، القاهرة، 

، رسالة م 2000 – 1944استخدامات األراضي في مدینة نابلس في الفترة بي، "رائد حل .5
 م2005ماجستیر منشورة، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 

"، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة  النفایات الصلبة في مدینة نابلسرائد حنیني ،"  .6
 . م1999 النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین،

، رسالة ماجستیر، غیر األمراض والخدمات الصحیة في محافظة نابلسن صبرة ،رنا أمی .7
 .م2004منشورة، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 
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أنماط االستخدام واتجاهات النمو العمراني والتركیب الداخلي في ریاض فرحان عالونة،  .8
النجاح، ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة بعض قرى محافظة نابلس

  م.2010فلسطین، نابلس، 

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، "التركیب الداخلي لمدینة مأدبا" سامي محمد اللیمون، .9
 .م2004الجامعة األردنیة، عمان، 

، رسالة دكتوراه االستخدام السكني لألرض في مدن محافظة الخلیلسعید حماد العماوي،  .10
 م.2010ربیة، القاهرة، معهد الدراسات والبحوث الع –غیر منشورة 

"، رسالة التخطیط الزراعي في إقلیم نابلس كأساس للتخطیط اإلقلیميسلیمان جودة، " .11
 ماجستیر غیر منشورة، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس.

، دراسة في تركیب التركیب الداخلي لمدینة تعز في الجمهوریة الیمنیةبد اهللا الوهمي، ع .12
ستیر غیر منشورة، الجامعة األردنیة، عمان، السكان والمساكن، رسالة ماج

 .م1992

 اتجاهات التطور العمراني في ضواحي غرب نابلس والعالقة المكانیةعلي لطفي خلیل، "  .13
 .م2005" رسالة ماجستیر، فلسطین، نابلس، جامعة النجاح الوطنیة، 

رسالة ماجستیر  ه،االمتداد العمراني لمدینة نابلس والعوامل المؤثرة فیعمار عادل عمران،  .14
 .م2008غیر منشورة، جامعة النجاح، نابلس، فلسطین، 

رسالة ماجستیر غیر  اتجاهات التطور العمراني في إقلیم شرق نابلس،فرج محمد حجاب،  .15
 . م2001منشورة، جامعة النجاح، 
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راه ، رسالة دكتو مدینتا رام اهللا والبیرة " دراسة في جغرافیة المدنمحمد أنور الخطیب، "  .16
  .م2009غیر منشورة، معهد البحوث والدراسات العربیة، القاهرة، 

، رسالة ماجستیر غیر خصائص السكن والمساكن في مدینة طولكرمإبراهیم بریة:  نصر .17
  م2003فلسطین،  س،منشورة، جامعة النجاح الوطنیة، نابل

 - 1922ریطاني الحركة العمرانیة في مدینة نابلس إبان االنتداب البنورة نصوح سمودي،  .18
رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة النجاح، نابلس، فلسطین،  م،1948
 .م2006

البناء المتعدد الطوابق والوظائف في مدینة نابلس من منظور وائل عبد الرؤوف:  .19
  م.2003- رسالة ماجستیر - ، اجتماعي وعمراني

  الكتب: (ب)

، مكتبة األنجلو لسكنیةتخطیط المجاورة اأحمد خالد عالم ومحمود محمد غیث،  -1
  .م1995المصریة، القاهرة، 

، الطبعة الخامسة، مكتبة األنجلو المصریة، التخطیط اإلقلیميأحمد عالم وآخرون،  -2
  .م1995

 .م1985، القاهرة، 3، الطبعة الثالثة دراسات في جغرافیة المدنأحمد على إسماعیل،  -3

  .م1990بعة الرابعة، الطدراسات في جغرافیة المدن،، أحمد على إسماعیل،  -4

دار المعرفة الجامعیة، الطبعة األبعاد األساسیة للشخصیة، أحمد محمد عبد الخالق،  -5
 .م1994السادسة، 
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 .م1995، الطبعة األولي، نابلس، جغرافیة فلسطینأدیب الخطیب،  -6

، الجزء األول، دار أسامة للنشر والتوزیع، موسوعة المدن الفلسطینیةأمنه أبو حجر،   -7
 .م1990طبعة األولي، عمان، األردن، ال

،  یین، رابطة الجامع دراسة تاریخیة وجغرافیة تیسیر جبارة وآخرون، مدینة الخلیل ، -8
  . 1990مركز األبحاث ، الخلیل ، 

، مركز یین، رابطة الجامع دراسة دیموغرافیةتیسیر مسودي، سكان محافظة الخلیل ،  -9
  .1986األبحاث ، الخلیل ،

 ، الطبعة الثانیة، عالم الكتب، القاهرة، بدون تاریخ.جغرافیة المدن جمال حمدان، - 10

  .1981الغربیة، القدس ،الصناعات العربیة في الضفة جمعیة الدراسات العربیة،  - 11

، الملتقى مسح األوضاع الدیمغرافیة وتقدیرات القوى العاملةحسین أحمد ومفید الشامي،  - 12
  .م1997الفكري العربي، القدس، فلسطین، 

، الطبعة األولي، تقدیر دالة الطلب على اإلسكان في مدینة جدة فاروق صالح الخطیب، - 13
 .م1984

، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، الطبعة جغرافیة السكانفتحي محمد أبو عیانة،  - 14
 . م1980الثانیة، بیروت، 

، ع والمستقبلتخطیط المدینة العربیة بین اإلطار والنظریة والواقفتحي محمد مصیلحي،  - 15
 م.1995، القاهرة،1ط

، معهد االتحاد العربي، بیروت، ىالطبعة األول مبادئ تنظیم المدینة،فواز مصطفى،  - 16
  .م1980
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أثر النشاطات العمرانیة المختلفة على التجمعات التطبیقیة (أریج)،  األبحاثمعهد  - 17
  .م2002القدس،  الفلسطینیة المحلیة في محافظتي نابلس والخلیل،

استخدام األرض على  أثر النشاطات العمرانیة المختلفةد األبحاث التطبیقیة (أریج)، معه - 18
 .م2005، والقدس، والمجتمعات الفلسطینیة في الضفة الغربیة

، مارس، دراسة حول الدیمغرافیة في المناطق الفلسطینیة)، أریجمعهد األبحاث التطبیقیة ( - 19
  .م2009

راسة حول خطط التهوید اإلسرائیلیة في المناطق دمعهد األبحاث التطبیقیة (أریج)،  - 20
 .م2009، مارس، الفلسطینیة

  

، لواء نابلس، المملكة 1952تعداد السكان والمساكن المملكة األردنیة الهاشمیة،  - 21
  .م1952األردنیة، 

 .م1984المجلد الثالث، الطبعة األولي، بیروت،  ، القسم العام،الموسوعة الفلسطینیة - 22

 . م1984، القسم العام، المجلد الثاني، الطبعة األولي، دمشق، سطینیةالموسوعة الفل - 23

، القسم الثاني، الدراسات الخاصة، المجلد األول، الدراسات موسوعة المدن الفلسطینیة - 24
 .م1990الجغرافیة، الطبعة األولي، بیروت، 

دن، ، الجزء األول، الطبعة األولي، عمان، األر موسوعة المدن والقرى الفلسطینیة - 25
 .م2003

، دار النشر: الشمس أطلس طبیعي سیاسي اقتصاديموشیه برادر ویوسف بشارة،  - 26
  .م2006، 9الذهبیة، لندن، ط
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  .م1986، الطبعة الثالثة، مصر، اإلسكندریة، السكانجغرافیة سرى الجوهري، ی - 27

  المقاالت والدوریات: (ج)

الت العمرانیة لمدینة عمان لبعض المشك ةالتخطیط العمراني للمدن دراس، إبراهیم عثمان -1
، مؤتمر تخطیط المدینة العربیةإلى بحث مقدم "تخطیط المدینة العربیة"، 

، إصدار المعهد العربي إلنماء 4/8/1968إلى  26/7/1968بیروت، 
 م.1986المدن، الجزء الثالث، 

فیه"،  " االستخدام السكني في مدینة العین، أنماطه والعوامل المؤثرة، حسن إبراهیم أحمد -2
، العدد السابع والعشرون، السنة السابعة والعشرون المجلة الجغرافیة العربیة

 م)1995(القاهرة: الجمعیة الجغرافیة المصریة، 

 -1994أحمد غضیبة، رائد حلبي، استخدامات األراضي في مدینة نابلس في الفترة  -3
، الجزء األول، 20، المجلد مجلة جامعة النجاح لألبحاث، م2000
 م.2006

المجلة الجغرافیة جغرافیة المرافق والخدمات في شعبیة سبها (لیبیا)، ، حلمي سلیمان آمال -4
 م.2009، الجزء الثاني، 54العدد ، تصدر عن الجمعیة المصریة، لعربیةا

الجمعیة دراسة تحلیلیة تقویمیة "  –في دولة الكویت  اإلسكانمشكلة ، اهللا الكندري عبد - 5
 .م1986، فبرایر 86العدد ، الجغرافیة الكویتیة

مجموعة نشرات مجلة بلدي، العدد  التنظیمیة لجمال المدن، القواعد، على محمد بركات -6
 م.1988، 17

مجلة الجمعیة عمر محمد علي، استخدام األرض في مدینة ادفو " دراسة جغرافیة "،  -7
 م.2005، العدد السادس واألربعون، الجزء الثاني، الجغرافیة المصریة
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بلدیة الشیوخ تجربة رائدة في التعاون مع المجتمع وٕاعادة ، فرحات، یوسف حالیقة یزفا -8
، جامعة القدس، بحث مقدم للمرصد الحضريتأهیل المحاجر المهملة، 

 م.2007فلسطین، 

المجلد  العربیة للعوم اإلنسانیة، المجلةكاید أبو صبحة، "البیئة االجتماعیة لسكان عمان"،  -9
 .)م1988الرابع، (الكویت: جامعة الكویت، صیف  السادس عشر، العدد

إحدى قصة مدینة نابلس"، سلسلة المدن الفلسطینیة، بدون تاریخ، ، مسلم الحلو -10
إصدارات المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم التابعة لدائرة اإلعالم 

 .والثقافة بمنظمة التحریر الفلسطینیة

  رة : والتقاریر المنشورة وغیر المنشوالمصادر اإلحصائیة والنشرات  (د)

حصائیة على الشهادات الصادرة من الغرف التجاریة إاتحاد الغرفة التجاریة، " -1
، بیانات غیر م2007الصناعیة والزراعیة في الضفة الغربیة عام 

  .م2007منشورة، 

 م.2010، اتصال مع مهندس التخطیطبلدیة نابلس،  -2

 .م2013، بلدیة نابلس، بیانات غیر منشورة -3

 .م2012)،  المخطط الهیكلي لمدینة نابلس، (المساكنبلدیة نابلس، قسم التخطیط،   -4

  .م2010، تقریر غیر منشور، صدر بتاریخ قسم التخطیطبلدیة نابلس،  -5

  .م2011بلدیة نابلس، قسم التنظیم، قائمة المناطق وتصنیفها،  -6

 .م2011یخ ، صدر بتار قسم المیاه، تقریر غیر منشوربلدیة نابلس،  -7

  .م2011بلدیة نابلس، قسم الهندسة،  -8
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  .م2012، خرائط األحیاءبلدیة نابلس، قسم نظم المعلومات الجغرافیة،  -9

  .م2011تلفزیون نابلس، بیانات منشورة،  - 10

 ، إدارة فلسطین، بدون تاریخ.بیانات الالجئینجامعة الدول العربیة،  - 11

ن اإلداریة، بیانات غیر منشورة، جامعة القدس المفتوحة، اإلدارة العامة، الشؤو  - 12
 م.2010

 م.2010جامعة النجاح الوطنیة، الشؤون اإلداریة، بیانات غیر منشورة،  - 13

  م.1997،عام  التعداد العام للسكان والمساكنالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  - 14

التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  - 15
"، عدد الوحدات السكنیة حسب استخدامها الحالي، وتوزیعها 2007"

  م.2009على المراكز العمرانیة، بیانات غیر منشورة، 

التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  - 16
 م ، محافظة نابلس، فلسطین. 2007

لعام للسكان والمساكن والمنشآت الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، التعداد ا - 17
، األراضي الفلسطینیة، رام اهللا، فلسطین، تقریر المبانيم، 2007
 م.2008

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت  - 18
، محافظة نابلس، رام اهللا، تقریر السكانم، النتائج النهائیة 1997

 .45م، ص1999فلسطین، 
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لجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت ا - 19
، محافظة نابلس، رام اهللا، تقریر السكانم، النتائج النهائیة 2007

 .62م، ص2010فلسطین، 

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، بیانات غیر منشورة، رام اهللا، فلسطین،  -20
  .م2009

تقریر إحصائي للمستعمرات اإلسرائیلیة في الفلسطیني،  الجهاز المركزي لإلحصاء - 21
  م.2012، األراضي الفلسطینیة

، النتائج األساسیة، م2007ظروف المسكن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  - 22
  .م2007رام اهللا، فلسطین، 

 قاعدة بیانات االستیطان ومصادر األراضي،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  - 23
  .م2008متفرقة، رام اهللا، فلسطین، بیانات 

كتاب محافظة نابلس اإلحصائي السنوي الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  - 24
 م.2009، األول

 )،2كتاب محافظة نابلس لإلحصاء السنوي (الجهـاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  - 25
  م.2010رام اهللا، فلسطین، 

لتجمعات السكانیة والتعداد العام كراس االجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  - 26
 م، رام اهللا، فلسطین.2009، للسكان والمساكن والمنشآت

، إحصاءات التجارة الخارجیةالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، محافظة نابلس،  - 27
 .م2009

مستویات المعیشة في األراضي الفلسطینیة، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  - 28
 رام اهللا، فلسطین.، التقریر النهائي
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مسح القوى العاملة الفلسطینیة، التقریر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  - 29
 .م2010، رام اهللا، فلسطین، م2010، السنوي

، رام اهللا، فلسطین الزواج والطالق، محافظة نابلسالجهاز المركزي لإلحصاء،  - 30
 .م2009

  

، 5، جدول سكان فلسطین المحتلةألردنیة، ة اـة، وزارة الخارجیـــدارة الشئون الفلسطینی - 31
 م.1990عمان، 

 .م1997، رخص األبنیةدائرة اإلحصاء المركزي الفلسطیني،  - 32

 .م2007، رخص األبنیةدائرة اإلحصاء المركزي الفلسطیني،  - 33

دائرة اإلحصاء المركزیة، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، النتائج النهائیة،  - 34
 م.1997ینة نابلس، ، مدتقریر موجز

 .م2011 ،   الریاح في فلسطین،  دائرة األرصاد الجویة في محافظة نابلس - 35

 .م2011، الریاح في فلسطیندائرة األرصاد الجویة في محافظة نابلس،  - 36

، وزارة 1990، عمان، 5، جدول سكان فلسطین المحتلةدائرة الشئون الفلسطینیة،  - 37
 الخارجیة األردنیة.

 .1985، العدد السادس والثالثون، اإلسرائیليكتاب اإلحصاء  - 38

  .م2007المركز الجغرافي الفلسطیني، رام اهللا،  - 39

، دائرة اإلحصاءات العامة، أول تعداد للسكان والمساكنالمملكة األردنیة الهاشمیة،  - 40
المجلد األول، خصائص توزیعات السكان في لواء نابلس، بیان رقم 

 .م1963)، 2(
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  مراجع الدراسة

، بیانات المخططات الهیكلیة للمراكز العمرانیة في محافظة نابلس، وزارة الحكم المحلي - 41
 .م2008غیر منشورة، 

 

، تقریر شهر االنتهاكات اإلسرائیلیة للبیئة الفلسطینیةوزارة شئون البیئة الفلسطینیة،  - 42
  .م2005دیسمبر، 

الجهاز المركزي  السیاسات السكانیة وأهمیتها في التخطیط الوطني،یوسف إبراهیم،  - 43
)، 10لإلحصاء الفلسطیني، سلسلة الدراسات التحلیلیة المعمقة (

 .م2005
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(FAFO) : 1994. 

3. Israel, Census of population 1967, Weat Bank, Jerusalem, 1968. 

4. Ovensen ,Geir. Responding To Change – Tends In Palestinian house 
hold Economy ,(FAFO)  :1994 . 

5. Palestine: Superintended of the Census of Palestine 1931, prepared 
by Mills E.. Alexandria 1932, Vol.3. 

6. Palestine: Superintended of the Census Report and General Abstract 
of the Census of 1922. Prepared by Barron, J. B, Jerusalem, 1923. 

7. The Time Atlas of the World, Comprehensive Edition.  

 
  ثالثًا: المواقع اإللكترونیة

  
1- http://alwa7dah.ahlamontada.com/t2486-topic

http://alwa7dah.ahlamontada.com/t2486-topic
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  )1( ملحق

  لورنز منحنى

 % السكان  المدینة
  تركمي
  سكان

 المساحة
 الكلیة

 تركمي مساحة %

 0.14344335 0.14344335 890 0.723018 0.723018 2252 برازیة

 0.318315299 0.174871949 1085 1.901294 1.178276 3670 برقة

 0.511722062 0.193406763 1200 2.806993 0.905699 2821 بیت امرین

 0.753480516 0.241758454 1500 3.646234 0.839241 2614 سبسطیة

 1.043590661 0.290110145 1800 3.77273 0.126496 394 نصف جبیل

 1.365935267 0.322344606 2000 3.934864 0.162133 505 اجنستیا

 1.691503319 0.325568052 2020 4.724662 0.789798 2460 دیر شرف

 2.046082385 0.354579066 2200 5.273347 0.548685 1709 قوصین

 2.400661452 0.354579066 2200 5.875327 0.60198 1875 زواتا

 2.787474978 0.386813527 2400 6.371359 0.496032 1545 الناقورة

 3.198464351 0.410989372 2550 7.382686 1.011327 3150 بیت ایبا

 3.778684641 0.58022029 3600 7.722042 0.339356 1057 بیت وزن

 4.375022162 0.596337521 3700 58.11662 50.39458 156965 نابلس و المخیمات

 5.019711373 0.644689211 4000 58.7857 0.669081 2084 یاصید

 5.744986736 0.725275363 4500 61.2116 2.4259 7556 عصیرة الشمالیة

الباذان و طلوزة والعقربانیة و 
 عین شبلي و النصاریة

7771 2.494927 63.70653 4700 0.757509823 6.502496559 

 7.276123613 0.773627054 4800 64.55733 0.850799 2650 عزموط

یر الحطب و سالم و بیت دجن د
 وبیت حسن وفروش بیت دجن

11650 3.740304 68.29763 5500 0.886447666 8.162571279 

 9.113487866 0.950916587 5900 71.61703 3.319399 10339 بیت فوریك

 10.08052168 0.967033817 6000 71.65459 0.037564 117 یانون والرجمان

 11.12814165 1.047619969 6500 73.00367 1.349078 4202 روجیت

 12.17737334 1.049231692 6510 73.52121 0.517543 1612 عقربا

 13.33781392 1.160440581 7200 74.03876 0.517543 1612 اوصرین

 14.6239689 1.286154977 7980 74.48824 0.449479 1400 جوریش

 15.94558178 1.321612883 8200 76.77737 2.28913 7130 قبالن

 17.38001528 1.434433495 8900 77.68403 0.906663 2824 تفلیت

 18.8276649 1.447649624 8982 79.08929 1.405263 4377 قصیرة

 20.31045009 1.482785186 9200 79.23826 0.14897 464 جالود

 21.79323528 1.482785186 9200 79.98343 0.745171 2321 قریوت

 23.53389615 1.740660871 10800 80.80598 0.822546 2562 صبرة



  
 

 
 

211

  المالحق

 % السكان  المدینة
  تركمي
  سكان

 المساحة
 الكلیة

 تركمي مساحة %

 25.54854993 2.014653786 12500 81.59289 0.786909 2451 كفر قلیل

 28.00272059 2.454170656 15227 82.58078 0.98789 3077 بورین و عراق بورین

 30.74264974 2.739929149 17000 84.75047 2.169697 6758 عورتا و اوالد

 33.64375119 2.901101452 18000 86.14514 1.394668 4344 لت

 36.62543879 2.981687603 18500 86.90476 0.759619 2366 عصیرة القبلیة

 39.68771255 3.062273754 19000 87.84257 0.937805 2921 عوریف

 42.81445522 3.126742676 19400 88.5216 0.679034 2115 زیتا

 46.06207712 3.247621903 20150 90.52017 1.998575 6225 جماعین

 49.36610933 3.304032209 20500 91.27145 0.751271 2340 عینبوس

 52.73461046 3.36850113 20900 93.05973 1.788283 5570 حوارة

 56.72846013 3.993849665 24780 95.98872 2.928995 9123 بیتا وزعترة

 61.24128461 4.51282448 28000 96.9047 0.915973 2853 یتما

 66.88231521 5.6410306 35000 97.67298 0.768287 2393 الساویة

 73.00686272 6.124547509 38000 98.46439 0.791403 2465 اللبن

 80.01785789 7.010995175 43500 98.56135 0.096959 302 عموریا

 88.46006312 8.442205224 52380 99.3261 0.764756 2382 مجدل فاضل

 100 11.53993688 71600 100 0.673897 2099 دوما

  100 620454   311472 اإلجمالي

، بیانات غیر المخططات الهیكلیة للمراكز العمرانیة في محافظة نابلسوزارة الحكم المحلي،  -   المصدر :
  .م2008منشورة، 

، النتائج 2007للسكان والمساكن والمنشآت  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، التعداد العام -
  .2009، محافظة نابلس، رام اهللا، فلسطین، تقریر السكانالنهائیة 
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  المالحق

  )2( ملحق

   م2007نصیب الفرد من المساحة العمرانیة في محافظة نابلس لعام 
 المركز_الحضري نصیب_الفرد المساحة_العمرانیة  المدینة

 قریة 21 300 برازیة

 ریةق 22 480 برقة

 قریة 23 330 بیت امرین

 قریة 25 540 سبسطیة

 قریة 22 240  نصف جبیل

 قریة 25 180 اجنستیا

 قریة 26 480 دیر شرف

 قریة 29 420 قوصین

 قریة 22 80 زواتا

 قریة 30 180 الناقورة

 قریة 25 400 بیت ایبا

 قریة 34 160 بیت وزن

 مدینة 21 12796 نابلس و المخیمات

 قریة 21 120 یاصید

 قریة 25 1000 عصیرة الشمالیة

 قریة 28 1559 الباذان و طلوزة والعقربانیة و عین شبلي و النصاریة

 قریة 24 180 عزموط

 قریة 32 1640 دیر الحطب و سالم و بیت دجن وبیت حسن وفروش بیت دجن

 قریة 24 660 بیت فوریك

 قریة 30 2620 یانون والرجمان

 قریة 24 500 روجیت

 قریة 22 2700 عقربا

 قریة 32 450 اوصرین

 قریة 26 320 جوریش

 قریة 27 660 قبالن

 قریة 27 1100 تفلیت

 قریة 27 400 قصیرة

 قریة 22 330 جالود

 قریة 21 600 قریوت

 قریة 30 400 صبرة

 قریة 27 360 كفر قلیل

 قریة 24 1620 بورین و عراق بورین

 قریة 24 1645 عورتا و اوالد
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 المركز_الحضري نصیب_الفرد المساحة_العمرانیة  المدینة

 قریة 26 1200 تل

 قریة 24 480 عصیرة القبلیة

 قریة 21 350 عوریف

 قریة 31 632 زیتا

 قریة 31 1050 جماعین

 قریة 27 260 عینبوس

 مدینة 24 990 حوارة

 قریة 29 1280 بیتا وزعترة

 قریة 25 400 یتما

 قریة 22 600 الساویة

 قریة 22 360 اللبن

 قریة 24 900 عموریا

 قریة 25 160 مجدل فاضل

 قریة 24 200 دوما

كراس التجمعات السكانیة والتعداد العام للسكان والمساكن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  المصدر :
  .م، رام اهللا، فلسطین2009، والمنشآت

.م2010، تقریر غیر منشور، صدر بتاریخ قسم التخطیطبلدیة نابلس، - 
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  المالحق

  )3(رقم  ملحق

  املي للعوامل المؤثرةنتائج التحلیل الع
 fac_1_1 fac_2_1 fac_4_1 fac1_3  المدینة

 0.4323- 0.2234- 0.31656- 0.21601-  برازیة

 0.30045- 0.4234- 0.17411- 0.17311-  برقة

بیت 
 امرین

-0.3078 -0.45326 -0.4231 -0.36003 

 0.55199- 0.4236- 0.63517- 0.2802- سبسطیة

 0.54214- 0.5243- 0.00121- 0.23055- نصف جبیل

 0.44243- 0.3213- 0.57919- 0.20354- اجنستیا

 0.4256- 0.262- 0.45022- 0.332- دیر شرف

 0.59883- 0.32966- 0.3463- 0.92209- قوصین

 0.6789- 0.504- 0.5508- 0.4948- زواتا

 0.41824- 0.5676- 0.15476- 0.134- الناقورة

 0.60856- 0.1708- 0.50881- 0.48965 بیت ایبا

 0.3893- 0.4488- 0.39089- 0.50133- بیت وزن

 0.8612- 0.20788- 0.9699- 4.6684- نابلس و المخیمات

 0.6423- 0.5426- 0.6236- 0.34072- یاصید

 0.3276- 0.3267- 0.1345- 0.1786- عصیرة الشمالیة

الباذان و طلوزة والعقربانیة وعین 
 شبلي و النصاریة

-0.60602 -0.6786 -0.4334 -0.7833 

 0.9926- 0.4064- 0.9022- 0.7896- عزموط

دیر الحطب و سالم و بیت 
دجن وبیت حسن وفروش بیت 

 دجن

1.22117 -0.10554 -1.78455 1.73884 

 0.69618 0.7646- 0.28225 0.22007 بیت فوریك

 0.7562- 0.8829- 0.1341- 0.2207- یانون والرجمان

 0.53533 0.34873 0.8107- 0.48104 روجیت

 0.2409- 0.63345- 0.56536- 0.30086- عقربا

 0.57142- 0.247- 0.8612- 0.66996- اوصرین

 0.46629- 0.56421- 0.49526- 0.20654- جوریش

 0.75924- 0.46296- 0.7894- 0.24718- قبالن

 0.32456- 0.28112- 0.60612- 0.78804- تفلیت

 0.62649- 0.43324- 0.50546- 0.42264- قصیرة

 0.51467- 0.38694- 0.68366- 0.13152- جالود

 0.43201- 0.21211- 0.51543- 0.87865- قریوت
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 fac_1_1 fac_2_1 fac_4_1 fac1_3  المدینة

 0.44536- 0.13344- 0.50515- 0.37519- صبرة

 0.66925- 0.12803- 0.8303- 0.22007 كفر قلیل

 0.06379- 0.35268- 0.9646- 0.98861- بورین و عراق بورین

 0.44537- 0.19298- 1.6624- 1.92861 والدعورتا و ا

 0.54634- 0.80929- 0.40624- 0.1163- تل

 0.70245- 0.98661- 0.50165- 0.18017- عصیرة القبلیة

 0.6882- 0.2262- 0.23811- 0.71013- عوریف

 0.27436- 0.17024- 0.3265- 0.17274- زیتا

 0.8802- 0.3254- 0.50567- 0.371- جماعین

 0.29088- 0.44133- 0.39901- 0.66925- وسعینب

 0.79108 1.24306- 0.94505 2.4868 حوارة

 0.22216- 0.45567- 0.6789- 0.78765 بیتا وزعترة

 0.58338- 0.49659- 0.2481- 0.47104- یتما

 0.25365- 0.6423- 0.53464- 0.88246- الساویة

 0.34678- 0.49422- 0.88024- 0.98645- اللبن

 0.70256- 0.41567- 0.22131- 0.45246- وریاعم

 0.27446- 0.39087- 0.27078- 0.28372- مجدل فاضل

 0.24567- 0.34786- 0.86212- 0.94264- دوما

 )spssالمصدر : مستخرج الحاسب (
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  )4( ملحق

  م2007كثافة الغرفة في محافظة نابلس لعام 
 كثافة_الغرفة F2 F3 F4 المرتبة  المدینة

 10.5 3 3 3 الرابعة  ةبرازی

 7.5 3 3 3 الرابعة برقة

 8.4 3 3 3 الرابعة بیت امرین

 4.7 3 3 3 الرابعة سبسطیة

 1.6 3 3 3 الخامسة نصف جبیل

 1.5 3 3 3 الخامسة اجنستیا

 5 3 3 3 الرابعة دیر شرف

 4.1 3 3 3 الرابعة قوصین

 23.1 3 3 3 الرابعة زواتا

 8.4 3 3 3 الرابعة الناقورة

 7.7 3 3 3 الرابعة بیت ایبا

 3.4 3 3 3 الرابعة بیت وزن

 9.7 3 3 3 االولى نابلس و المخیمات

 17.1 3 3 3 الرابعة یاصید

 7.4 3 3 3 الثانیة عصیرة الشمالیة

الباذان و طلوزة والعقربانیة و عین شبلي و 
 النصاریة

 3.4 3 3 3 الثانیة

 14.5 3 3 3 الرابعة عزموط

طب و سالم و بیت دجن وبیت حسن دیر الح
 وفروش بیت دجن

 7.6 3 1 3 االولى

 15.4 3 2 2 االولى بیت فوریك

 0.18 3 3 3 الخامسة یانون والرجمان

 8.2 2 2 3 الثالثة روجیت

 2.9 3 3 3 الرابعة عقربا

 3.5 3 3 3 االولى اوصرین

 4.3 3 3 3 الرابعة جوریش

 10.6 3 3 3 الثانیة قبالن

 2.5 3 3 3 الرابعة تفلیت

 10.7 3 3 3 الثالثة قصیرة

 1.3 3 3 3 الخامسة جالود

 3.8 3 3 3 الرابعة قریوت

 6.3 3 3 3 الرابعة صبرة

 6 3 3 3 الرابعة كفر قلیل
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 كثافة_الغرفة F2 F3 F4 المرتبة  المدینة

 1.9 3 3 3 الرابعة بورین و عراق بورین

 4 3 3 1 الثانیة عورتا و اوالد

 3.5 3 3 3 الثالثة تل

 4.8 3 3 3 عةالراب عصیرة القبلیة

 8.2 3 3 3 الرابعة عوریف

 7 3 3 3 الرابعة زیتا

 3.2 3 3 3 الثانیة جماعین

 8.8 3 3 3 الرابعة عینبوس

 5.5 1 2 2 الثانیة حوارة

 7 3 3 3 االولى بیتا وزعترة

 7 3 3 3 الرابعة یتما

 3.9 3 3 3 الرابعة الساویة

 15.1 3 3 3 الرابعة اللبن

 0.33 3 3 3 الخامسة عموریا

 14.6 3 3 3 الرابعة مجدل فاضل

 10.3 3 3 3 الرابعة دوما

م، 2007الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت  - المصدر :  
 م.2008، األراضي الفلسطینیة، رام اهللا، فلسطین، تقریر المباني

م، النتائج 1997تعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، ال -
 .45م، ص1999، محافظة نابلس، رام اهللا، فلسطین، تقریر السكانالنهائیة 



  
 

 
 

218

  المالحق

  )5(رقم  ملحق

  م2007عدد المباني والسكان على المساكن في محافظة نابلس لعام 
 السكان على المساكن عدد_المباني اناث ذكور المساحة_دونم المدینة

 6.02139 374 1072 1180 11000 برازیة

 5.083102 722 1796 1874 18500  برقة

 5.425 520 1418 1403 8232 بیت امرین

 5.155818 507 1308 1302 6900 سبسطیة

 4.804878 82 199 195 4900 نصف جبیل

 4.855769 104 252 253 180 اجنستیا

 5.382932 457 1238 1222 7200 دیر شرف

 5.79322 295 843 866 4500 قوصین

 5.28169 355 922 953 3600 زواتا

 5.402097 286 745 800 5500 الناقورة

 5.097087 618 1560 1590 6000 بیت ایبا

 5.181372 204 539 518 3700 بیت وزن

 5.184983 30273 77948 79017 45325 نابلس و المخیمات

 6.058139 344 1023 1061 9200 یاصید

 5.150647 1467 3729 3827 35000 ة الشمالیةعصیر 

الباذان و طلوزة والعقربانیة و 
 عین شبلي و النصاریة

22362 3922 3799 1328 5.851656 

 5.995475 442 1332 1318 5110 عزموط

دیر الحطب و سالم و بیت دجن 
 وبیت حسن وفروش بیت دجن

5150 6316 6336 2206 5.281051 

 5.250888 1969 5092 5247 8300 بیت فوریك

 5.318181 22 55 62 19420 یانون والرجمان

 5.543535 758 2031 2171 4500 روجیت

 5.9 1368 3982 4198 43500 عقربا

 5.676056 284 794 818 2200 اوصرین

 6.392694 219 690 710 8200 جوریش

 5.792038 1231 3465 3665 3400 قبالن

 6.821256 414 1398 1426 17000 تفلیت

 6.591867 664 2146 2231 8900 قصیرة

 5.523809 84 235 229 2320 جالود
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 السكان على المساكن عدد_المباني اناث ذكور المساحة_دونم المدینة

 5.951282 390 1154 1167 1320 قریوت

 5.618421 456 1248 1314 5900 صبرة

 5.877697 417 1216 1235 4200 كفر قلیل

 5.426807 567 1521 1556 60210 بورین و عراق بورین

 5.92807 1140 3296 3462 25520 عورتا و اوالد

 5.671018 766 2157 2187 19000 تل

 6.129533 386 1169 1197 13000 عصیرة القبلیة

 6.010288 486 1391 1530 4000 عوریف

 6.957236 304 1005 1110 4128 زیتا

 6.256281 995 3056 3169 19800 جماعین

 5.638554 415 1128 1212 8720 عینبوس

 5.808133 959 2787 2783 7980 حوارة

 5.878221 1552 4386 4737 23200 بیتا وزعترة

 5.605108 509 1428 1425 1800 یتما

 6.34748 377 1165 1228 10800 الساویة

 6.101485 404 1222 1243 12000 اللبن

 6.425531 47 151 151 8925 عموریا

 5.984924 398 1149 1233 2800 مجدل فاضل

 6.2 200 1058 1041 1800 دوما

  

  المصدر : 

تقریر م، 2007الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت  - 1
 م.2008، األراضي الفلسطینیة، رام اهللا، فلسطین، المباني

م، النتائج 1997الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت  - 2
 .45م، ص1999، محافظة نابلس، رام اهللا، فلسطین، تقریر السكانالنهائیة 
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  المالحق

  )6(رقم  ملحق

  م في محافظة نابلس2007-1999درجة التزاحم والزیادة السكانیة لعام 

 المدینة
  عدد
 الغرف

  ةدرج
 التزاحم

  الزیادة
1990 

  الزیادة
2007 

  االستخدام مساحة
 السكني

  وحدة_سكنیة
 دونم

 1.2 0 0 0 0.7 3157 برازیة

 0.5 0 0 0 1 3615 برقة

 1.5 0 0 0 1 2778 بیت امرین

 0.9 0 0 0 1.1 2575 سبسطیة

 0.3 0 0 0 1.1 388 نصف جبیل

 0.3 0 0 0 1 498 اجنستیا

 0.9 0 0 0 1 2423 دیر شرف

 0.7 0 0 0 1 1683 قوصین

 4.4 0 0 0 1 1847 زواتا

 1.6 0 0 0 1 1522 الناقورة

 1.5 0 0 0 1 3102 بیت ایبا

 0.4 0 0 0 1 1042 بیت وزن

 2.4 0 515 437.5 1 154316 نابلس و المخیمات

 2.8 0 0 0 1 2052 یاصید

 1.4 0 763 329 1 7441 عصیرة الشمالیة

الباذان و طلوزة والعقربانیة و عین شبلي و 
 النصاریة

7654 1 0 0 0 0.9 

 2.4 0 0 0 1 2610 عزموط

و بیت دجن وبیت  دیر الحطب و سالم
 حسن وفروش بیت دجن

17466 1 91 710 0 1.3 

 2.9 0 272 72.6 1.1 10182 بیت فوریك

 0.008 0 0 0 1.4 113 یانون والرجمان

 1.5 0 0 0 1 438 روجیت

 0.5 0 320 57.9 1.1 8056 عقربا

 0.9 0 0 0 1 1588 اوصرین

 0.6 0 0 0 1 1380 جوریش

 1.2 0 810 138.6 1.1 7021 قبالن

 1.6 0 0 0 1.1 2781 تفلیت

 1.6 0 0 0 1.1 4310 قصیرة

 0.2 0 0 0 1.1 457 جالود

 0.6 0 0 0 1.1 2885 قریوت

 1.1 0 0 0 1.1 4310 صبرة
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  المالحق

 المدینة
  عدد
 الغرف

  ةدرج
 التزاحم

  الزیادة
1990 

  الزیادة
2007 

  االستخدام مساحة
 السكني

  وحدة_سكنیة
 دونم

 1 0 0 0 1.1 2414 كفر قلیل

 0.4 0 0 0 1.5 3030 بورین و عراق بورین

 0.6 0 274 66.3 1.2 6655 عورتا و اوالد

 1.7 0 0 0 1.2 4278 تل

 2.9 0 0 0 1.1 2330 عصیرة القبلیة

 1.3 0 0 0 1.3 2877 عوریف

 0.4 0 0 0 1.1 2084 زیتا

 0.9 0 365 107.5 1.1 6131 جماعین

 1.6 0 0 0 1.2 2305 عینبوس

 0.9 0 892 134.4 1.1 5488 حوارة

 1.2 0 587 69.6 1.1 8985 بیتا وزعترة

 1.2 0 0 0 1.1 2809 یتما

 0.6 0 0 0 1.1 2356 الساویة

 1.1 0 0 0 1.1 2427 اللبن

 0.05 0 0 0 1 298 عموریا

 0 0 0 0 1.1 2067 مجدل فاضل

 0 0 0 0 1.1 2067 دوما

  

    المصدر :  

بیانات متفرقة،  قاعدة بیانات االستیطان ومصادر األراضي،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  - 1
  .م2008رام اهللا، فلسطین، 

 م.2009، كتاب محافظة نابلس اإلحصائي السنوي األولركزي لإلحصاء الفلسطیني، الجهاز الم - 2

رام اهللا،  )،2كتاب محافظة نابلس لإلحصاء السنوي (الجهـاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  - 3
  م.2010فلسطین، 
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  المالحق

  )  7ملحق رقم (

  ة نابلس .تصنیف نصیب الفرد من مساحة مسطح المسكن في المراكز العمرانیة لمحافظ

  المراكز
متوسط مساحة 
مسطح المسكن 

  )1(2م

عدد الوحدات 
  )2السكنیة (

مساحة مسطح 
  2المساكن م

عدد 
السكان 

)3(  

نصیب الفزدمن 
  2مسطح المسكن م

  19.5 2252  44057 374  117.8 برازیة
  23.1 3670  85051 722  117.8 برقة

  21.7 2821  61256 520  117.8 بیت امرین
  25.2 2614  66011.4 507  130.2 سبسطیة

  27 394  10676 82  130.2 نصف جبیل
  27.5 505  13894.4 104  133.6 اجنستیا

  11 2460  56850.8 457  124.4 دیر شرف
  21.2 1709  36344 295  123.2 قوصین

  25.3 1875  47499 355  133.8 زواتا

  24.7 1545  38266.8 286  133.8 الناقورة
  26.2 3150  82688.4 618  133.8 بیت ایبا
  23.8 1057  25255.2 204  123.8 بیت وزن

  26.6 156965  417767 30273  138 نابلس والمخیمات
  19.4 2084  40523.2 344  117.8 یاصید

  25.3 7556  191443.5 1467  130.5 عصیرة الشمالیة
الباذان و طلوزة 

والعقربانیة و عین 
 شبلي و النصاریة

117.8  1328 156438  7771 20.1  

  20.1 2650  53437.8 442  120.9 عزموط
دیر الحطب و سالم 
و بیت دجن وبیت 
حسن وفروش بیت 

 دجن

117.8  2206 259866.8  11650 22.3  

  23 10339  236673 1969  120.2 بیت فوریك
  23.5 117  2754.4 22  125.2 یانون والرجمان

  21.7 4202  91490.6 758  120.7 روجیت
  10.4 1612  16894.8 1368  123.5 عقربا

  21.7 1612  35074 284  123.5 اوصرین
  19.3 1400  27046.5 219  123.5 جوریش
  21.3 7130  152028.5 1231  123.5 قبالن
  18.1 2824  51129 414  123.5 تفلیت
  17.8 4377  78219.2 664  117.8 قصیرة
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  المالحق

  المراكز
متوسط مساحة 
مسطح المسكن 

  )1(2م

عدد الوحدات 
  )2السكنیة (

مساحة مسطح 
  2المساكن م

عدد 
السكان 

)3(  

نصیب الفزدمن 
  2مسطح المسكن م

  21.3 464  9895.2 84  117.8 جالود
  19.7 2321  45942 390  117.8 قریوت

  21 2562  53716.8 456  117.8 رةصب
  21 2451  51499.5 417  123.5 كفر قلیل

بورین و عراق 
 بورین

133.8  567 75864.4  3077 24.6  

  21 6758  140790 1140  123.5 عورتا و اوالد
  21.7 4344  94601 766  123.5 تل

  19.2 2366  45470.8 386  117.8 عصیرة القبلیة
  19.8 2921  58077 486  119.5 عوریف

  17.7 2115  37544 304  123.5 زیتا
  18.8 6225  117211 995  117.8 جماعین
  20.8 2340  48887 415  117.8 عینبوس

  21.1 5570  118436.5 959  123.5 حوارة
  20 9123  182825.6 1552  117.8 بیتا وزعترة

  23.8 2853  68104.2 509  133.8 یتما
  19 2393  45579.3 377  120.9 الساویة

  21.7 2465  53530 404  132.5 ناللب
  19.2 302  5804.5 47  123.5 عموریا

  20.6 2382  49153 398  123.5 مجدل فاضل
  12.4 2099  26140 200  130.7 دوما

  22.7 311472  707937  58750  120.5  اإلجمالي

  : : من اعداد الطالبة اعتمادًا على المصدر

 . المسكن ، مصدر سابق الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني ، مسح ظروف )1(

، تقریر 2007الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني ، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشأت  )2(
 المساكن ، مصدر سابق .

 المصدر السابق ، تقریر السكان ، مصدر سابق . )3(

  

  

 


