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إيجاد أنظمة و قوانين لتطوير المدن و البمدات القديمة بتحديد ارتفاع : Protectionالحماية -
. الخ .............نوع األسطح و األلوان, الكثافة السكانية و حجم الفتحات, األبنية

 

إبقاء الييكل اإلنشائي لمبناء بشكمو القائم عن طريق منع التغير و :Preservationالحفاظ - 
. إيقاف التدىور لو

 

 -Conservation :و األعمال الفنية من التدىور , العمميات الفنية لمحفاظ عمى األبنية القديمة
و العودة بيم إلى النقطة التي بدأ منيا البناء أو العمل الفني بفقدان قيمتو التاريخية ة االقتصادية 

. و االجتماعية
  

تدعيم المبنى عندما يكون غير قادر عمى تحمل المخاطر في :Consolidationالتقوية - 
. المستقبل

 

إعادة تأىيل لممبنى عن طريق إعطائو االستعمال المناسب الذي :Rehabilitationالتأىيل - 
. يبقي المبنى قائم و يحفظ من قيمتو التاريخية و الجمالية

 

. إرجاع المبنى إلى وضعو و شكمو األصمي و الحفاظ عميو:Restorationالترميم - 
 

إعادة بناء لؤلجزاء الميدمة كميا أو جزئيا بشرط وجود :Reconstructionالتشييد إعادة - 
. شواىد ممموسة و توثيق ليا

 

أسموب يستخدم في عممية الترميم ييدف إلى :Anastylosisالمتناثرةإعادة تجميع العناصر - 
و ذلك من خالل عممية ترقيم و توثيق لؤلجزاء المختمفة , المحافظة عمى الشكل األصمي لمبناء

 .حتى تسيل عممية إعادة البناء بنفس الشكل األصمي, لمبناء

 
:  (repair)اإلصالح  -

يتم من خالليا إصالح ما يمكن في المباني وفق التقنيات التقميدية و  
 التخريب و, عدم االستخدام, وذلك بسبب التمف الذي لحق بيا نتيجة لمرطوبة, المواد المناسبة

 (3)و كمثال عمى ذلك المبنى , المتعمد أو عمميات الترميم الخاطئة استخدام مواد تضر بالمبنى
حيث استخدم االسمنت كمادة لمقصارة األمر الذي سبب رطوبة أكبر و تمف في الجدران 

. الداخمية

                                                 
  Morton and others <1992:p57. 
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ويحاول حمايتو بكل الوسائل الممكنة والتي تمكن عادة , ييتم كل شعب بتاريخو و تراثو العريق
إال انو ومن الميم الحفاظ , في الحفاظ عمى المدن التاريخية واآلثار المشيورة والمواقع المعروفة

. عمى أصل التراث والذي يكمن في القرى
 

تحتوى القرى عمى أساس كل التراث ببساطتو وشموليتو ووضوحو وقد بدا االىتمام حديثا في 
المجتمع الفمسطيني بالمشاريع التطويرية التي تناولت إعادة إحياء المدن والبمدات القديمة بصفتيا 

ونحن نحاول في ىذا البحث إلقاء الضوء أيضا عمى الريف الفمسطيني . مؤشرا لمتراث الثقافي
المكون لمنسب األعمى من تركيبة الشعب الفمسطيني لذلك تم اختيار قرية جبعة كواحدة من القرى 

. الفمسطينية التي تشكل مثال حي لكل ما تمثمو القرية الفمسطينية من مشاكل وتحديات
 

جزء من ىذه المشاكل , تعاني قرية جبعة كغيرىا من القرى الفمسطينية من العديد من المشاكل
و الجزء األخر يعود إلى الظروف و األوضاع السياسية و االقتصادية , سببيا أىل القرية أنفسيم

المشاكل التي تسبب بيا أىل القرية ىي تعريض البمدة القديمة في القرية لمدمار و . الراىنة
عدم االىتمام بيا و قياميم ببناء مباني , ىجرانيا,  لسوء االستخدام لياةنتيج, االنييار و الخراب

تاركين جذورىم وأصوليم و , تتماشى مع متطمبات الحياة, و منازل جديدة ليم في أراض جديدة
أما الظروف . جدران المباني القديمة في القرية من عمى تمة الجبليتحك, تراثيم من خمفيم
 ساعد عمى إىمال امم, التي أثرت سمبا عمى الوضع االقتصادي ألىل القرية, السياسية الراىنة

. المباني القديمة في البمدة
 

 هن قبل الضلطاث (c)ىناك العديد من التحديات التي تواجو القرية خاصة بعد اعتبارىا منطقة 

األهز الذي جعل القزٌت عزضت لضزقت األرض و ,  اهخواههن بالونطقت الخارٌخٍتو, اإلصزائٍلٍت

  .الخزاد
 

و , مما سبق جاءت فكرة البحث في محاولة لمحفاظ عمى التراث الفمسطيني المعرض لمضياع
حيث ركزت الدراسة في ثالث . جبعةةقري, ومن, المتمثل في الحفاظ عمى القرى الفمسطينية

, أوليا دراسة القرية الفمسطينية بأبعادىا التكوينية والثقافية والتاريخية و العمرانية, اتجاىات رئيسية
,  توثيق كل ما سبق من نتائج عمى شكل مخططات تفصيمية لكل المباني التي تحوييا القريةو

وتم االعتماد . ومراعاة الدقة واألمانة في التوثيق, باإلضافة إلى العناصر المعمارية التي تحوييا

                                                 
حقع ححج حكن  (a)الوناطق ,  حن حصنٍف الوناطق فً الضفت الغزبٍت هن حٍذ الضلطاث الحاكوت  حبعا الحفاقٍاث اوصلى إلى رالرت أقضام 

ححج (c)الوناطق , ححج حكن الضلطت الىطنٍت إدارٌا و أشزاف أهنً إصزائٍلً (b)الوناطق, الضلطت الىطنٍت الفلضطٍنٍت إدارٌا و أهنٍا 

. حكن الضلطاث اإلصزائٍلٍت إدارٌا و أهنٍا
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. لتحقيق األىداف السابقة عمى الزيارات الميدانية لمموقع والعمل الميداني واخذ المالحظات
وتحديد المشاكل التي تعاني , لتقييم وضع القرية, االتجاه الثاني نحو التحميل العمراني لمقرية

. ثم أخيرا االتجاه لوضع خطة لحماية القرية وترميميا,  المميزات التي تتمتع بياو, منيا
 

 تم دراسة حاالت عربية مختمفة سباقة في ىذا المجال وتم االستفادة من ىذه التجارب بعد 
تحميميا والوصول إلى أفضل األساليب باإلضافة إلى االعتماد عمى المعايير الدولية والمواثيق 

في وضع خطة تفصيمية لالستفادة من القرية بإعادة استخداميا , .العالمية من اجل حماية التراث
وفق معايير خاصة تسمح بالمحافظة عمييا واستغالليا في عدة مجاالت والتي تخدم مختمف 
طبقات الشعب وسكان القرية وتم توظيف المساحات بشكل متكامل في القرية بمختمف أنواع 

. األبنية والفراغات التي تحتوييا
 

ييدف البحث إلى اقتراح أفضل وسيمة ممكنة من أجل الحفاظ عمى التراث الذي تحممو القرية بين 
و ,  من القرية و بعث الحياة فييا من جديد ةو محاولة لنشر ىذا التراث و االستفاد, جدرانيا

. ذذلك من خالل اعادة استخدام القرية كقرية تراث فمسطيني 
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الفصؿ األكؿ 
المقدمة  

 التمهيد 1.1
, ككمما كاف ىذا التاريخ غنيا باألحداث كاألخبار, تتباىى كؿ امة ككؿ شعب بتاريخو كحضارتو

, التي مرت عمى تمؾ المنطقة كالتي عاصرىا لك عايشيا, دؿ ذلؾ عمى عمؽ كأصالة الحضارة
دؿ ذلؾ عمى أصكؿ ذلؾ الشعب كأنيـ ذكم ركابط , أىؿ تمؾ المنطقة ثـ كرثكىا لمف جاء بعدىـ

. عميقة مع المنطقة التي يسكنكىا
 

كال يتـ ذلؾ إال مف خبلؿ المحافظة عمى , تيتـ كؿ امة بإثبات تاريخيا كالحفاظ عميو مف الضياع
ذلؾ التاريخ كتتـ المحافظة عمى التاريخ مف خبلؿ المحافظة عمى دالالتو المادية كالثقافية 

حداثو بأقصى درجات األمانة كتكخي الصدؽ في النقؿ , كاالجتماعية فبل بد مف كتابة التاريخ كا 
حتى في حاؿ عدـ العمؿ بيا البد , فبل بد مف المحافظة عمى العادات كالتقاليد المتكارثة, كالركاية

. مف احتراميا ك المحافظة عمييا
 

كمحاكلة , مف المحافظة عمى اآلثار التي بحكزتنا مف اجؿ تثبيت التاريخ- كىك األىـ–كالبد 
كالقيـ التي سادت في حقبة مف , االستدالؿ عمى أسمكب الحياة كتقنياتيا التي كانت في تمؾ الفترة

ك أىـ اآلثار التي تدؿ عمى قيـ الشعكب القرل التراثية المتبقية حيث كانت القرية , الحقبات
كالزالت المستكدع األميف لبعض القيـ عمى الرغـ مف تنافسيا كالقيـ البديمة التي تفرضيا الظركؼ 

. المستجدة
 

ستشاىد السنكات العشر القادمة آخر بقايا بيت بني مف الحجر كالتراب لتحؿ محمو مساكف 
االسمنت بأنماطيا ك تخطيطيا المستكرد كمع ذلؾ ستبقى بيكت العقكد صامدة إلى فترات متفاكتة 

كؿ ذلؾ سيحدث في نكل قرانا التي اخذ , تدعـ الغرؼ كالشقؽ التي أقيمت إلى جانبيا أك فكقيا
. التحديث طريقو إلييا

ككؿ مأكل كمبنى فييا كانت كمازالت مصدر تراث , تمؾ البيكت التي تعج بيا قرانا التراثية األثرية
نعـ كانت األحكاش كعرش . يشع القيـ كاألمثاؿ كالحكـ كالقصص كالبطكالت كالصراعات الداخمية

الدكالي فكؽ األسطح كالقصكر كبيكت الجداد محطات إذاعية إعبلمية استقى منيا الدعي الثاني 
. كؿ ما فرض عميو أف يسمعو
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ىي , قرانا الفمسطينية ىي كنزنا كتراثنا كأصالتنا كتاريخنا بكؿ ما فيو مف أحداث كأفراح ك أتراح
, كىي صؾ ممكية ىذه المنطقة كألصحابيا األصمييف, الشاىد عمى حضارة ىذا البمد كتاريخو

تكاجو قرانا الفمسطينية العديد مف المشاكؿ . الذيف تمتد أصكليـ إلى عشرات األجياؿ إلى الكراء
كالياتي ذلؾ إال بكاسطة , فكاقع ىذا البمد ىك الصراع في محاكلة إثبات اليكية, في أيامنا ىذه

كفي ىذا البحث نحاكؿ المساىمة في حماية التراث , الحفاظ عمى التراث كالممتمكات األثرية
حياء قرية جبعة . الفمسطيني كحماية ىكيتنا مف خبلؿ تكثيؽ ك حماية كا 

 
 هدف البحث و أهميته 2.1

تعتبر مف أىـ " قرية جبعة ىي مثاؿ عمى كضع القرية الفمسطينية في أيامنا ىذه حيث أنيا جبعة
تتميز القرية . لـ يتـ تكثيقيا بعد (كفؽ اإلحصاء الجديد) مكقع اثرم تابع لمدينة بيت لحـ 77

باإلضافة إلى مثاؿ رائع , كاحتكائيا عمى العديد مف الكيكؼ البيزنطية, بمكقعيا عمى رأس التؿ ك
عف القرية الفمسطينية التراثية بمنازليا ك مبانييا القديمة التي ىجرىا أىميا كقامكا ببناء منازؿ 

. حكؿ أبنية القرية القديمة, جديدة ليـ مف االسمنت المسمح
 

مف ناحية أخرل ىناؾ عممية إثبات اليكية الفمسطينية في كقت تسعى إسرائيؿ في كقتنا الراىف 
إما إلى سرقة ىذا التراث كنسبتو إلييا أك إلى دثره كالتخمص منو عف طريؽ إىمالو كعدـ صيانتو 

كقرية جبعة مف القرل التي حظيت باالىتماـ اإلسرائيمي كتحاكؿ إسرائيؿ نسبتيا إلييا , أك ىدمو
. (C)كخاصة أنيا صنفت ضمف المنطقة 

 
 فرضيات البحث 3.1

 انو يجب المحافظة عمى كؿ القرل إالرغـ ما يعرؼ عف النسيج العمراني لمقرية الفمسطينية 
 كعميو فسكؼ يتـ التركيز في ىذا البحث عمى تكثيؽ قرية األرضالمكجكدة مف اجؿ الحفاظ عمى 

:-  الجبعة كالمحافظة عمييا مف خبلؿ المسارات التالية
: يتمحكر ىذا المسار حكؿ تكثيؽ القرية مف ناحيتيف: المسار التاريخي المعمارم-1
 كاألحداث كاألزمنةالتطكر التاريخي لمقرية عف طريؽ دراسة تاريخ القرية منذ نشكئيا كالعصكر - أ

. التي مرت عمييا
 ػٖ ؽ٣َن حُؼَٔ  التطكر المعمارم لمقرية مف خبلؿ تكثيؽ المباني عف طريؽ رفعيا معماريا- ب

المساقط , ك تشمؿ ىذه المخططات ,لكؿ مبنى مف مباني القرية   المخططاتثـ رسـ ,ح٤ُٔيح٢ٗ
عبلقة الطرؽ مع ) التي تبيف النسيج المعمارم لمقرية ك,ك الكاجيات, المقاطع الرأسية , األفقية 
 . ككيفية تطكره (ك خط األفؽ العاـ, كعبلقة المباني مع بعضيا البعض ,المباني 
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كتعتمد عمى المسار السابؽ مف اجؿ دراسة نسيج القرية الفمسطينية : الدراسة التحميمية-2
.  كالتعرؼ عمييا

كضع خطة لممحافظة عمى النسيج العمراني السابؽ لمقرية كذالؾ عف طريؽ كضع خطة -3
عادةلمترميـ   .الستخداـ لمقريةا كا 

عادة االستخداـ فيي تعتمد بشكؿ كبير عمى النتائج التي نحصؿ عمييا مف , أما عممية الحماية كا 
عممية التكثيؽ باإلضافة إلى دراسة نماذج مماثمة كاألخذ بالنتائج كمحاكلة تطبيقيا عمى قرية 

. باإلضافة إلى إتباع الخطكات كاإلرشادات كفؽ أنظمة الحماية التابعة لممكاثيؽ الدكلية, جبعة
يجاد المشكبلت التي تعاني منيا كمحاكلة إيجاد , سكؼ نحاكؿ في ىذا البحث تكثيؽ قرية جبعة كا 

الحمكؿ لذلؾ ككضع خطة عممية لحماية القرية كالعمؿ عمى إعادة إحيائيا مف جديد في سبيؿ 
. محاكلة الحفاظ عمى ىكيتنا كتراثنا كتاريخنا الفمسطيني كحمايتو مف الضياع

 
 منهجية البحث  4.1

اية الشفيية كالتحقؽ مف صحتيا ك االعتماد عمى المصادر التاريخية كالمعمكمات المكتكبة كالر.1
.   إذا تكفرت السجبلتإلىكالرجكع 

 فع, دقيؽ االعتماد عمى الجانب العممي مف حيث عممية رفع مباني القرية كتكثيقيا بشكؿ .2
.  المعمارمـالرس, طريؽ التصكير الفكتكغرافي

 ذلؾ مف خبلؿ أشكاؿ ك ـكيت, نتائج مف إليو المنيج التحميمي القائـ عمى ما تـ التكصؿ إتباع .3
 . بأسمكب بسيط ككاضحاكتعرضو, جداكؿ تساعد عمى فيـ الصكرة العامة

ك , ك التي تشكؿ نقاط قكة ليا, يتـ تحديد المميزات التي تتمتع بيا القرية, مف خبلؿ التحميؿ. 4
مف خبلؿ كضع خطة شاممة تيدؼ إلى , تحديد المشاكؿ التي تعاني منيا ك يجب إيجاد حؿ ليا

.  نسيجيا العمراني كىكيتيا الفمسطينيةحماية القرية ك الحفاظ عمى 
 

   تنظيم البحث  5.1

تقسـ إلى ثمانية فصكؿ باإلضافة إلى المبلحؽ التي , يتككف البحث مف رسالة بالمغة العربية
. تساعد في إيصاؿ اليدؼ مف الرسالة ك تساعد في تكضيحو

. الفصؿ األكؿ ىك المقدمة ك التي تعطي لمحة سريعة عف محتكل الرسالة ك كيفية عرضيا
 

أما الفصؿ الثاني فيستعرض أىـ النظريات ك الفرضيات ك القكانيف الدكلية التي كضعت مف أجؿ 
ترميـ المناطؽ التاريخية ك التراثية ك حمايتيا بأفضؿ األساليب ك الطرؽ الممكنة ك التي يجب 

. إتباعيا مف قبؿ العامميف في حقؿ الترميـ
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 أنكاعيا ك, كيفية نشكؤىا ك مككناتيا, الفصؿ الثالث يقدـ تعريفا عف القرل الفمسطينية بشكؿ عاـ
. ك عناصرىا مما يساعد في تحميؿ القرية المعنية بالبحث

 
 ك كمعرفة كيفية اكتحميمو, الفصؿ الرابع يتـ تقديـ قرية جبعة مكضكع البحث بشكؿ خاص

ك المميزات التي تتحمى بيا مما يعطينا , المشاكؿ التي تعاني منيا, عناصرىا المختمفة, تككنيا
الخطكة الثانية .كىي الخطكة األكلى في عممية التكثيؽ لمقرية, صكرة شاممة متكاممة عف القرية

يقدميا الفصؿ الخامس ك فيو كصؼ كامؿ ك شامؿ لكؿ مبنى مف مباني القرية مع مخططات 
ك كنتائج شاممة تحدد المشاكؿ التي تحتاج , تحميؿ لممعطيات التي كفرىا تكثيؽ المباني, متكاممة

. إلى عبلج
 

بيدؼ االستفادة مف تجارب , الفصؿ السادس يطرح حاالت دراسية تشابو الكضع في قرية جبعة
ك كيفية إيجاد الحمكؿ المناسبة ك التعامؿ مع , أخرل في نفس المضمار في مناطؽ مختمفة

 .المنطقةك تبيف كيفية االستفادة مف مميزات كؿ منطقة ك تسخيرىا لخدمة , المشاكؿ المطركحة
ك تمثؿ الخطة زبدة التجربة ,  الفصؿ السابع يطرح خطة الحماية ك التي ىي أىداؼ المرجكة منو

. المطركحة ك خبلصة ما سبؽ ك مر في البحت
 

ك تبيف رأم الكاتب , أما الفصؿ الثامف ك األخير فيك عبارة عف تمخيص لنتائج البحث المطركح
. في كيفية التعامؿ مع تمؾ النتائج
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الفصؿ الثاني 
المفاهيم النظرية  

 مقدمة 1.2
 تّككف التغيرات معيف, العالـ التي نتجت ك تطكرت إما بشكؿ عفكم أك بتصميـ  أك قرلكؿ مدف

 .المادية لئلختبلؼ الثقافي لممجتمعات خبلؿ التاريخ, ك لذلؾ فيي تاريخية

 في المدف الكبيرة أك الصغيرة ك في المراكز التاريخية أك في تختص المكاثيؽ الدكلية بالتحديد
 عبلقتيا مع بيئتيا الطبيعية أك المبنية, ك التي تمثؿ باإلضافة إلى  القرل كك, أاألحياء التاريخية
 ىذه المدف ك األحياء.فيي تحتكم أيضان عمى قيـ الحضارة الحضرية التقميدية, أنيا كثيقة تاريخية

 ميددة اليـك بالتمؼ ك التدمير بسبب نكع التخطيط الحضرم الذم نشأ بتأثير التطكر ك القرل
 .الصناعي كالذم أثر اليـك في كؿ المجتمعات

 

 تكثيؽ القرية ك ؼبيد, ُوَٟ حُلِٔط٤٘٤شيتركز مكضكع البحث المطركح عمى دراسة إحدل ا
ك , محاكلة إيجاد أفضؿ الكسائؿ مف أجؿ المحافظة عمييا ك حمايتيا مف االندثار ك الضياع
 عدـ ك, لتحقيؽ السابؽ البد مف معرفة الحدكد ك األطر التي يجب العمؿ داخميا ك مف خبلليا

, لذا يجب في البداية التعرؼ عمى تمؾ الحدكد ك التي تختصر في عنكاف البحث, الخركج عنيا
في البداية يجب تعريؼ المفاىيـ السابقة ك .التحميؿ العمراني ك عممية الحفاظ, ك ىي التكثيؽ

. ك المعايير الدكلية التي تحدد اتجاىات العمؿ في قرية جبعة ثـ التعرؼ عمى القكانيف,  تحديدىا
 

:  تعريفات2.2
:  هو مفهوم عمم التوثيق1.2.2

• منياػ فف تجميع أشكاؿ سجبلت النشاط الفكرم كتصنيفيا ليتـ اإلفادة 1
 تسجيؿ المعرفة البشرية كمصادر المعمكمات كتنظيـ ىذه المصادر بطريقة تكفؿ سرعة ػ2

•  الكصكؿ إلييا, ككذلؾ بث المعرفة كأكعيتيا بمختمؼ الطرؽ
•  ػ عمـ تجميع مصادر المعمكمات المدكنة كاختزانيا كتنظيميا لتحقيؽ أقصى فائدة ممكنة منيا 3
•  ػ اختيار المعمكمات كتصنيفيا كبثيا4
 ػ عمـ تنظيـ أكعية المعرفة كصيانتيا كالعمؿ عمى تيسير سبؿ اإلفادة مف محتكياتيا ألغراض 5

• االستشارة السريعة كالربط كالمقارنة 
 ػ اإلجراءات التي ينطكم عمييا تسيير اإلفادة مف رصيد المعمكمات المتراكـ ألجؿ تحقيؽ 6

                                                 
 .2005,حُيٍٛٞر٢ 
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• المزيد مف نمك المعرفة
 •مف الكثائؽ كدراستيا كتجميعيا كاإلفادة منيا  ػ التحقيؽ7

 يعني أك يتضمف االقتناء كالتحميؿ عمى اختبلؼ أشكالو كطرقو مف كعمى ذلؾ فإف التكثيؽ
تكشيؼ كفيرسة مكضكعية كاستخبلص ثـ تنظيـ بمختمؼ طرقو المنيجية كالمنطقية كالنسخ 
بمختمؼ أساليبو كأشكالو كالحفظ كاالسترجاع التقميدم كغير التقميدم كالترجمة عمى اختبلؼ 

 •أغراضيا كالنشر
كفي حالة بحثنا فاف التكثيؽ يقسـ إلى قسميف تكثيؽ تاريخي ىك عممية تجميع شامؿ لممعمكمات 

عادةن المراجع التاريخية بجميع أشكاليا مف كتب, ككثائؽ, كتقارير التاريخية عف قرية جبعة تشمؿ 
 االعتماد عمى إلىباإلضافة . الرحالة, باإلضافة إلى التاريخ الشفكم المتناقؿ عبر األجياؿ

الصكر ,  كتكثيؽ معمارم يشمؿ المخططات اليندسية.المخمفات المادية كشاىد مادم حي
 . الكصؼ المباشرك, الفكتكغرافية

 

:  التحميل العمراني2.2.2
ك ىي عممية تحميؿ شامؿ لممعطيات المتكفرة عف القرية ك تشمؿ تحميؿ عاـ لمقرية تتضمف 

تحميؿ كيفية , تحميؿ الشكارع المحيطة بيا, تحميؿ مكقع القرية بالنسبة لممنطقة المتكاجدة فييا
. إنشاء المباني المتكاجدة في القرية كمكاقعيا ك تحميؿ ديمكغرافي لمقرية

 
, ك ىناؾ عممية التحميؿ الشامؿ لمباني القرية ك تشمؿ عدد المباني ك تاريخ اإلنشاء لكؿ مبنى

عدد طكابؽ كؿ مبنى ك نكع , المكاد المستخدمة في البناء, االستخداـ السابؽ ك الحالي لممباني
 أنكاع ك أشكاؿ الفتحات ك العناصر المعمارية ك, الحالة اإلنشائية ك الفيزيائية لممباني, السقؼ

. في المباني
 

:  مفهوم الحفاظ3.2.2
ىك عممية تثبيت المباني ك الحفاظ عمى شكميا الحالي ك إيقاؼ التدىكر ك ذلؾ بعمؿ 

ك القياـ بأعماؿ التثبيت , ك استخداـ المكاد المبلئمة لمادة البناء األصمية, اإلصبلحات الضركرية
. باإلضافة إلى الصيانة المستمرة, أينما دعت الضركرة

 
 

 المعايير الدولية 3.2
                                                 

. 187ص,1986,هز٢ٔ٤  

. 2005,ػزيحُٜخى١  
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أف معظـ الجيكد الرامية لمحفاظ التاريخي كانت عبارة عف محاكالت لمحفاظ عمى المعالـ 
المعمارية المرتبطة بأشخاص ميميف كأحداث تاريخية, كلكف المؤرخكف المعماريكف ناقشكا ىذه 

العبلقة كالقيمة التاريخية لممعالـ المعمارية كالتاريخية مف أجؿ فيـ الماضي لمعرفة كيفية التعامؿ 
معو في عممية التصميـ الحالية, كفي المستقبؿ, كأصبح اليدؼ مف الحفاظ التاريخي ىك الحفاظ 

.  قيمتو الجماليةرعمى األفضؿ مف الماضي مف أجؿ التعمـ منو, كتقدم
في الماضي, المعالـ التاريخية كانت تعتبر رمز ككاف الحفاظ عمييا لو ىدؼ سياسي, كلكف في 
النصؼ الثاني مف القرف العشريف أصبح المعمـ التاريخي يعتبر كإنتاج إنساني ضركرم حمايتو 

لتتكاصؿ الحياة اإلنسانية عمى عكس ما كاف سابقا حيث الحفاظ عمى المعمـ التاريخي كاف 
. ة, فنيةألغراض دينية, سياسية, كطني

 
تعتبر مسألة الحفاظ عمى التراث العمراني كالمعمارم لمدينة ما, إحدل أكثر المسائؿ تشابكان ك 

 كتعامؿ كؿ منيا مع فييا, الختبلؼ كجيات النظر حكليا, كتعدد الجيات المساىمة , نظران تعقيدان 
فمذلؾ قامت الييئات الدكلية ك المؤسسات .  المتغيرةاالقتصادية ك االجتماعيةالمعطيات 

 لمتنبيو إلىالحككمية كغير الحككمية, بعقد الندكات ك المؤتمرات الدكلية ك كرشات العمؿ, 
األخطار التي تتعرض ليا المدف التاريخية, ك األبنية األثرية, ك أصدركا المكاثيؽ التي تعتبر 

ك كانت .الحفاظمرجعان لجميع الدكؿ في سف ك تطكير القكانيف ك التشريعات الناظمة لعممية 
جميع ىذه المكاثيؽ العالمية تقدـ لنا خطكطان عريضة لممفاىيـ المتعمقة برعاية األكابد ك صيانتيا 

 باإلضافة إلى تعريؼ الفنية,ك احتراميا ك عدـ التعرض ليا بما يحط مف قيمتيا التاريخية ك 
المصطمحات ك المبادئ العامة التي تساعدنا في تحقيؽ ذلؾ, لكنيا ال تناقش التفاصيؿ الخاصة 

 كنسيجو التاريخي, ك حالتو الفيزيائية, التي تتطمب تدخبلت عمى حدة,المتعمقة بكؿ أثٍر عمى 
عدة مستكيات, ك استخداـ تقنيات مختمفة, ك اتخاذ قرارات تستند إلى دراسة دقيقة, تمكننا مف 

مساكئ اتخاذ القرار الصحيح الذم سنتبعو في عممية الترميـ, مف خبلؿ المكازنة بيف ميزات ك 
ك السػياسي دكران ىامان في عممية  (التمكيؿ  )االقتصادمكما يمعب العامؿ .  قرار نتخذهكؿ

 .الترميـ مف عممية االنتياءالصيانة بعد 
 

:  التي تيدؼ إلى حماية المعالـ التاريخية ما يميمف أىـ المكاثيؽ الدكلية
 ـ1883, الميثاؽ اإليطالي لمترميـ. 

 ـ1931أكتكبر , ميثاؽ أثينا. 

                                                 
. 2006,ػ٣َخ,٣ٍُن 

 JK,Gillon   , “cultural heritage charter , 2005. 

. 10ص ,2002,أرٞ ح٤ُٜـخء 
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 ـ1964 كمام, ميثاؽ البندقية. 

 األسس ك األىداؼ ك المنيجية ك األدكات التي تؤدم لقد تـ مف خبلؿ المكاثيؽ السابقة تحديد
 يساعد عمى تناسؽ الحياة الفردية ك مما, إلى الحفاظ عمى النكعية في المدف التاريخية

 ك يشجع عمى إنقاذ مجمكعة المعالـ حتى لك كانت بسيطة فيي التي تككف الذاكرة االجتماعية
 .لئلنسانية

 
 : (The Athens charter)1931 معا، ميثاق أثينا 1.3.2

بعد انتياء الحرب العالمية األكلى, أفاؽ األكركبيكف عمى خسارة كبيرة دمرت عددان كبيران مف 
مبانييـ كأكابدىـ التاريخية,  فتنبو الميتميف بالتراث إلى ضركرة الحفاظ عمييا, خاصة مع عدـ 

لذلؾ عقد مؤتمران دكليان . الدراية الكافية بأساليب ك طرؽ الترميـ التي تضمف سبلمتيا كاستمراريتيا
 ك صدر عنو ميثاقان شييران 1931في مدينة أثينا اليكنانية, لمعمارم كفنيي اآلثار التاريخية, عاـ 

حدد ألكؿ مرة المبادئ األساسية لصيانة المباني التاريخية ك حمايتيا,  كساىمت ىذه المبادئ في 
نشاء مؤسسات دكلية مثؿ اليكنسكك, كالمركز  تطكير حركة دكلية كاسعة في شكؿ كثائؽ كطنية, كا 

 . الدكلي لممتاحؼ, كاأليككمكس

 : ك كاف مف أىـ نتائجو1931صدر ىذا الميثاؽ عف المؤتمر الدكلي األكؿ بأثينا - 

 .احتراـ القيمة الفنية ك التاريخية لممباني دكف إىماؿ طراز أم عصر مف العصكر- 1

 بيا بشكؿ يؤدم إلى استمرارية حياتيا, أك إعادة االىتماـالحفاظ عمى المباني األثرية ك - 2
 .استخداميا بكظائؼ تحتـر طابعيا التاريخي ك الفني

ك  (االستمبلؾ) العاـ الذم ييدؼ إلى حؽ ضـ تمؾ المباني إلى الممكية العامة تبني االتجاه- 3
ضركرة كجكد ىيئة عامة في كؿ دكلة بكامؿ الصبلحية في تحديد المقاييس الخاصة بالحفاظ 

 .عمى المباني القديمة

 لمطابع ك التككيف القديمة,ضركرة احتراـ تصميمات المباني الحديثة التي ستنشأ في المدينة - 4
 .العاـ لممدينة القديمة

 .إزالة كافة التعديات الممكثة بصريان, ك الصناعات الممكثة لمبيئة- 5

في تدعيـ المباني القديمة بشكؿ يحافظ  ( المسمحالباطكف)إمكانية استخداـ المكاد الحديثة- 6
 .المكافعمى طابع المبنى, ك في أماكف غير ظاىرة لمعياف قدر 

                                                 
 .2005,ػزي حُٜخى١ 
   Cultural heritage2000  

 .٣ٍُ,2006ن 
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لمتكصؿ إلى طرؽ يمكف تطبيقيا في (....أثرييف, معمارييف)ضركرة التعاكف بيف المختصيف -7
 .مختمؼ الحاالت

ضركرة القياـ بدراسات تحميمية معمقة ك دقيقة قبؿ تنفيذ إجراءات الصيانة لممباني ك اآلثار, ك -8
 ك المعمارم,ضركرة التعاكف ك تبادؿ الخبرات بيف الدكؿ عمى صعيد حماية التراث األثرم ك 

 .زيادة التكعية الجماىيرية بأىمية الحفاظ عمى التراث

ضركرة تكثيؽ المباني التاريخية ذات األىمية الكطنية ضمف أرشيؼ خاص بكؿ دكلة, ك - 9
 .العمؿ عمى نشرىا, مع تكثيؽ ك نشر كؿ األعماؿ التي تمت المحافظة عمييا

 
 

 : (The Venice charter)1964 معا،  ميثاق فينيسيا2.3.2

 ككجد األكركبية, أصاب الخراب عددان كبيران مف المدف الثانية,إثر انتياء الحرب العالمية 
 قد اليامة, ك مبانييـ مدنيـ, أف تنبيكا إلى أف مراكز دكبيرة, بعاألكركبيكف أنفسيـ أماـ كارثة 

 .تيدمت بسبب الحرب
 

 نشطت حركة إعادة بناء األكابد التاريخية المدمرة التي تجسد تاريخيـ, إلعادة تأسيس مظاىر 
 ك ىنا اصطدمكا أخرل, ما تخرب مف جية تعميرالحياة المألكفة قبؿ الكارثة مف جية, ك 

 ثالقديمة, حيبمبادئ الحفاظ ك الحماية الصارمة, التي كانت تنادم بيا جمعيات حماية المباني 
 .اآلثار ك التركيز عمييا سيقكد إلى ازدياد تمؼ لممنطؽ,كجدكا أنيا غير كاقعية ك منافية 

 ك األكابد التاريخية, حيث أف األكابد التاريخية المستعممة تقييـ لممبانيك كاف البد مف إعادة 
 كىنا ظيرت قيمة المستعممة,تعامؿ بنفس الطريقة التي تعامؿ بيا مع اآلبدة غير أف ال يجب 

 أم الحفاظ عمى مكاد البناء األصالة القيمة المعنكية لؤلثر ك قيمة  ك(Use Value)االستعماؿ
 أضيفت إلى قيمة مالقدـ, التاألصمية أك عبلمات أك كتابات أك رسكمات بما في ذلؾ مظاىر 

 .( Historical Value) كالقيمة التاريخية (Age Value)التقادـ
 

كؿ مكقع حضرم أك ريفي يكتشؼ فيو دليؿ عمى " ك تكسع مفيـك األكابد التاريخية ليشمؿ 
 عمى األعماؿ الفنية ينطبؽ ىذاحضارة معينة أك عمى تطكر ميـ أك حدث تاريخي ميـ, ك ال 

 ". بؿ أيضان عمى األعماؿ القديمة األكثر تكاضعان فقط,العظيمة 
 عقد المؤتمر الثاني لممعمارييف ك الفنييف المتخصصيف في المكاقع األثرية في مدينة البندقية, 

حيف رأل المؤتمريف أف العديد مف المشكبلت التي , ـ1964  عاـتحت رعاية منظمة اليكنسكك
                                                 

  JK,Gillon   , “cultural heritage charter , 2005. 

. ٣ٍُ,2006ن  
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 النظر في مبادئ ميثاؽ أثينا الضركرم إعادة كاف مف أثينا,تصادؼ المرمـ, لـ يتناكليا ميثاؽ 
 تمؾ المشكبلت, كبناء عميو فقد خرج جديدة تحؿبيدؼ تعميقيا ك تكسيع صبلحياتيا في كثيقة 

بالكثيقة الدكلية لصيانة ك "  أشيرىا الميثاؽ األكؿ الذم عرؼ تكصية,المؤتمر بثبلث عشرة 
 الميثاؽ الدكلي األكؿ المستند عميو في معظـ المكاثيؽ  يعدك, ترميـ النصب ك المكاقع التاريخية

 .الصيانةأصبح المرجع الرئيسي لعمميات الترميـ ك ك. الدكلية

 

 تعتبر كثائؽ تـ عقد الكثير مف المؤتمرات التي صدرت عنيا المشاكؿ,بعد ازدياد الكعي ليذه 
 الذم تضمف جميع المرجعيات ,1964 ك خاصة ميثاؽ فينيسيا عاـ أثينا,استكماالن لميثاؽ 
 ك احتراـ النسيج األصمي, التاريخي, إذ شدد عمى التعريؼ الكاسع لؤلثر الحفاظ,النظرية لمفيـك 

 مف المباني التاريخية في كظائؼ االستفادة ك التاريخية,ك المساىمات العائدة لجميع الفترات 
 .اجتماعية مفيدة

  ظيرت المكاثيؽ ك اإلستراتيجيات لمحفاظ عمى الثقافي, بحركة التطكر االىتماـك مع ازدياد 
 التي تكضح المقاييس ك التكصيات الرسمية لمحفاظ عمى التراث بالمدف التاريخيةالتراث المعمارم 

 .  ك غيرىاثقافية,التاريخي ك ما يتصؿ بو مف سياحة 
 

إف معايير تقيـ المباني األثرية كالتاريخية قد حددتو القكانيف الدكلية الصادرة عف اليكنسكك 
ككذلؾ العديد مف المكاثيؽ الخاصة بالدكؿ  (ICOMOS)كالمجمس الدكلي لآلثار كالمكاقع 

كالجدير ذكره, أف ىناؾ العديد مف القيـ التي تمعب دكران ىامان في تحديد . الصناعية الكبرل
 كقد .كاالقتصادية كتبدأ ىذه القيـ مف القيمة التاريخية كالفنية .الحمايةأكلكيات الحفاظ كتحقيؽ 

 فعمى سبيؿ المثاؿ فإف اإلدارية؛تتعارض بعض القيـ مع بعضيا مما يتسبب في صعكبة العممية 
القيمة الكظيفية أك السياسية قد تككف دافعان لمحفاظ أك الصيانة كلكف في نفس الكقت قد تككف ىذه 

   .السائدالقيـ سببان في فقد المصدر التراثي لعدـ تكافقو مع المفيكـ السياسي 
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  :مؤتمر فينيسياك كاف مف أىـ نتائج 

 جمعاء, ك إرثان مشتركان لئلنسانية لمشعكب,اعتبار التراث شاىدان حيان عمى التقاليد الحضارية - 1
 .تمتـز متضامنة بالحفاظ عميو ك صيانتو كتبميغو بكامؿ عناصره ك أصالتو لؤلجياؿ المقبمة

 مشتركة ك بصيغةضركرة إبراز المبادئ ك الطرؽ  التي ستتبع في عممية الصيانة ك الترميـ - 2 
. عمى مستكل دكلي, مع ترؾ حرية التطبيؽ لكؿ شعب ضمف نطاؽ ثقافتو ك تقاليده الخاصة

 بؿ يتعداه إلى المكقع ك الكاحد,إف مفيـك الحفاظ ك الصيانة ال يشمؿ فقط العمؿ المعمارم - 3
 .البيئة المحيطة

 عميو,إف إعادة التكظيؼ لؤلثر أك لممبنى التاريخي تسيؿ مف عممية صيانتو ك المحافظة - 4
 .دكف تغيير مخططو أك عناصره الزخرفية, ك ضمف الحدكد التي تضمف استمراريتو

يجب أف تحتـر عمميات الترميـ المادة األصمية ك الكثائؽ التاريخية, بيدؼ حماية المبنى ك - 5
 .كشؼ قيمتو الجمالية ك التاريخية ك يجب أف تسبؽ تمؾ العمميات دراسة أثرية ك تاريخية

 ك تحمؿ طابع العاـ,إف أية إضافات ال بد مف القياـ بيا يجب أف تككف متميزة عف التككيف - 6
 أك تكازف مككناتيا األصمية, ك أف ال تقمؿ مف أىمية األجزاء اإلضافة,العصر الذم تمت فيو 

. كعبلقاتيا مع المحيط, مع إمكانية استخداـ الطرؽ الحديثة في تدعيـ ك تقكية المباني التاريخية

ضركرة احتراـ المساىمات السميمة لكؿ الفترات التي أدت إلى تشكؿ األثر أك المبنى - 7
 .التاريخي

األجزاء   ك متميز عفالكؿ, األجزاء المندثرة يجب أف يتـ بشكؿ منسجـ مع إنتاجإف إعادة - 8
 . ذلؾ إلى تزييؼ الشكاىد الفنية ك التاريخيةمال يؤداألصمية, حتى 

 ككضعيا في متناكؿ مراحميا,كجكب نشر التقارير الخاصة بأعماؿ الصيانة ك الترميـ ك -9
. الباحثيف

 : األسس و األهداف 3.3.2

                                                 
 15 ُِظؼَف ػ٠ِ ٓٞحى ٓئطَٔ ك٤ٔ٤٘٤خ ٍحؿغ ِٓلن ٍهْ  

 .٣ٍُ2006ن  
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 تككف جزءان مف سياسة أف, يجب (حتى تككف فعالة )الحفاظ عمى المدف ك األحياء التاريخية - 1
 تؤخذ بعيف االعتبار في أف ك يجب االجتماعي,عامة متجانسة مع التطكر االقتصادم ك 

 .التخطيط عمى المستكم األرضي ك الحضرم ك عمى كؿ المستكيات
 

جب أف نحافظ عمييا ىي الخصائص التاريخية لممدف ك لمجمكعة العناصر مالقيـ التي - 2
 :المادية ك الركحية التي تككف صكرة ك شكؿ المدينة ك بالتفصيؿ

 .الشكؿ الحضرم المتككف مف شبكة الشكارع ك مف تقسيـ المناطؽ الحضرية-  أ

 فييا نباتات أماكف,  أماكف فارغةمبنية ك أماكف:  بيف المناطؽ الحضرية المختمفةالعبلقات-  ب
 .خضراء مزركعة

ك كذلؾ كما ىي محددة مف النظاـ , (الداخمي ك الخارجي)الشكؿ ك المظير لممباني -  ت
 .الديككر المكف ك لمكاد, المقياس, الطراز المعمارم, الحجـ, اإلنشائي

 .العبلقة بيف المدينة ك بيئتيا الطبيعية ك المصنكعة مف اإلنساف-  ث

 .الكظائؼ المختمفة التي حدثت في المدينة مع مركر الكقت-  ج

 .أم تيديد ليذه الخصائص سيؤدم إلى تشكيو األصالة في المدينة التاريخية
 

 يجب عمييـ أف يككنكا .الحفاظمشاركة ك إشراؾ السكاف أمر ميـ في إنجاح برنامج - 3
حاضريف في كؿ ظرؼ ك طكر لمبرنامج, ك يجب عمييـ أف يككنكا مف كؿ األعمار, ال ننسى أف 

 . لمحفاظ عمى المدف ك األحياء التاريخية ىك لسكانواعتبارأكؿ 
 

التدخؿ بالحفاظ عمى المدف ك األحياء التاريخية يجب أف يككف بحرص, بمنيجية ك بدقة, - 4
 . مختمؼ التخصصات البلزمة ك األخذ بالحسباف كؿ مشكمة عمى حدةاالعتبارمع األخذ بعيف 

 

مخطط الحفاظ . تخطيط الحفاظ لممدف ك األحياء التاريخية يجب أف يسبؽ بدراسات أكلية- 5
 التاريخية, المعمارية, التقنية, األثرية,يجب أف يحتكم عمى التحميؿ لممعطيات, بالتحديد 

, ك يجب أف يحدد أسس التكجو ك منيجية التنفيذ التي يجب أف تتخذ االقتصادية, االجتماعية
يجب أف يتـ تحديد تفصيمي متناغـ لؤلحياء . عمى المستكل القانكني ك اإلدارم ك التمكيمي

 .التاريخية داخؿ المدينة كمجمكعة

مخطط الحفاظ يجب أف يحدد المباني أك مجمكعات المباني التي تحتاج إلى حماية خاصة, ك 
 الحالة .ىدـ ك التي تحتاج إلى استثنائية, ك بظركؼ محددة, في حاالت حفاظ,التي تحتاج إلى 

 . المخطط يجب أف يناؿ مكافقة القاطنيف.دقيؽالراىنة قبؿ أم تدخؿ يجب أف تككف مكثقة بشكؿ 
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 فإف أم ضركرية حفاظ يجب أف تؤخذ باحتراـ األسس ك الحفاظ,حتى يطبؽ مخطط - 6
 .المنيجية الكاردة في ميثاؽ البندقية

 

 .الحفاظ عمى المدف ك عمى األحياء التاريخية يؤدم إلى صيانة دائمة لممبنى- 7

الكظائؼ الجديدة ك شبكات الخدمات المطمكبة في المدينة المعاصرة يجب أف تتماشى مع - 8
 .خصكصية المدينة التاريخية

 .تحسيف المسكف يجب أف يككف أحد األىداؼ الرئيسية لمحفاظ- 9

 فإف أم جديد, كاف ىناؾ تغيير لتحسيف أم معمـ تاريخي غير منقكؿ أك بناء مبنى إذا- 10
 .إضافة جديدة يجب أف تحتـر التنظيـ الفراغي المكجكد

 

 الميـ تككيف معرفة أفضؿ لماضي المدف التاريخية بالقياـ بالبحث األثرم الحضرم ك مف- 11
 ., مف دـك أف يؤثر ذلؾ عمى التنظيـ العاـ لمنسيج الحضرملمقيـبالتقديـ المتكافؽ 

 

.  سير الحافبلت يجب أف يككف مقمصان بحسب تعميمات خاصة داخؿ المدف التاريخيةتنظيـ- 12
 .الكراجات يجب أف تنظـ بحيث ال تضر بيئتيا بمنظرىا

 

 شكارع السير السريع الكبيرة, المخطط ليا عمى مستكل البمد يجب أال تدخؿ إلى شبكات- 13
 . ك لكف يمكف أف تسيؿ عممية الدخكؿالتاريخية,المدف 

 

 نأخذ احتياطات كقائية ضد حاالت الحكادث الطبيعية, ك ضد كؿ أنكاع أف يجب- 14
ك يجب أف يككف ذلؾ في مصمحة المدينة التاريخية,  (االىتزازاتبالخصكص التمكث ك )التمؼ

 كؿ الكسائؿ التي تكضع بيدؼ الكقاية أك .سكانياحتى نؤمف الحفاظ عمى تراثيا ك عمى راحة 
 .الحماية مف تأثيرات النكازؿ يجب أف تككف مطاكعة مع خصائص المعمـ المراد الحفاظ عميو

 

 ىدؼ تأميف مشاركة ك إشراؾ السكاف يجب أف تنظـ عممية تعريؼ عامة تبدأ مف ضمف- 15
يجب تسييؿ تككيف جمعيات بغرض الحفاظ كما يجب أف تؤخذ احتياطات . المراحؿ المدرسية

. لممبنىتأميف تمكيؿ الحفاظ ك الترميـ 
 

 . التي ليا عبلقة بذلؾاالختصاصات يتطمب أف تنظـ مجمكعة تقنييف مف كؿ الحفاظ- 16

 اآلثار طبقان لممعايير الدكلية التي كالصيانة في تحديد إستراتيجيات العمؿ في مجاؿ الحفاظ تـ
 المجمػس الدكلػػػػػيإما مف خبلؿ المكاثيؽ الدكلية الصادرة عف  (UNESCO)كضعيػا اليكنسكك

أك مف خبلؿ إصدارات المركز الدكلي لمحفاظ عمى الممتمكات الثقافية  (ICOMOS)لآلثػار 
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ICCROM كاالتفاقيات الصادرة عف مركز التراث العالمي WHC .ككضعت التعاريؼ 
 :كأىـ ىذه التعاريؼ. القياسية ألساليب الحفاظ عمى الممتمكات الثقافية كمعايير كٍؿ منيا

 Protectionالحماية - 

 Preservationالحفاظ - 

 Conservation  الحماية المستدامة -

  Consolidationالتقكية - 

 Rehabilitationالتأىيؿ - 

  Restorationالترميـ - 

 Reconstructionالتشييد إعادة - 

 Anastylosisإعادة تجميع العناصر المتناثرة- 
 

المحافظة عمى البمدات القديمة تيدؼ إلى الحفاظ ك تعزيز الخصائص المعمارية ك , بشكؿ عاـ
. ك مساعدة اقتصادىا, مف أجؿ إبقاءىا حية, التاريخية لمبمدات القديمة

 إنما الحفاظ عمى جميع ك, القضية ليست قضية الحفاظ عمى األبنية مف أجؿ الحفاظ فقط
مف أجؿ إعطاءىا قيمتيا ك جعميا تتماشى ك تتجانس مع العصر , مككنات النسيج العمراني

. الحديث بدكف ىدميا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ٍحؿغ حُظؼ٣َلخص   

www.icomos .org
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الفصؿ الثالث 

حاالت دراسية 
عمى انو بدائي ” OLD“خبلؿ النصؼ الثاني مف القرف العشريف كانت النظرة العامة لمقديـ 

كليس باعتباره أصيؿ إال أف ىذه النظرة تغيرت في العقكد األخيرة مف القرف العشريف كأصبحت 
عادة التأىيؿ لقطاعات المدف التاريخية كأحياءىا التراثية في محاكلة لحفظ جكىر , فكرة الحفاظ كا 

إلى جانب ما حققتو السياحة الثقافية مف دكر كبير في إنعاش اقتصاد , الماضي كمضمكنو
كؿ ىذا ساعد في ظيكر محاكالت جدية في دكؿ , الكثير مف المدف القديمة المكركثة في العالـ

عربية عديدة لبلىتماـ بالمكركث العمراني كالمعمارم كالسعي لمحفاظ عميو بسبؿ الحفاظ المختمفة 
عادة تشكيؿ عادة تأىيؿ كاستنساخ كا  كبدأ ىذا االىتماـ بشكؿ كاضح بعد , الخ.....مف صيانة كا 

فالمدف نمت مئات المرات مما جعؿ المناطؽ التاريخية كالتراثية غالية الثمف جدا , 1971
 بدأت الجيكد تتكجو نحك إعادة االستخداـ ليذه ؾكلذؿ,  لك حكفظ عمييا فقطمكأراض

  .المكركثات

 
سكؼ نقـك في ىذا الفصؿ بالتعرض إلي عدد مف الحاالت الدراسية المختمفة لقرل تراثية ك أثرية 

 يتـ تحميؿ عمميات ك, تمت عممية الترميـ ليا بيدؼ المحافظة عمييا, في دكؿ عربية مختمفة
الترميـ المختمفة ك طرؽ المحافظة المتنكعة بيدؼ التكصؿ إلى استراتيجية محددة ك منيجية 

. عممية مف أجؿ كضع خطة ذات أسس كاضحة لحماية قرية جبعة
مف دكلة اإلمارات العربية المتحدة ك التي تعتبر رائدة في مجاؿ الترميـ ك المحافظة في دكؿ 

إال أف ىناؾ خبرة كاضحة في العمؿ ك , الخميج العربي عمى الرغـ مف حداثة المكضكع فييا
سكؼ نتعرؼ عمى تجربة , منيجية مدركسة في التنفيذ ك نتائج رائدة مممكسة عمى أرض الكاقع

. قرية حتا التراثية
أما مف األردف الشقيؽ الذم أصبح مف أىـ الدكؿ التي تساىـ في الحفاظ عمى البيئة ك ربطيا 

. فسكؼ نتعرؼ عمى تجربة قرية ضانا التراثية, بالتراث
 
 

 

 

 
                                                 

  JK, Gillon,“ cultural heritage charter, 2005. 
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 قرية حتا التراثية 1.3
: مقدمة1.1.6 

ك ىي تبرز تمازجا بيف عمارة المناطؽ الجبمية , كيعكد تاريخ قرية حتا إلى عدة قركف سابقة
كىي في نسيجيا الحضرم المكركث كتككينيا العاـ , كالمناطؽ الصحراكية كالمناطؽ السيمية

مع ثبلثكف " حتا" كفييا مسجد الجمعة كحصف , تتشابو مع غيرىا مف القرل في الجزيرة العربية
  .((1:3)رقـ الحظ شكؿ ) . ...منزال تتناثر حكؿ الحصف

  
: لمحة تاريخية2.1.6 

منطقة حتا تتميز باألصالة, إذ تجمع 
بيف الحاضر كالماضي بما تحتكيو 

فكسط . مف مباٍف حديثة كقبلع قديمة
الجباؿ كبيف سحر الطبيعة الخضراء 

تقع القرية في . تقع قرية حتا التراثية
قمب المنطقة التي تحمؿ اسميا 

كتحيطيا مزارع النخيؿ تضفي جماال 
 .طبيعيا عمييا في حكار جميؿ مع الجباؿ العالية

  كيرجع تاريخ القرية إلى آالؼ السنيف
المناطؽ األثرية المتبقية في إمارة   تعتبر قرية حتا مف أقدـحيث. حسبما دلت االكتشافات األثرية

 3000 – 2000 دلت االكتشافات عمى أنيا أنشئت قبؿ حكالي كقد, ((2:3)الحظ شكؿ رقـ).دبي
 .سنة تقريبا

 كيطؿ عمييا برجاف مف قمة جبميف 
محيطيف بيا مف الشماؿ كالجنكب 
كالمذاف شيدا مف الحجارة الجبمية 

كالطيف ليكفرا الحماية ألىالي القرية, 
ككانت تسمى القرية بالحجريف نسبة 

 .((3:3)الحظ شكؿ رقـ).إلى الجبميف
 
 

                                                 
. 2002, رِي٣ش ىر٢ 

منظر عاـ قرية حتا التراثية  (1:3) شكؿ رقـ 
 2002بمدية دبي:   المصدر

منظر عاـ قرية حتا التراثية  (2:3) شكؿ رقـ 
 2002بمدية دبي :   المصدر
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 : الوصف المعماري 3.1.3

 حيث تمثؿ الضركرات الجبمي,تتككف القرية عمى غرار القرل القديمة في منطقة ساحؿ عماف 
 القرية, كيشكؿ الحصف مركز .العاـالدفاعية الركيزة األكثر أىمية في استغبلؿ كتكظيؼ المكقع 

بينما تتكزع المباني عمى نحك يشكؿ 
الشكؿ )الدفاعية بصريان بيف األبراج اتصاال

 كمسجد القرية ال يبعد كثيران عف .((4:3)
 مسجد قديـ تـ بناؤه قبؿ  كىكمركزىا
 سنة, كبير الحجـ كيتسع لمائتي 200

مصؿ كلو مئذنة قصيرة, كتتككف صالة 
الصبلة مف صفيف, كسقفو مف جذكع 

 , كيمتد .  ترميموإعادةكسعؼ النخيؿ كالطيف, كيصمى في المسجد منذ 

                                                 
. 2002, رِي٣ش ىر٢ 

مخطط قرية حتا التراثية  (3:3)شكؿ رقـ 
 2002, بمدية دبي:المصدر

بعض منازؿ قرية حتا التراثية  (4:3) شكؿ رقـ 
 2002, بمدية دبي:   المصدر
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 شكمت خطكط مجارل مياه األمطار محاكرىا التيإليو طريؽ ال يختمؼ عف سائر طرقات القرية 
 كىناؾ تمبية مباشرة لمكظيفة ك جعمت كالتصميـ, بيكت القرية تختمؼ في الحجـ كالسعة .الرئيسية

مف الفراغات أحجاميا مناسبة تمامان لبلحتياجات االجتماعية كاالقتصادية لمسكاف في القرية كىى 
 .الفراغي يختمؼ كؿ منيا عف األخر مف حيث أسمكب التصميـ كحجمو مبنى,حكالي ثبلثكف 

 عمى يد المغفكر إنشاؤهكعمى الجانب اآلخر شيد الحصف الكبير الذم يعد مركز القرية كالذم تـ 
 العامة كمناقشة لمفاءات حيث كاف مركزان 1896عاـ, لو الشيخ مكتـك بف حشر آؿ مكتـك 

األمكر العامة, كيضـ الحصف المجمس كغرفة نـك الكالي كقمعة, كما يكجد برج في الحصف 
 .يعرض نماذج ألنكاع األسمحة البيضاء كالنارية المستخدمة قديما في المنطقة

 إف االستخدامات المتنكعة لمكاد البناء التقميدية قد شكمت بعدان آخر في التاريخ العمراني 
 حيث استخدـ الطيف دبي, كتتميز العمارة في حتا بأف مكاد البناء مختمفة عنيا في .لممنطقة

 . كاألحجار الجبمية لمجدراف كجذكع النخيؿ كالدعف كالطيف لؤلسقؼ
 

:  المشروع المقترح4.1.3
:  تعريف المشروع1.4.1.3

ىك مشركع لترميـ مباني قرية حتا التراثية ك إعادة استخداـ المباني القديمة ك تأىيؿ القرية عف 
. طريؽ استخداميا كمركز سياحي ثقافي

 
:  أهداف المشروع2.4.1.3

. الحفاظ عمى القرية- 1
. التعريؼ عمى كجو اإلمارات التراثي مف خبلؿ التعرؼ عمى بعض أكجو التاريخ في المنطقة- 2
.  ك بيئيةةعمراني, التعريؼ عف أساليب الحياة السابقة في المنطقة مف ناحية اجتماعية- 3
 

:  فكرة المشروع3.4.1.3
: تقـك فكرة المشركع عمى عمميتيف أساسيتيف متتاليتيف

: عممية الترميـ -1
 بالقرية المباني القائمةعيدت بمدية دبي إلي أحد االستشارييف المتخصصيف بميمة مسح 

نشائيان,كدراستيا معماريان   المتكامؿ نحك ترميميا باستخداـ المكاد التصميمي ثـ كضع المشركع كا 
 التقميدية, تـ تجييز المكاد ,تحت اإلشراؼ المباشر مف قبؿ ميندسي البمدية.التقميديةكالتقنيات 

عادة تصنيع بعضيا كفؽ األساليب القديمة   مع االستعانة بأىالي المنطقة ممف ليـ كالتقميدية,كا 
                                                 

. 2002رِي٣ش ىر٢  
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 ثـ , باستخداـ األحجار الجبمية األساسات كبدأت األعماؿ بمعالجة كترميـ .البناءالدراية بفنكف 
 كذلؾ القديـ,ترميـ أك إعادة إنشاء الجدراف باستخداـ القكالب الطينية كفؽ األسمكب التقميدم 

 كفى المرحمة الثانية تكلى قسـ .كالدعفإعادة إنشاء معظـ األسقؼ باستخداـ جذكع النخيؿ 
عادة إنشاء بعض المباني   تنتشر لتربط التي الصغيرة,المباني التاريخية بالبمدية مباشرة ترميـ كا 

 . النسيج التخطيطي لمقرية
 
 : إعادة التأىيؿ لمقرية -2

 كضع مف خبلؿ .عف طريؽ إعادة استخداـ المباني كمركز سياحي ثقافيطٔض حػخىس حُظؤ٤َٛ 
 يشمؿ .خاصالتصاميـ الداخمية لمقرية لتعريؼ السائح بالكجو التراثي لدكلة اإلمارات كدبي بشكؿ 

. المشركع عمى تسع بيكت تراثية
 

:  عناصر المشروع4.4.1.3
 ككاف مكضكعو الحياة الدفاعية :الحصف (1

كاألدكات كاألسمحة المستخدمة قديمان 
باإلضافة إلى القبلع كالحصكف الدفاعية 

 .المنتشرة في دكلة اإلمارات بشكؿ عاـ

 يمثؿ البيت التقميدم بما :التقميدمالبيت  (2
يحتكيو عمى غرؼ نـك كمجمس كمطبخ 

 كمخزف باإلضافة إلى الحكش الداخمي لمبيت
 .((5:3)شكؿ )

 تـ تحكيؿ البيت إلى مطعـ تقميدم تقدـ فيو األكبلت الشعبية كتـ استخداـ الجمسات :المطعـ (3
 . العربية باإلضافة إلى الطاكالت كالكراسي

" المطكع"  تمثؿ الحياة االجتماعية بما فييا مف تعميـ القرآف الكريـ :االجتماعيةالحياة  (4
 .   كمناسبات الزكاج كالعيد باإلضافة إلى الحياة االقتصادية كالزراعية في قرية حتا

 
 
 
بيت  ":الشعبيةالحرؼ التقميدية كاألزياء  (5

تـ استخداـ غرؼ البيت لعرض " الكالي
                                                 

 2002, رِي٣ش ىر٢ 

منظر داخمي ألحد منازؿ القرية  (5:3)شكؿ رقـ 
 2002,  رِي٣ش ىر٢:المصدر
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 الحرؼ,المنتجات الفخارية التقميدية ك أعماؿ الغزؿ كالنسيج كاألدكات التقميدية المستخدمة في 
باإلضافة إلى عرض األزياء النسائية كالرجالية التقميدية مف خبلؿ بعض المشاىد المستمرة في 

 .((6:3)شكؿ )إحدل غرؼ البيت

 تـ عرض صناعة الدبس كالمنتجات السعفية في ىذا البيت كذلؾ ألىمية :السعفيةالصناعات  (6
 . االستفادة مف النخيؿ في القرية

 يعتبر ترميـ قرية حتا كالتقنيات المستخدمة فيو مف المكاضيع الميمة كالتي :حتاترميـ قرية  (7
تكجب عرضيا في تأثيث القرية كذلؾ مف خبلؿ عرض بعض النماذج المعمارية مف أبكاب 

 .كنكافذ كمكاد تقميدية

 حيث يتـ عرض أحد الفنكف كاألىازيج كالمكسيقى كاآلالت :الشعبيبيت الفنكف كالشعر  (8
 باإلضافة إلى عرض نماذج مف الشعر النبطي كاىـ اإلمارات,الشعبية المستخدمة في دكلة 

 .الشعراء القدماء في الدكلة

 . تحتكم عمى عدد مف الغرؼ مؤثثة لتشمؿ مكاتب لممرشديف كاإلدارييف:اإلدارة (9
 

:  مميزات مشركع قرية حتا التراثية5.1.6
مما ساعد عمى المحافظة عمى المباني األصمية مف , استخداـ المكاد التقميدية في إعادة الترميـ.1

. ك عمى البيئة المحيطة مف جية أخرل, جية
 ءفالبنا, عرض تاريخ قرية حتا بأسمكب مميز عف طريؽ جعؿ المباني كمتاحؼ لمعرض الحي.2

 ما يحتكم المبنى مف ك, بحد ذاتو جزء مف المتحؼ الحي الذم تحتكيو قرية حتا في رحابيا
. فعالية جزء مف العرض الدائـ لطبيعة الحياة في زمف سابؽ

ك أيضا عمى , إشراؼ الدكلة المتمثؿ في سمطة بمدية دبي عمى سير المشركع أثناء الترميـ. 3
. الفعاليات بعد االفتتاح

كيفية , مما يساعد عمى فيـ طبيعة الحرفة, عرض الحرؼ التقميدية في بيئتيا األصمية السابقة. 4
. كتطكرىا, نشأتيا

. ك نشر مفيـك السياحة الثقافية ككسيمة لمحفاظ عمى التراث العمراني, تنشيط المنطقة سياحيا. 5
 

  قرية ضانا2.3
 : المقدمة1.2.3
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قرية ضانا قرية منسية في جنكب األردف, ىجرىا أىميا بحثا عف الحياة المستقرة في المدف 
كانت مكانا استثنائيا حيث تقع فكؽ ربكة جبمية تشرؼ عمى " ضانا" كالبمدات القريبة, كلكف 

.  ((7:3)الحظ شكؿ رقـ).كاحدة مف أجمؿ المناطؽ الطبيعية في األردف

 
 
 

: الوصف العام 2.2.3
تعتبر محمية ضانا عبارة عف نظاـ مف الجباؿ كالكدياف المترابطة كالمتشابكة, كالتي تمتد ما بيف 
القمة لكادم األردف إلى األراضي الصحراكية المنخفضة في كادم عربة بانخفاض في االرتفاع 

كتتككف المحمية مف نظاميف جغرافييف حيكييف رئيسييف كأربعة مناطؽ نباتية .  متر1600يعادؿ 
كىذا التنكع الداخمي الكثيؼ مف أشكاؿ التضاريس كالمكائؿ باإلضافة إلى التغير الكبير . متمايزة

كيصؿ عدد أنكاع النباتات المسجمة في ضانا إلى حكالي . في االرتفاع ينتج عنو تنكع حيكم كبير
 حيكانيا منيا ما ىك نادر جدا  نكعا450 جديدة عمى العمـ ككذلؾ حكالي 3 تنكعا منيا 700

 25كميدد باالنقراض مثؿ القط البرم كالذئب السكرم كالسحمية شككية الذيؿ, كبكجكد حكالي 
.  نكعا ميددا في المحمية فإف المنطقة تعتبر ذات أىمية عالمية

                                                 
. 2006, ٍٝىّ

. 2006, ٍٝىّ

منظر عاـ لقرية ضانا التراثية  (7:3)شكؿ رقـ 
 :المصدر

 2006, ٍٝىّ
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 مكقع 100كباإلضافة إلى الحياة البرية, فإف المحمية غنية أيضا باآلثار كالثقافة, فيناؾ حكالي 
أثرم تـ الكشؼ عنيا منيا مناجـ النحاس القديمة في كادم فيناف كىي المجمكعة األثرية األكثر 

. ((8:3)الحظ شكؿ رقـ)أىمية في جنكب األردف بعد البتراء

 
 

: المشروع المقترح 3.2.3
 :تعريف المشروع 1.3.2.3

بدأ مشركع تنمية القرية بشكؿ بسيط كلكف فعاؿ في أكائؿ التسعينات عف طريؽ ترميـ بعض 
قناع السكاف بالعكدة إلييا عف طريؽ تكفير مصادر دخؿ معتمدة عمى الميارات  البيكت القديمة كا 

 عندما كقعت الجمعية 1994كالحرؼ التقميدية, كلكف النقمة النكعية الحقيقية كانت في العاـ 
. الممكية لحماية الطبيعة كمرفؽ البيئة العالمي اتفاقية مشركع تطكير محمية ضانا

 
: فكرة المشروع 2.3.2.3

                                                 

 http://wikimapia.org/1574134/ar/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9 

 

 
ح 

. 2006, ُط٣َن ح٠ُ ػخٗخ ريٕٝ ه٣َطش

تصكير جكم لقرية ضانا  (8:3)شكؿ رقـ 
 http://wikimapia.org/1574134/ar :المصدر

http://wikimapia.org/1574134/ar/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://wikimapia.org/1574134/ar/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://wikimapia.org/1574134/ar/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9
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أحد أىـ ىذه المحاكر .  تضمف فكرة المشركع عدة محاكر رئيسية تطبؽ لممرة األكلى في األردف
 دراسة 16كانت الدراسات البيئية الميدانية لمخصائص كالمزايا الطبيعية لممحمية كالتي تضمنت 

كقد شممت الدراسات مسكحات لمحيكانات كالنباتات . شاممة لكؿ المككنات الحيكية كالبيئية لممحمية
كقدمت ىذه . كالتربة كالمياه ككذلؾ الخصائص االقتصادية كاالجتماعية لمسكاف المحمييف

الدراسات المعمكمات الكافية التي ساعدت في إعداد الخطة اإلدارية الحديثة لممحمية كالتي كانت 
األكلى مف نكعيا في شمكليتيا كتفاصيميا الدقيقة, كباتت نمكذجا لكؿ الخطط اإلدارية لممحميات 

.   في األردف
 

لكف التحدم الرئيسي كاف تأميف االستدامة لممشركع, خاصة مع تكسع النشاطات المرافقة لو, 
يجاد مصادر دخؿ تساىـ في رفع سكية  كبالتالي ركزت الجمعية عمى تأىيؿ السكاف المحمييف كا 

: كتـ ذلؾ بطريقتيف أساسيتيف. الحياة في القرية كتشجيع سكانيا عمى العكدة إلييا
: الطريقة األكلى

 عف طريؽ السياحة البيئية, ككانت 
أكؿ تجربة ليذا النكع مف السياحة في 

العالـ العربي حيث تـ بناء مرافؽ 
سياحية مستندة إلى التراث كمتكافقة 

مع بيئة المنطقة كما تـ تدريب العديد 
مف الشباب كالرجاؿ مف سكاف 

المنطقة عمى العمؿ كأدالء سياحييف 
. أك في المكاقع اإلدارية لممحمية

 كبالفعؿ نجحت التجربة كاجتذبت المحمية عشرات

 كاف دخؿ السياحة البيئية كافيا لتأميف نفقات 1997 اآلالؼ مف الزكار سنكيا كفي العاـ 
.   استدامة العمؿ في المحمية

 
:  الطريقة الثانية

كانت استثمار ميارات السكاف المحمييف كخاصة النساء في صنع المنتجات التقميدية مف حرؼ 
يدكية كالحمي المصنكعة مف الفضة باإلضافة إلى الزراعة العضكية بدكف استخداـ المبيدات 

نتاج العسؿ كالمربيات مف ىذه المحاصيؿ العضكية .  كا 
: أهداف المشروع 3.3.2.3

منظر عاـ لمداخؿ قرية ضانا التراثية  (9:3)شكؿ رقـ 
 2006, ُط٣َن ح٠ُ ػخٗخ ريٕٝ ه٣َطشح 9:المصدر



 24 

 كذلؾ بتحديد أىداؼ المشركع  ,  كاف البد مف التخطيط الدقيؽ لو المشركع,  قبؿ المباشرة بتنفيذ
 :كالتي تمحكرت حكؿ النقاط التالية   األساسية,

 إدارة المكقع بصكرة مستدامة -1
  .المستيدفة تحديد نكعية الزكار -2

  .كتأثيرىـ بو  كمدل تأثرىـ المشركع,   فيإشراؾ المجتمع المحمي  -3
 

 :عناصر المشروع 4.3.2.3

التطكير السياحي البيئي  خرجت خطة
لتحدد عناصر  ضانا لمحمية
كالتي تـ تنفيذىا عمى الشكؿ    اإلدارة,
 :التالي

  .المشركعتـ تأسيس جمعية إلدارة -1

 تـ دراسة اإلمكانية االقتصادية لنجاح-2

  .المشركع

 تـ دراسة الفكائد االقتصادية التي يمكف-3
 أف يكفرىا المشركع لممكقع كلمسكاف 

   .(10:3,)الحظ شكؿ رقـ) . المحمييف

تـ دراسة أساليب كطرؽ تسكيؽ -4
  . داخميان كخارجيان سياحيان, المكقع

 لممحمية,تـ تحديد طرؽ الكصكؿ -5
تيدؼ لتحديد طريقة السيطرة عمى  كالتي

 .كخركجيـتدفؽ الزكار كدخكليـ لممكقع 
  .(11:3,)الحظ شكؿ رقـ)

 كىيلممحمية, تـ تحديد نقاط الدخكؿ -6
 . الزكار تضمنت مرافؽ خاصة الستقباؿ أساسية, نقاط  ثبلث 
 كتـ بناء مكاقؼ لمسيارات  المحمية, داخؿ  تـ منع دخكؿ أم نكع مف كسائؿ النقؿ إلى-7

  .الزكار  كعدد المكقع, كالحافبلت تتناسب كطبيعة 
مف    كأمتعتيـ,تـ تكفير خدمة نقؿ لمزكار -8

نقطة االستقباؿ إلى داخؿ المحمية بكاسطة 

                                                 
 
ح 

. 2006, ُط٣َن ح٠ُ ػخٗخ ريٕٝ ه٣َطش ّ

أحد الطرؽ المؤدية الى  قرية ضانا التراثية  (11:3)شكؿ رقـ 
ح : :المصدر

 2006, ُط٣َن ح٠ُ ػخٗخ ريٕٝ ه٣َطش

أحد مباني قرية ضانا التراثية  (10:3)شكؿ رقـ 
ح : :المصدر

 2006, ُط٣َن ح٠ُ ػخٗخ ريٕٝ ه٣َطش



 25 

   .(12:3,)الحظ شكؿ رقـ) .حافمة سميت حافمة الطبيعة

  .كتحديدىا بعبلمات خاصة   لممشاة,تـ تحديد ممرات محددة -9

  .تـ تحديد أماكف التخييـ-10

  .يمكف لمزكار القياـ بيا تـ دراسة كتحديد أنكاع النشاطات التي-11
تـ تحديد طرؽ البياف التي يجب -12

مثؿ المكحات اإلرشادية    استخداميا,
كالتكضيحية كالتعميمية كالمطكيات كالكتيبات 

قاعة خاصة لعرض الصكر  ككذلؾ تكفير
  .كاألشكاؿ التكضيحية لطبيعة المشركع

 تـ تحديد السعة االحتمالية مف أعداد-13

الزكار لكؿ مف المخيمات كممرات 
  . كبشكؿ قطعي صاـر ال يتـ تجاكزه المشاة, 

المحمييف, تـ تكظيؼ عدد مف السكاف -14
كخدمة كاالستقباؿ, ,كاإلدارييف,كتدريبيـ لمقياـ بتقديـ مختمؼ أنكاع الخدمات السياحية مثؿ األدالء

  .الطعاـ كالشراب

   .(13:3,)الحظ شكؿ رقـ) .طبيعة المكقع تـ تحديد خطة مراقبة لتأثير السياحة عمى-15

  
: النتائج االيجابية 4.2.3

 عمؿ أنتجت مجمكع مبيعات يعادؿ 55 كبعد التنفيذ الناجح لممشركع تـ خمؽ 1998 كفي العاـ 
 شخص مف سكاف المنطقة كما ساىـ العائد في تغطية 800 ألؼ دينار كغطى احتياجات 700

كقد ساعد ذلؾ عمى حدكث ىجرة عكسية إلى القرية حيث . كافة النفقات الجارية في المحمية
.  ازدىرت مف جديد كباتت فرص العمؿ كالنشاط االقتصادم متكافرة

% 80 ك المحمييف,  جميعيـ مف السكاف  مكظفان,  50يعمؿ حاليان ما يقارب  في محمية ضانا 
المحمية,  كمكظفي داللة كمكظفي استقباؿ كفي  في مجاؿ السياحة البيئية  فيمنيـ يعممكف

  فإنيـ يكتسبكف خبرة كثقافة عامة مالي,فباإلضافة لما يحققكنو كدخؿ .  خدمة الطعاـ كالشراب
  كمف خبلؿ اتصاليـ كعمميان,مف خبلؿ التدريب المتكاصؿ الذم تقكـ بو الجمعية لتأىيميـ عمميان 

كقد .    كما أف ليـ تأثير إيجابي عمى مجتمعيـ المحميالعالـ,بالزكار مف مختمؼ أنحاء 

                                                 
 
ح 

. 2006, ُط٣َن ح٠ُ ػخٗخ ريٕٝ ه٣َطش

كسيمة النقؿ داخؿ قرية ضانا التراثية  (12:3)شكؿ رقـ 
ح : :المصدر

 2006, ُط٣َن ح٠ُ ػخٗخ ريٕٝ ه٣َطش

منظر عاـ لمحيط قرية ضانا التراثية  (13:3)شكؿ رقـ 
ح : :المصدر

 2006, ُط٣َن ح٠ُ ػخٗخ ريٕٝ ه٣َطش
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التي قامت بيا المحمية مف تكفير مصادر  استطاعت مشاريع التنمية االقتصادية كاالجتماعية
 .((1:3)جدكؿ رقـ ) عائمة مف سكاف المنطقة70دخؿ بديمة لما ال يقؿ عف 

 
 2001 1996 1994 ضانا محمية

 60,000 4,735 2,304 عدد الزكار

 $250,000 $51,428 $6,857 الدخؿ

 %100 %30 %8 الجارية النسبة المئكية مف التكاليؼ

  
 
 

:   مقارنة بين التجربتين3.3
: نقاط التشابه

. تتشابو التجربتاف في استخداـ المكاد التقميدية في عممية الترميـ لممكاد األصمية لؤلبنية.1
. االىتماـ بالبيئة ك المحافظة عمييا.2
. اختيار مشركع أك خطة إعادة االستخداـ بعد الترميـ لممحافظة عمى القريتيف.3
. ضماف ديمكمة ك استمرارية المشركع بجعؿ دخؿ المشركع يكفي مصركفاتو.4
ك يعمبلف عمى إنعاش المنطقة , المشركعاف يشكبلف جزء مف السياحة الداخمية لممنطقة.5

.  تحسيف فرص العمؿ ألىؿ المنطقةك, اقتصاديا
ك تعريؼ الناس بقيمة , كبل المشركعاف ييدفاف إلى الحفاظ عمى التراث العمراني لممنطقة.6

. ك يعتمداف عمى أىؿ المنطقة في المساعدة, المنطقة ك تاريخيا
 

: نقاط االختالف
. أما في ضانا فيي الحجارة, مكاد البناء األصمية في حتا ىي الطيف ك سعؼ النخيؿ. 1
أما ضانا فكاف تحت , اإلشراؼ عمى مشركع حتا كاف مف تخصص الدكلة المتمثمة ببمدية دبي.2

. إشراؼ الجمعية الممكية لحماية الطبيعة
أما في ضانا فقد شمؿ الثركة البيئية لممنطقة . كاف االىتماـ في حتا يعكد عمى المباني. 3

. المتمثمة في النباتات ك الحيكانات المكجكدة فييا
أما مشركع ,  حتا عمى نشر مفيـك السياحة التراثية ك عبلقتيا بالتراث العمرانيعركز مشرك. 4

. فقد اىتـ بالسياحة البيئية ك المستدامة, ضانا

أثر نسبة تكاليؼ السياحة البيئية مقارنة بدخؿ المشركع (1:3)جدكؿ رقـ 
 .2006,  ٍٝىّ:              المصدر
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, تتميز الدكؿ المجاكرة باف ليا خبرة أكبر في مجاؿ الترميـ ك المحافظة عمى المكاقع التراثية

 أحدث التقنيات ك ك, ك تكفر الخبرات, نتيجة الستقرار األكضاع فييا ك انفتاحيا عمى العالـ
لذلؾ فاف اليدؼ مف االضطبلع عمى تجارب ىذه , األساليب ك المكاد المستخدمة في ىذا المجاؿ

االستفادة مف طريقة طرح المشكمة ك إيجاد الحؿ المناسب ليا ك باإلضافة إلى التعرؼ , الدكؿ
يمكف أف تساعد عمى استخداميا في , عمى كيفية استخداـ التقنيات الحديثة بأساليب مختمفة

, (قرية جبعة)كما أف تشابو التجارب مع مكضكع البحث , مشركعنا بأفضؿ الكسائؿ الممكنة
. يساعد عمى تكفير أفكار متعددة ك احتماالت ممكنة الستخداميا في البحث
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حُلظَ حَُحرغ 

القرية العربية الفمسطينية 
كالتي تصؼ , كانت القرية كال زالت المستكدع األميف لمعديد مف القيـ المجتمعية في أيامنا ىذه

ك المشاكؿ التي , كتطكراتيا, قصة الحياة اليكمية لمفبلح, مف خبلؿ جدرانيا كعقكدىا كحجارتيا
 كاف الماضي كميما كانت المستجدات فاف القرية اكميـ, كاجيتيا ك الظركؼ التي مرت عمييا
.  المحطة التي يعكد إلييا دارسك الماضيلكستبؽ, ستبقى آخر مف يغير القيـ المتكارثة

ال تختمؼ قرية عف أخرل إال في عدد بسيط مف التفاصيؿ التي ترجع إلى مكاف تكاجد القرية 
 كالسياسية متشابية في جميع ةإال أف الظركؼ المادية كاالجتماعي, (مكقعيا ك مكاف إقامتيا)

ك ينطبؽ ىذا الكاقع عمى جميع القرل العربية الفمسطينية بشكؿ عاـ كمف  , القرل بشكؿ عاـ 
 ةفقرم, (ىي ما تيمنا في بحثنا)بينيا قرل جنكب فمسطيف كالتي تشمؿ قرل بيت لحـ كالخميؿ

كىي تقع مابيف مدينتي , جبعة ىي إحدل القرل التي تصنؼ مف ضمف قرل الجنكب الفمسطيني
ك لكي نتعرؼ عمى خصائص قرية جبعة البد في البداية مف التعرؼ عمى , بيت لحـ ك الخميؿ

كذلؾ يسيؿ مف عممية تحميؿ كيفية , طبيعة القرية الفمسطينية ك مميزاتيا ك مككناتيا المختمفة
 . تكزيعياةككيفي,  أسمكب مكاد البناءك, نشكء كتطكر قرية جبعة

 

تكون ونشوء القرية  1.4
بدأت كؿ قرية بنكاة ىي في األساس مف 

الحظ شكؿ )العائبلت الرئيسة التي شكمت القرية

 مع مركر الزمف ك ازدياد عدد م كالت,((1.4
ازداد عدد المباني المككنة , أفراد العائبلت

ك تشكمت كفؽ أنماط تخدـ متطمبات , لمقرية
ك مع تطكر المتطمبات . أفراد ىذه العائبلت

, االجتماعية ك االقتصادية ك األمنية لمسكاف
 ما يعرؼ بشكؿ القرية التقميدم ك الناتج ركظو

في األساس مف تراص البيكت كقربيا مف 
األمر الذم جعؿ شكؿ نكاة القرية تبدك , بعضيا

 اككأنيا كتمة أك كتؿ مف المباني ال يفصمو
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.7 :1986,ش١ٌَ ,ػَحف   

٤ًل٤ش طٌٕٞ حُوَٟ ٝ ط٤ًَزٜخ  (1:4)شٌَ ٍهْ 

 . 40 ,1986. ٕ, ػَحف: حُٔظيٍ 
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ك أيضا ألف كؿ األفراد الذيف ,  سكل زقاؽ ىنا أكىناؾ بيدؼ تكفير الحماية ك األمف مف جية
يسكنكف فييا يرجعكف إلى نفس العائمة كنتيجة لتفرع العائمة األـ أك النكاة إلى عائبلت أصغر 

باإلضافة إلى شبكة الطرؽ التي تربط القرية , ثـ ىناؾ المباني العامة التي تخدـ السكاف. منيا
ك أخيرا أىـ عنصر مف , مع بعضيا البعض مف جية ك مع المحيط مف حكليا مف جية أخرل

عناصر القرية ك ىك السبب الرئيسي في نشكء أية قرية إال كىك األراضي الزراعية المحيطة 
. بالقرية أك ما يعرؼ بالجدر

 
 عناصر القرية الفمسطينية 2.4

ك تتشابو في ذلؾ , (1.4الحظ جدكؿ رقـ  )تتككف القرية بشكؿ عاـ مف عناصر ثابتة تخدـ السكاف
: كىذه العناصر ىي, معظـ القرل الفمسطينية ك ال تختمؼ إال في تفاصيؿ بسيطة

. المرافؽ العامة ك األراضي المحيطة بالقرية, الطرؽ بأنكاعيا, المساكف القركية
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30 : 1986,ش١ٌَ , ػَحف    

٤ٌِ٤ٛش حُو٣َش حُلِٔط٤٘٤ش - (1:4 )ؿيٍٝ ٍهْ 

 17ص,2005,ه٣َش حُظَحع حُلِٔط٢٘٤:حُٔظيٍ 

 

. حُ٘٘ظ٤٘ذ
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:  مساكن القرية 1.2.4
 مفيي في الغالب عبارة عف غرفة مسقطيا األفؽ, المساكف القركية بسيطة الشكؿ مف الخارج

 التي تشمؿ النكـ ك األكؿ ك, كيتـ فيو كؿ ما يمـز مف فعاليات الحياة اليكمية, مربع أك مستطيؿ
 المنازؿ ضيقة ك صغيرة ك ذلؾ بيدؼ تكفير تفتحا, الخ مف متطمبات الحياة القركية

, عند الحاجة إلي زيادة مساحة المنزؿ يتـ إضافة غرفة أخرل إلى جانبيا ك ىكذا.الخصكصية
 يتـ بناء جدراف عالية حكؿ الغرؼ ليا مدخؿ أك بكابة خاصة تفتح ة أجؿ تكفير الخصكصيفكـ

. فتتككف ساحة خارجية ىي ما يعرؼ بالحكش, إلى الخارج
 

ك التي تختمؼ مف منطقة , أما مكاد البناء التي كانت يستخدـ فيي المكاد المتكفرة في المنطقة
حيث أف القرية التي تقع في منطقة جبمية تككف غنية بالحجارة ك التراب ك الكمس ك .إلى أخرل
 األسقؼ اأـ, ك كنتيجة لذلؾ يككف البناء مف الحجارة باختبلؼ أنكاعيا ك أشكاليا, األشجار

أما القرل المكجكدة في السيكؿ فكثرت فييا البيكت التي بنيت مف , فتبنى مف جذكع األشجار
. سكاء كاف ىذا الطيف مشكيا أك غير مشكم, (السمكة)الطيف 

 
ك يترتب عمى ذلؾ , تختمؼ أسمكب البناء المستخدـ ك تقنيتو, باختبلؼ مكاد البناء المتكفرة

كىي , فالبيكت القركية السيمية يغمب عمى معظميا تسمية الخشة.اختبلؼ أنماط المساكف القركية
. (2.4انظر شكؿ رقـ )مبنية مف الطيف المجبكؿ بالتبف الخفيؼ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٓوطغ ػٔٞى١ ٝٓوطغ حكو٢ ك٢ حُوشش   (2:4)                                         شٌَ ٍهْ 

 293ص,حُؼٔخٍس حُشؼز٤ش ك٢ كِٔط٤ٖ ,ػَٔ , كٔيحٕ : :                                         حُٔظيٍ
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.ٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ حُلٕٞ ىحه٢ِ , ٝ حُلٕٞ ٛٞ ٓخكش هخٍؿ٤ش كُٜٞخ ٍٓٞ ٝ ُٜخ رٞحرش  , 10 :1986,ش١ٌَ, ػَحف  
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فيناؾ , أما البيكت المكجكدة في القرل الجبمية ك فكميا مبنية مف الحجارة ك عمى أنماط مختمفة
 ك البناء ذك (4.4)انظر شكؿ رقـ )البناء األنبكب, الكشؾ, (3.4)انظر شكؿ رقـ )البيت ذك القناطر

. ك يعتبر األخير مرحمة معقدة في بناء البيكت القديمة, (5.4 )انظر شكؿ رقـ)العقد
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.17أٝ ِٓلن ٍهْ .25ص: 1986,ُٔؼَكش ح٣ُِٔي ػٖ ٤ًل٤ش ر٘خء حُؼوي ٍحؿغ ػَحف    

ٗٔخًؽ ٖٓ حُز٤ٞص ًحص حُو٘خؽَ   (3.4)شٌَ ٍهْ 

. 315ص,حُؼٔخٍس حُشؼز٤ش ك٢ كِٔط٤ٖ,ػَٔ , كٔيحٕ : حُٔظيٍ

ٓوطغ ػٔٞى١ ٝٓوطغ حكو٢ ك٢ ر٤ض حُـوي   (4.4)شٌَ ٍهْ 

. 26ص ,حُو٣َش حُلِٔط٤٘٤ش , ش١ٌَ , ػَحف : حُٔظيٍ

ٓوطغ ػٔٞى١ ٝٓوطغ حكو٢ ك٢ ر٤ض حألٗزٞد  (5.4)شٌَ ٍهْ 

. 31ص,حُو٣َش حُلِٔط٤٘٤ش, ش١ٌَ , ػَحف : حُٔظيٍ
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يرجع ذلؾ إلى تقنيات البناء المستخدمة , يبمغ ارتفاع البناء في القرل كحد أقصى طابقيف
. باإلضافة إلى مكاد البناء المستخدمة ك قكة تماسكيا

إال أنيا في النياية تحقؽ , عمى الرغـ مف تنكع ك تعدد أنماط المساكف القركية ك أماكف تكاجدىا
حيث   House)(Multi Functional فالبيت القركم بشكؿ عاـ بيت متعدد الكظائؼ, اليدؼ لكجكدىا

 .ك خزف المحاصيؿ الزراعية ك إيكاء الحيكاف, انو كاف مكانا مناسبا لمسكف
 

:  طرق القرية2.2.4
كمع , كانت طرؽ القرية كالزالت حمقة الكصؿ بيف مساكف القرية مع بعضيا البعض مف جية

 عميو فاف طرؽ القرية تصنؼ ك, األرض الزراعية التي حكليا ك العالـ الخارجي مف جية أخرل
. إلى ثبلثة أنكاع رئيسية كفؽ الغاية التي تخدميا

فالطرؽ الداخمية بيف المنازؿ أك مساكف القرية ىي في الغالب طرؽ تساير الطبكغرافية الجبمية 
أك عمى نمط األزقة الممتكية في القرل . في القرل المقامة عمى قمـ الجباؿ أك عمى مرتفع

كفي كمتا الحالتيف فاف عرض الطريؽ كاف يكفي لكسائؿ النقؿ المتعارؼ عمييا في ذلؾ , السيمية
 عرض الطريؽ ما يسمح لحماريف بالسير متجاكريف في فككا, (الحمير)الكقت كىي البيائـ 
. اتجاىيف متعاكسيف

فقد تفرعت طرؽ مف نكاة القرية بكؿ . أما الفئة الثانية مف الطرؽ فيي الطرؽ المؤدية إلى الحقكؿ
كلـ تكف الطرؽ إلى الحقكؿ كاسعة فكاف يكفي أف , اتجاه بحيث تتصؿ القرية باألراضي الزراعية

. يمر فكقيا حيكاف كاحد ليتبعو اآلخر مشكميف صفا كاحدا
تمؾ التي كصمت القرية بما جاكرىا أك أحاطيا مف , كالفئة الثالثة مف الطرؽ ىي الطرؽ الخارجية

فإذا كانت بعض القرل قد أقيمت في الماضي بعيدة عف الطرؽ الرئيسية خكؼ .قرل كمدف
فإنيا اليـك تسعى إلى االقتراب مف ىذه الطرؽ لتستطيع االتصاؿ بالخارج بكؿ , السطك كاالعتداء

. سرعة كبأسيؿ كسيمة
 

                                                 
31

.612ص, 4ؽ, حُٔٞٓٞػش حُلِٔط٤٘٤ش    
32

.395ص:1996,كٔيحٕ    
33

29 :1986,ػَحف   
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:  العامة و أماكن التجمع في القرية أُشاكن3.2.4
قاضيف , ىي األماكف التي يتـ تجمع أىالي القرية فييا لمتسامر ك الحديث كمعرفة كؿ جديد

 قاضيف حاجاتيـ الضركرية, التي تساعدىـ عمى االستمرار في الحياة, كأ, بذلؾ أكقات فراغيـ
: عاـ فاف أماكف التجمع في القرية ىي كبشكؿ

كىي المكاف الذم ينتقؿ إليو الغريب عف البمدة بعد تكاجده في المسجد ليعمف عف : المضافة -1
كالمضافة حكر , ككمما كبر حجـ القرية أصبح مف الممكف تكاجد أكثر مف مضافة فييا, كضعو

. لمرجاؿ فقط
ال , عبارة عف غرفة كاحدة يختمؼ حجميا باختبلؼ الكضع المادم ألىؿ القرية:  المسجد -2

كأجرة أماـ القرية . كتحتكم مف الداخؿ عمى أماكف لمكضكء كبئر ماء, يكجد مئذنة في الغالب
 .عمى الفبلحيف

المكاف الذم يتكافد إليو األطفاؿ في القرية لمتعمـ كحفظ القرآف كفي الغالب يككف :الكتاب -3
 .المعمـ ىك أماـ القرية

ىي المكاف الذم يجتمع فيو القركيكف لدرس أغبلليـ كىك يشكؿ مكاف اجتماعي : الطاحكنة -4
 .ميـ لمتعارؼ بيف القرل المختمفة كتبادؿ األخبار

 .ىي المكاف حيث ترد المكاشي لشرب الماء كخاصة ساعات الظير: البركة  -5

 مف شام سكر كأرز ك حمكبات مثؿ الحمقـك كفي ـحيث يشترم الناس مؤ كنتو: الدكاف  -6
أما المقاىي فقد عرفت في كقت متأخر قميبل حيث . الغالب يتـ تجمع الرجاؿ لمعب كرؽ الشدة

 .أصبح المكاف الرسمي لمعب الكرؽ كشرب النراجيؿ كىي حكر فقط لمرجاؿ

,  كيفد الرجاؿ عميو في العادة في نياية األسبكع, ىي المكاف الذم يتـ فيو الحبلقة: المحمقة -7
,  كالحبلؽ يشكؿ حكيـ القرية باإلضافة إلى قص الشعر فانو يساعد في عبلج الحكاؾ

 .كأجرتو مف البيدر, ككجع األسناف كجبر الكسكر, كااللتيابات

,  كىناؾ العديد مف أالماكف األخرل التي يتـ التجمع فييا مثؿ يـك السكؽ الذم يتـ خارج القرية
ىذه االجتماعات تشكؿ عممية الربط , في قرل كبيرة أك مدف باإلضافة إلى أياـ المكاسـ الدينية

. كالتفاعؿ االجتماعي لمجتمع القرية الصغير
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:  جدر القرية4.2.4
ك الجدار , جدر أية قرية ىك جدارىا المحيط بيا مف األراضي الذم يككف كالسكار المحيط بالنكاة

% 4تصؿ مساحة الجدر في معظـ القرل الفمسطينية إلى . ألية قرية ىك منطقة الحكاكير
. مف مجمكع مساحات األراضي التي ممكتيا أية قرية أياـ االنتداب البريطاني

, ككمما كانت أقرب كانت قيمتيا أكبر, كانت قيمة الجدر في الماضي تكمف في قربيا مف البيكت
كىي مصدر المحاصيؿ الزراعية ذات النكعية , ككانت أراضي الجدر األغنى مف حيث التربة

كلذلؾ كاف التنافس عمى امتبلؾ أكبر قدر مف ىذه األراضي ك , الممتازة مف الفكاكو ك الخضار
ثـ تطكرت .ذلؾ بسبب تربتيا الغنية ك سيكلة الكصكؿ إلييا لقربيا مف نكاة القرية ك أماكف السكف

ك بدأت , ك زاد انتشار األراضي الزراعية إلى خارج الجدر, األكضاع االقتصادية ك استتب األمف
إال أنيا لـ تصؿ إلى درجة ازدحاـ المنازؿ ك كثافتيا , المنازؿ في الظيكر في تمؾ األراضي

. كالنكاة
 
 

 مواد البناء المستخدمة 3.4
فيناؾ التراب أك , ك الطبيعة غنية بالمكاد المختمفة, استغؿ اإلنساف المكاد التي زكدتو بيا الطبيعة

 ىناؾ ك, ك الحجارة عمى مختمؼ أنكاعيا ك أشكاليا, األحمر ك األسكد, الطيف مف كؿ صنؼ
.  الكثير مف المكاد األخرل المساعدة مثؿ األخشاب ك الشيد ك االسمنت

 
: الحجر

لقد ميز القركيكف أنكاع , مف أىـ المكاد التي استخدمت في البناء الحجارة بمختمؼ أنكاعيا
كفيو بمكرات " المزم األحمر"الحجارة منذ القدـ, فعرفكا النارم ك استغمكه لمبناء, كعرفكا قساكة 

فاستعممكه لمبناء ك " المزم الييكدم "المعة فاستعممو األغنياء لبناء البيكت الفخمة,  كعرفكا 
المزم " قصبكه لصنع النصب التذكارية التي كضعكىا فكؽ أضرحة الغالبيف عمييـ, كىناؾ 

كىك ألكاح مف الحجارة دخمت في رصؼ األحكاش كتغطية الحيطاف ك بنيت بالنمط " الديرياسيني
 ". الطمياني أك اإلنجميزم" 
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,  ك ذلؾ عف طريؽ شكم الحجارة الكمسية في أتكنات ضخمةك يستخدـ الحجر في صنع الشيد
ك الحجر .  يستخدـ الحجر بعد تكسيره إلى حصى بأحجاـ مختمفة في عمميات البناء المختمفةاكـ

.  يستخدـ في بناء الجدراف ك األسقؼثأساسا جيد لمبيكت التي يقصد أال تتيدـ سريعا, حي
  

: التراب
نكعاف, األبيض كاألصفر ك األبيض أكثر انتشارا, إذ إف معظـ " الطيف"ك التراب الذم سمي 

كعندما يشكل الطيف أك .قرانا الجبمية أقيمت عمى تربة بيضاء أك قرب تربة بيضاء لحاجتيا إلييا
, كالفخار ىك أكؿ أدكات الخزف لمحبكب كالماء كالسكائؿ األخرل, يعالج في األفراف يصبح فخارا

كالقرميد ىك . كما انو يدخؿ في بناء أسقفة الحمامات العامة كالمساجد كبعض البيكت لخفة كزنو
كقد صنع التراب في قكالب ليعطي فبلحي السيكؿ بمككات بنكا بيا حيطاف , طيف مشكم بالنار

. كبيكتيـ
 

: الخشب
تقطع جذكعو لكي تستخدـ في بناء السقؼ محمكال عمى قناطر أك يدكنيا , كالخشب مف الكعر

كمادة لصناعة األدكات الزراعية كأفضمو ما قطع مف , ال غنى عنيا"طكبار"كما انو مادة 
باإلضافة الستخدامو في .السندياف كالممؿ كالزيتكف كالزنزرخت الذم غرس خصيصا ليذه الغاية

. صنع األبكاب ك الشبابيؾ لممنازؿ
 

: شعر الماعز
.  اآلبار لتتماسؾأما شعر الماعز فيزاد إلى طينة قصارة

 
: االسمنت

إف . كقد عرفتو قرانا مع مطمع ىذا القرف,  سنة120ىك مادة حديثة العيد كال يتعدل عمره 
كىك المادة التي أحدثت كؿ ما . استعماؿ االسمنت كاف مف نصيب الذيف تمكنكا مف دفع ثمنو

نرل مف تغيير في الفف المعمارم الذم غزانا بكؿ ثقمو كقضى عمى تشكيبلت فنية استنزفت مف 
. عقؿ كعضبلت البناءيف الكثير مف الجيد في الماضي
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 مواقع القرى  4.4 

: يعتمد تخطيط القرل عمى مكقع بنائيا, ك ىي تقسـ كما يمي
:  القرى السفحية1.4.4

 ىي القرل المنشأة عمى بطف الجبؿ كىذا النكع مف القرل ىك الذم يغمب عمى معظـ القرل 
: الجبمية كقد ساد ىذا النمط مف القرل لعدة أسباب منيا

إف كؿ بيت يككف مفتكحا لممناظر الطبيعية الكاسعة ككذلؾ تصمو اإلضاءة الكافية كيككف - 1
ك حيث تككف البيكت مرتبة في القرية عمى شكؿ درج فانو يككف باالمكاف .حبل لمشاكؿ الحرارة

 ك,  جيةف يساعد في تكفير تكاليؼ البناء ـامـ, استعماؿ حيطاف البيكت األخرل كمرافؽ لمبيت
 ال يككف مكشكفا لآلخريف كيككف مف في داخؿ ثحي, يكفر الخصكصية لكؿ بيت مف جية أخرل

ك أيضا يسيؿ عممية االتصاؿ بالجيراف ك تكفير , البيت في مأمف مف نظرات المتطفميف كغيرىـ
 (.(6:4)انظر شكؿ رقـ )الحماية ك األمف لمبيكت

حيث تككف الطرؽ سفحية ميبلنيا , كجكد القرية عمى السفح يسيؿ عممية االتصاؿ بالطرؽ- 2
. (.(7:4)انظر شكؿ رقـ )بشكؿ تدريجي
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:  القرى التي توجد عمى قمم الجبال2.4.4 

:  كىذا النكع مف القرل لو نمطاف
كىي القرل التي تككف عمى قمة جبؿ حادة بحيث يككف سفح الجبؿ : الرأسي: النمط االكؿ

 أف ثحي, (.(8:4)انظر شكؿ رقـ )كتبدك مثؿ ىذه القرل كالقبلع. المحيط بالقرل ىذه شديدة االنحدار
 ىذه القرل يككف مكشكفا كيبدك أف مثؿ ىذه القرل ؿكحك, مسالؾ مثؿ ىذه القرل تككف كعرة

كمثؿ ىذه القرل رأس كركر في راـ اهلل ك راس أبك عمار .أنشئت ألغراض دفاعية في أحد األياـ
. ككسبل قضاء القدس كغيرىا

 

 

أٗٞحع حُوَٟ حُٔلل٤ش  (7:4)شٌَ ٍهْ 

 133 ص , 1986, حُلِٔط٤٘٤شسحُو١َ, ػَحف: حُٔظيٍ

حُو٣َش حألًَٝر٤ُْٞ  (8:4)شٌَ ٍهْ 

 132 ص ,1986,   حُلِٔط٤٘٤شسحُو١َ, ػَحف: حُٔظيٍ
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انظر )قرل القمة التي تككف عمى قمة منبسطة ككثير مف قرل الجبؿ في فمسطيف: النمط الثاني

ككثير مف قرل نابمس , مثؿ قرل المزرعة الشرقية كدير جرير في راـ اهلل, (.(9:4)شكؿ رقـ 
, كيبدك أف ىنالؾ عدة عكامؿ لعبت في نشأة ىذه القرل منيا األمنية كمنيا المناخية. كالخميؿ

 .حيث يفضؿ الفمسطينيكف أف تككف القرية عمى مرتفع متميز التضاريس بالنسبة لممنطقة

 

 
 

 

:   القرى التي توجد عمى درجه سفحية3.4.4
كىي القرل التي انشات عمى ارض منبسطة عمى سفح الجبؿ كالتي تككف كالدرج أك المرتكز 

كىذه تشكؿ مكاقع نمكذجية لمقرل حيث كجدت ذلؾ ألنيا تكفر . (.(10:4)انظر شكؿ رقـ )الجبمي
كمف األمثمة عمى ذلؾ المبف في . االنبساط المستحب كفي نفس الكقت االرتفاع المحبكب أيضا

. منطقة نابمس كقرية عيف يبركد في منطقة راـ اهلل كغيرىا مف القرل
 
 
 
 
 
 

 
:  القرل التي تككف عمى دبو أك تمة قميمة االرتفاع4.4.3

حيث يتـ إنشاء القرية عمى , كىذه تغمب عمى قرل السيؿ سكاء السيكؿ الداخمية أك الساحمية
ككذلؾ مف اجؿ االبتعاد , مرتفع مف األرض كذلؾ مف اجؿ االبتعاد عف كحؿ األرض الطينية

كمف , كفي نفس الكقت تكفير األرض المخصصة لمزراعة, (.(11:4)انظر شكؿ رقـ )عف مناقع المياه

حُوَٟ ػ٠ِ ىٍؿش ٓلل٤ش  (10:4)شٌَ ٍهْ 

 ص ,1986,  حُلِٔط٤٘٤شسحُو١َ, ػَحف: حُٔظيٍ
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حُو٣َش ػ٠ِ ىٍؿش ؿز٤ِش  (9:4)شٌَ ٍهْ 

 ص , 1986, حُلِٔط٤٘٤شسحُو١َ, ػَحف: حُٔظيٍ

132 
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حيث أنيـ كانكا يعتمدكف في حفر األساس إلى الصخر كذلؾ , اجؿ التكفير في حفر أساس البناء
. كمعظـ قرل السيؿ تقكـ عمى مثؿ ىذه التبلؿ البسيطة. مف اجؿ عدـ تصدع البناء

 
 
 

:  القرى التي يكون عمى قاعدة الجبل أو عمى ضفة الوادي أو عند مدخل الوادي5.4.4
انظر شكؿ ) كيغمب عمى مثؿ ىذه القرل تكاجدىا عمى مداخؿ الطرؽ حتى تككف مف قرل الحراسة

كذلؾ مف اجؿ االستفادة , ككذلؾ قد ينشأ بعضيا قريبا مف مصادر المياه كالعيكف. (.(12:4)رقـ 
كلكف يبدك أف المرتفع ىك , كىذه عمييا أمثمو ال بػأس بيا مف القرل الفمسطينية. منيا كحمايتيا

كلكف يبدك أف األمر . المكقع المفضؿ لؤلراضي رغـ كجكد بعض القرل التي تكجد في المنحدرات
كقد كاف لضركرات خاصة سكاء كانت نفعية آك عسكرية الخ كمف نظره عامة نجد أف . نادر

مناطؽ الجباؿ أغنى بالقرل مف المناطؽ الساحمية ككذلؾ فاف الساحؿ كالجبؿ أغنى بالقرل مف 
ككذلؾ فاف مناطؽ الشماؿ كالغرب كالكسط مف الجميؿ إلى الخميؿ أغنى بالقرل . منطقة األغكار

.  مثؿ النقب كبرية الخميؿ كالقدس, مف الجنكب كالشرؽ

 

 

 

 

 

 

 

 

أٗٞحع حُوَٟ ػ٠ِ طِش  (11:4)شٌَ ٍهْ 

 ص ,1986,  حُلِٔط٤٘٤شسحُو١َ, ػَحف: حُٔظيٍ
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أٗٞحع حُوَٟ ك٢ حُٞحى١  (12:4)شٌَ ٍهْ 

 ص , 1986, حُلِٔط٤٘٤شسحُو١َ, ػَحف: حُٔظيٍ
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 الفصؿ الخامس
هش٣خ عجؼخ 

 

الحظ شكؿ رقـ )قرية جبعة تجسد نمكذجا فبلحيا بسيطا يعكس عبلقة الفمسطيني بأرضو ك بيتو

 لـ تكف قرية الجبعة مثؿ بعض القرل ذإ, , ك كيفية تطكر ىذه العبلقة ك تغييرىا مع الزمف((1:5)
 ك مالفمسطينية األخرل التي يعكد السبب في نشكئيا ك تطكرىا إلى العيد العثماني أك المممكؾ

بؿ تمثؿ العمارة الريفية الفمسطينية التي , التي تتميز بالطابع المعمارم كالعمراني الصاـر
ك يكمف الدافع في اختيار . تميزت بالبساطة كاالعتماد عمى اإلنساف ك المكارد المحمية القريبة

قرية جبعة لمدراسة ك التكثيؽ إلى طبيعة المكقع الذم تنفرد فيو بيف مدينتي بيت لحـ ك الخميؿ 
كخكفا عمييا مف األطماع الصييكنية , كاقعة عمى رأس تمة تحيط بيا الطبيعة مف كؿ مكاف

نتيجة ىجراف أىؿ القرية لمبمدة القديمة ك تمتعيا بذات الكقت بطبقات تاريخية متراكمة عبر 

. الزمف
 
 

, ((2:5)انظر شكؿ رقـ )تقع البمدة القديمة لقرية جبعة عمى رأس التؿ, ك تشرؼ عمى الجيات األربع
ثـ ك بسبب التطكر في الحياة اليكمية , ك  , (1920حكالي  )كانت إلى كقت قريب مسككنة 

ازدياد عدد السكاف, باإلضافة إلى دخكؿ مادة الباطكف المسمح إلى المنطقة, ك سيكلة استخدامو 
 انتشار ك, ك رخص ثمنو, األمر الذم أدل إلى امتداد العمراف عمى سفكح التمة نزكال إلى األسفؿ

ك نشكء قرية جبعة الحديثة التي , المنازؿ الحديثة, مما أدل إلى ىجراف البيكت القديمة في البمدة
كسكؼ نتعرؼ في ىذا الفصؿ عمى قرية جبعة بشكؿ عاـ كعمى البمدة القديمة .تعرؼ ىذه األياـ

. بشكؿ خاص ك التي تكمف أىمية القرية بسبيا ك ىي تشكؿ محكر الدراسة ك التكثيؽ
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  أّ حرَح٤ْٛ .ٍٝح٣ش شل٣ٞش 

ٓ٘ظَ ػخّ ُو٣َش ؿزؼش  (1:5)شٌَ ٍهْ 
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 لمحة تاريخية عن البمدة القديمة في جبعة 1.5 

تحتكم البمدة القديمة في قرية الجبعة عمى 
 مف المغائر  ممستكل تحت أرض

التي تعكد إلى  ((3:5)انظر شكؿ رقـ )كالكيكؼ
 حيث كانت تحتكم ىذه  العيد البيزنطي

المناطؽ عمى فسيفساء بيزنطية حتى أكاخر 
السبعينات, كبعد ذلؾ تـ مصادرة بعض ىذه 

الفسيفساء مف قبؿ إسرائيؿ كالبعض اآلخر قاـ 
أىالي القرية بإتبلفو لتجنب التدخبلت الصييكنية ك زيارتيا إلى المنطقة, أما مباني 

 القرية القديمة المكجكدة حاليا تعد تاريخيا ضمف الطابع الريفي الفمسطيني, فبل يتجاكز عمر ىذه 
 المباني تـ إنشاؤىا فكؽ طبقة المغائر البيزنطية المكجكدة تحت ق سنة, كىذ150المباني عمى 

.  األرض
 

 ذإف التسمسؿ اإلدارم الذم مرت بو قرية الجبعة ينطبؽ عمى عدد مف القرل الريفية الفمسطينية, إ
التي كانت تمثؿ " بيت عطاب"تابعة لكاحدة مف قرل نكاحي الشيكخ  (1924)كانت قبؿ العاـ 

كقعت تحت الحكـ األردني ثـ اإلدارة المدنية  (1948)ك بعد حرب . السمطة العثمانية عمى القرية
 1993, ك ظؿ الكضع كذلؾ إلى أف جاءت اتفاقية اكسمك سنة 1967اإلسرائيمية بعد العاـ 

, حسب االتفاقية ظمت (C)فصارت القرية تحت اإلدارة المدنية  لمسمطة الفمسطينية بتصنيؼ
.  حيث ضمت إلى محافظة بيت لحـ بعد ذلؾ2003القرية تابعة لمحافظة الخميؿ حتى العاـ 
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 The Palestinian Dwelling In The Roman-Byzantine Period, P:156   
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.7ص: 2005,شوش٤َ,ػ٠ٔ٤ ,ػطخٝٗش   

 

طٍٞس ألكي ٓيحهَ حٌُٜٞف ك٢ حُو٣َش  (3:5)شٌَ ٍهْ 

 2006\حُزخكغ :حُٔظيٍ

ٓ٘ظَ حُٞحؿٜش حُـ٘ٞر٤ش ُو٣َش ؿزؼش  ((2:5شٌَ ٍهْ

 2006\حُزخكغ :حُٔظيٍ
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 عـشاك٤خ اُوش٣خ  2.5
:  اُزس٤ٔخ ٝ أُٞهغ1.2.5

أك " جبع" تكثر األماكف التي تحمؿ اسـ 
 افي فمسطيف ك لبناف, كجميعو" جبعة"

ك " العمك"ك تفيد " جبع"مف جذر 
 (جبعا)كممة جبعة مأخكذة مف . االرتفاع“

اآلرامية بمعنى التمة كالربكة, أقيمت في 
العيد العربي الكنعاني باسميا الحالي, 

كفي العيد الركماني ذكرت باسـ 
(Gabatha). 

ريفا حسب " جبعة " تصنؼ قرية 
تصنيؼ نكع الجمع لدل الجياز المركزم 

. الفمسطيني لئلحصاء
 
أنظر )تقع القرية إلى شماؿ مدينة الخميؿ 

عمى   كـ16 عمى مسافة (.(4:5)شكؿ رقـ 
 متر, كترتفع 157.50 متر كخط إحداثي محمي شرقي 120.10خط إحداثي محمي شمالي 

, 7345,   كتبمغ مساحتيا الكمية  عف سطح البحر"  قدـ2272"   متر660 القرية   دكنما ن
 دكنـ مف أراضي القرية 1751 دكنـ, كىناؾ 200حيث أف مساحة المنطقة المبنية في القرية 

 دكنـ مزركعة بالزيتكف, كتحيط بالقرية أراضي قريتي نحاليف 350تسربت لمييكد, كفييا 
.    كصكريؼ

                                      
:  المناخ2.2.5

: ىناؾ العديد مف العناصر المناخية المؤثرة في المنطقة كىي
 
:  درجات الحرارة- 1 

تتأثر المنطقة بمناخ البحر األبيض المتكسط, حيث تمتاز بشتاء ماطر كصيؼ جاؼ, كتعتبر 
مدينة الخميؿ جزءا مف اليضبة الجبمية لفمسطيف, حيث تمتاز بدرجات حرارة معتدلة نسبيا, 
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.(16)ٍحؿغ ِٓلن ٍهْ    
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.347ص:1987,شَحد   
50

.4ص: 2005,شوش٤َ,ػ٠ٔ٤ ,ػطخٝٗش  
51

.98ص ,2003, ٓؼٜي حُويّ ُألرلخع حُظطز٤و٤ش ,  

ٓٞهغ ه٣َش ؿزؼش ك٢ كِٔط٤ٖ  (4:5)شٌَ ٍهْ 

 30ص ,2005, ه٣َش حُظَحع حُلِٔط٢٘٤:حُٔظيٍ
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 درجة مئكية أما أعبلىا 15-8كتسجؿ اقؿ درجات الحرارة في شير كانكف الثاني كتتراكح بيف 
-17 درجة مئكية, كيبمغ متكسط درجات الحرارة بيف 30-24فتككف في شير آب كتتراكح بيف 

 . درجة مئكية23
:  األمطار- 2

 تسبب الرياح الغربية كالجنكبية الغربية المشبعة ببخار الماء سقكط األمطار في منطقة الخميؿ 
 في قرية الجبعة فقد سجمت نسبة ا ممـ, أـ670كيبمغ المعدؿ السنكم لسقكط األمطار حكالي 

 يكما, كيسقط 59 ممـ, كيبمغ عدد األياـ الماطرة حكالي 750األمطار كتبمغ في المعدؿ حكالي 
.  مف المعدؿ السنكم في الفترة ما بيف شيرم تشريف الثاني كشباط% 80
: الرياح- 3

/  كـ21.6 تيب عمى المنطقة رياح شمالية غربية في فصؿ الصيؼ, كيبمغ متكسط سرعتيا 
/  كـ 4ساعة في شير آب, أما في الشتاء فتيب عمييا رياح جنكبية غربية تبمغ سرعتيا حكالي 

ساعة في شير كانكف األكؿ, مسببة سقكط األمطار, كتتأثر المنطقة بيف شيرم أيار كتمكز 
برياح شرقية جافة قادمة مف الصحراء العربية تعرؼ برياح الخماسيف كتككف ىذه الرياح محممة 

باألتربة كالرماؿ كتسبب ارتفاعا في درجات الحرارة كانخفاضا في معدالت الرطكبة النسبية, حيث 
, كتبمغ الرطكبة النسبية ذركتيا في %50يبمغ متكسط الرطكبة النسبية في مدينة الخميؿ حكالي 

, كيككف الحد األدنى ليا في شير أيار حيث تبمغ %57شير كانكف األكؿ حيث تصؿ حكالي 
%. 37حكالي 

 
:  السكان و العائالت3.2.5

 36نسمة ليـ  (176) بمغكا 1931نسمة, كفي عاـ  (122) ميبلدية 1922كاف في جبعة عاـ 
 نسمة, كبمغ عدد 332 ضمت جبعة 1961نسمة, كفي عاـ  (210 ) قدركا ب1945بيتا, كعاـ 

نسمة, كمف  (891) إلى 2004نسمة, ككصؿ عدد السكاف في عاـ  (652) 1997السكاف عاـ 
 .   ((1:5)انظر جدكؿ رقـ ) نسمة  (1169) إلى 2010المتكقع أف يصؿ عدد السكاف في عاـ 

 
 

عدد السكان السنة 
 تسمة 122 1922
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.235: 1990,ٓٞٓٞػش حُٔيٕ حُلِٔط٤٘٤ش    
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.22ص ,:1994, أرِٝ رٌَ    
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.18ص,1999,حُـٜخُ ح١ًَُِٔ ُالكظخء حُلِٔط٢٘٤   
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 نسمة 176 1931
 نسمة 210 1945
 نسمة 332 1961
 نسمة 625 1997
 نسمة 891 2004
 نسمة 1169 2010

 
 

عائمة : أما بالنسبة لمعائبلت التي تتشكؿ منيا كتمة السكاف فتقسـ إلى أربع عائبلت رئيسية ىي
. أبك لكحة, عائمة أبك لطيفة , عائمة حمداف , ك عائمة المشاعمة 

 
  تحميل عام لمقرية الحديثة3.5

:   اإلطاللة والمناطق المحيطة بالقرية1.3.5
تحتؿ القرية ثبلثة قمـ جبمية مرتفعة تجعميا مطمة مف معظـ الجيات عمى المناطؽ الخضراء في 

, كتطؿ القرية أيضا عمى المناطؽ القريبة مثؿ صكريؼ كالقبك سفكح الجباؿ كالسيكؿ
 . ((5:5)انظر شكؿ رقـ )كعتصيكف كالجباؿ المجاكرة التي تحتميا المستكطنات
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  .33ص,1994,أرٞرٌَ,هؼخء حُو٤َِ 
56

.13ص: 2005,شوش٤َ,ػ٠ٔ٤ ,ػطخٝٗش   

 ٣ز٤ٖ ػيى ٌٓخٕ حُو٣َش كالٍ حُٔ٘ٞحص- ( (1:5)ؿيٍٝ ٍهْ 

 18ص .1999,ًَِٓ حالكظخء حُلِٔط٢٘٤ :حُٔظيٍ
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:  مداخل القرية وشوارعها والحركة داخمها2.3.5 

اتجاىات الدخكؿ إلى القرية مف المداخؿ الرئيسية ليا ككيفية التنقؿ داخؿ  (6:5) رقـ يمثؿ الشكؿ
حيث نبلحظ كجكد ثبلثة مداخؿ رئيسية لمبمدة مف الشارع ,شكارع القرية كصكال إلى البمدة القديمة

. ك جميع ىذه المداخؿ تتجو صعكدا  كصكال لمبمدة , االلتفافي 

 حالؽالُش ٝ حُٔ٘خؽن حُٔل٤طش- ( (5:5)شٌَ ٍهْ 

 13ص ,2005, ه٣َش حُظَحع حُلِٔط٢٘٤:حُٔظيٍ
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:  أنواع الشوارع وحالتها3.3.5
تمتد ثبلثة شكارع محمية رئيسية مف الشارع اإلقميمي المكصؿ بيف جكش عتصيكف كبيت شيمش, 

 (7:4)كىذه الشكارع المحمية تصؿ إلى داخؿ القرية تتفرع عنيا الشكارع الفرعية, كفي الشكؿ رقـ 
يتبيف حالة كؿ مف ىذه الشكارع, حيث يبلحظ أف جميع شكارع البمدة القديمة ترابية لكف عرضيا 

يسمح بمركر السيارات خبلليا فيي ليست أزقة, كذلؾ ألف البيكت ليست متراصة كما ىك معيكد, 
كذلؾ ألف كؿ بيت ىناؾ بني بمحاذاة األرض الزراعية الخاصة بأىمو, كبالتالي فإف اليدؼ مف 

بناء تمؾ البيكت كاف ألغراض متبعة األراضي الزراعية المكجكدة في سفح الجبؿ المبلصؽ لمبمدة 
 .القديمة
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.84ص: 1986,ػَحف    

 حطـخٛخص ح٤َُٔ ك٢ حُو٣َش ُِٞطٍٞ ا٠ُ حُزِيس حُوي٣ٔش- ( (6:5)شٌَ ٍهْ 

 9ص,2005,ه٣َش حُظَحع حُلِٔط٢٘٤:حُٔظيٍ

 أٗٞحع حُشٞحٍع ٝ هخُظٜخ- ( (7:5)شٌَ ٍهْ 

 11ص, 2005,ه٣َش حُظَحع حُلِٔط٢٘٤:حُٔظيٍ
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:  المرافق العامة في القرية 4.3.5
 3 معمميف ك8 طالبة ك98 طبلب ك 107يكجد في الجبعة مدرستيف مختمطتيف, إحداىا فييا 

معممات, كالمدرسة األخرل بنيت حديثا, كفي القرية جمعية خيرية كاحدة, كما يكجد فييا مسجد 
كاحد فقط حالتو المعمارية كاإلنشائية رديئة كمساحتو صغيرة بالنسبة لعدد السكاف, كىناؾ 

ركضتيف, كيدير القرية مجمس قركم تـ تكميفو عف طريؽ التعييف مف قبؿ كزارة الحكـ المحمي 
كيتككف مف خمسة أعضاء جميعيـ ذككر, كتحتكم القرية عمى عيادة صحية بسيطة كاقعة ضمف 

كمف المبلحظ أيضا أف القرية ال تضـ أية مراكز ثقافية أك . الطابؽ األرضي لممجمس القركم
اجتماعية أك تطكيرية أك ترفييية, كال تحتكم القرية أيضا عمى مراكز بيطرية كمراكز إرشاد  

.  بحاجة إلى استغبلؿازراعي حيث أف القرية مشتيرة بالزراعة كخاصة زراعة الزيتكف, كىذ
. يتكضح مكاقع المرافؽ العامة في القرية كنكعية ىذه المرافؽ (8:5)في الشكؿ رقـ 
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:  البنية التحتية 5.3.5
 مشترؾ في القطاع السكني, 87يتكفر في القرية شبكة مياه عامة, يبمغ عدد المشتركيف فييا 

نما يتـ التخمص مف  كيكجد ىناؾ شبكة كيرباء عامة, كال يتكفر في القرية شبكة صرؼ صحي, كا 
المياه العادمة في الغالب بكاسطة الحفر االمتصاصية, كمف ثـ يتـ التخمص منيا في األكدية 

 كـ, كيتـ التخمص مف النفايات عف طريؽ حرقيا أك دفنيا, 2التي تبعد عف التجمع مسافة 
 .كيتكفر في التجمع أيضا شبكة ىاتؼ

 
 : النشاطات االقتصادية و الزراعية6.3.5

 منشأة, تعمؿ في مجاؿ تجارة 11  يبمغ عدد المنشآت االقتصادية العاممة في القطاع الخاص 
صبلح المركبات ذات المحركات كالدراجات, كيعمؿ فييا   عامؿ, كتتميز 13الجممة كالتجزئة كا 

القرية بكجكد ينبكعيف لمماء فييا, كتنتشر في القرية األراضي المزركعة بالزيتكف بكثرة, كيزرع 
فييا أيضا العنب كالمكزيات, كالمزركعات الحكلية مثؿ الخضركات كالحبكب, كبعد انتفاضة عاـ 

 اتجو أىالي القرية إلى استصبلح أكبر عدد مف األراضي الزراعية لمنع مصادرتيا مف 2000
قبؿ الكياف الصييكني, كألف الزراعة أصبحت إحدل المصادر األساسية لمدخؿ عندىـ, بسبب 

  .الحصار كمنع العماؿ مف العمؿ داخؿ الخط األخضر

ييتـ أىؿ القرية بشكؿ أساسي بزراعة أشجار الزيتكف, كباإلضافة إلى ذلؾ يتـ زراعة بعض 
المكزيات كتنمك في أطراؼ القرية أشجار الصنكبر التي تشكؿ بقع حرجية في محيط القرية 

الحظ شكؿ  ).كداخميا حيث أف البمدة القديمة تطؿ عمى منطقة حرجية صغيرة داخؿ القرية
 ((9:5)رقـ
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.1999,حُـٜخُ ح١ًَُِٔ ُالكظخء حُلِٔط٢٘٤   
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.5ص: 2005,شوش٤َ,ػ٠ٔ٤ ,ػطخٝٗش   
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: اتجاهات التوسع العمراني 7.3.5

 (حُـٜش حُشٔخ٤ُش(, حيث أف ميبلف األرض في تمؾ الجية((11:4)انظر شكؿ رقـ )بسبب الطبكغرافية
حيث يشير - (10:4الحظ شكؿ رقـ ). درجة40ك يبمغ ميبلف األؤض حكالي , ال يسمح بالبناء

. السيـ األكبر إلى التكسع األكثر
 
 

أٗٞحع حألشـخٍ حُٔ٘ظشَس ك٢ حُو٣َش  (9:5)شٌَ ٍهْ 

 12ص ,2005,ه٣َش حُظَحع حُلِٔط٢٘٤  :حُٔظيٍ
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:  الوضع السياسي الحالي لمقرية 8.3.5 حطـخٙ حُظٞٓغ حُؼَٔح٢ٗ  (10:5)شٌَ ٍهْ 

 12ص ,2005,ه٣َش حُظَحع حُلِٔط٢٘٤ :حُٔظيٍ

طٍٞس طز٤ٖ ؽزٞؿَحك٤ش حُو٣َش   (11:5)شٌَ ٍهْ 

 10ص,2005,ه٣َش حُظَحع حُلِٔط٢٘٤:حُٔظيٍ



 51 

 المكقع المحاذم لمخط اإف الخصكصية التي تتميز بيا القرية تتمثؿ في جكانب عديدة, أكلو
 تمثؿ القرية الحدكد الغربية لمضفة الغربية في منطقة الجنكب الفمسطيني, ك بيذا ثاألخضر, حي

, لككنيا صاحبة 1948تكتسب إطبللة مميزة عمى قرل فمسطينية مجاكرة, ىجِّرت إباف حرب 
االرتفاع األعمى بيف باقي القرل المحيطة, ك مف ناحية أخرل فإف مجمكعات إسرائيمية اعتادت 
عمى زيارة البمدة القديمة في القرية بشكؿ متكرر, كقامت بتكزيع نشرات تتحدث عف ارتباط لمقرية 

بالثقافة الييكدية, كعف جكائز مغرية لمف يجد أم قطعة أثرية تحمؿ شعارا ييكديا, أما حسب 
السياسة الرسمية فإف الحككمة اإلسرائيمية تمنع أم عممية بناء في حدكد البمدة القديمة, ك قد 

 دكنما قامت بمصادرتيا في 272قامت بمصادرة العديد مف األراضي التابعة ألىؿ القرية, آخرىا 
 تشكؿ األراضي التابعة لمقرية حمقة ك صؿ بيف البؤر االستعمارية ث, حي5-12-2004

التي تبمغ مساحتيا  (تسكريؼ/ بيت عيف )قد تـ بناء مستعمرة ,.المجاكرة مبطئة عممية تكسعيا
.  دكنـ  عمى أراضي القرية ,ك تصنؼ ىذه المستعمرة كمستعمرة مدنية 258العمرانية 

: ك أىـ المستكطنات التي تيحط بالقرية ىي 
.  مستكطنة دانياؿ, كتقع شماؿ شرؽ القرية- 1

 
 
 . سكر ىداسا, ك تقع إلى الشماؿ الغربي لمقرية- 2
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.6ص: 2005,شوش٤َ,ػ٠ٔ٤ ,ػطخٝٗش   

حُٔٔظٞؽ٘خص حُٔل٤طش رخُو٣َش  (12:5)شٌَ ٍهْ 

 7ص,2005,ه٣َش حُظَحع حُلِٔط٢٘٤:حُٔظيٍ
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مستكطنة بيتار, التي تمتد مف أراضي قرية نحاليف شماال كتمر بمحاذاة قرية الجبعة مف - 3
الغرب لتتصؿ مستقببل ببيت شيمش, ضمف مخطط القدس الكبرل الييكدية  

 تقع إلى الجانب الشرقي لمقرية, م, الت(مركز اإلدارة المدنية اإلسرائيمية  )جكش عتصيكف - 4
 

كجميع ىذه . (بيت شيمش)كيفصؿ بينيا كبيف القرية الشارع االلتفافي المؤدم إلى الجنكب 
 .((12:5)انظر شكؿ)المستعمرات تقع عمى قمـ ا لجباؿ المحيطة بالقرية لتحاصرىا

حيث اف البناء يتكسع  , كجكد قيكد تحدد البناء ك التكسع في القرية ,مما ترتب عمى ما سبؽ 
في القرية عمى ثبلثة محاكر تكازم الشكارع الرئيسية الداخمية, كينحصر مف الناحية الشمالية 

.  لمقرية بسسب االنحدار الشديد في تمؾ الجية  
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اُلصَ اُسبدط 

طٞػ٤ن ٓزخ٢ٗ حُو٣َش ٝ طل٤ِِٜخ 
 

ًبٕ الثذ ٖٓ اُو٤بّ ثؼ٤ِٔخ , ٝ اإلغالع ػ٠ِ ٓٞهؼٜب ٝ ث٤بٕ أ٤ٔٛزٚ, ثؼذ اُزؼشف ثشٌَ ػبّ ػ٠ِ هش٣خ عجؼخ

ٝ ٛ٘ب رٌٖٔ أ٤ٔٛخ ػ٤ِٔخ اُزٞص٤ن , ٝ ٓ٘غ ظ٤بع ٝ رِق أُض٣ذ ٜٓ٘ب, ُِؾلبظ ػ٠ِ ٓب رجو٠ ٜٓ٘ب, اُزٞص٤ن ُِوش٣خ

ٝ األسِٞة أٝ اُطش٣وخ اُز٢ ٣غت ئرجبػٜب ٖٓ أعَ اُؾصٍٞ ػ٠ِ أكعَ اُ٘زبئظ أٌُٔ٘خ ظٖٔ اُظشٝف , ُِوش٣خ

. أُؾ٤طخ ثبُوش٣خ

 

 ٜٓ٘ـ٤ش حُظٞػ٤ن 1.5

 أ٤ٔٛخ اُزٞص٤ن ك٢ اٗٚ ٕٝرٌْ, ك٢ ٛزا اُلصَ سٞف ٣زْ رٞص٤ن أُجب٢ٗ أُٞعٞدح ك٢ اُجِذح اُوذ٣ٔخ ُوش٣خ عجؼخ

ٝ أُشبًَ اُز٢ , ٣وذّ ُ٘ب صٞسح شبِٓخ ػٖ ٝظغ أُجب٢ٗ ٝ ؽبُزٜب اإلٗشبئ٤خ ٝ اُل٤ض٣بئ٤خ ٝ ٝٝظؼٜب اُؾب٢ُ

. رؼب٢ٗ ٜٓ٘ب أُجب٢ٗ 

 سٝؽص, اُزص٣ٞش اُلٞرٞؿشاك٢, ػٖ غش٣ن اُشكغ ا٤ُٔذا٢ٗ,  ٖٓ خالٍ رٞص٤ن ٝ عٔغ ًَ أُؼِٞٓبد اُسبثوخ

 األٓٞس اُسبثوخ رشٌَ ُج٘خ أسبس٤خ ك٢ ٝظغ اُؾٍِٞ ُِٔشبًَ اُز٢ ٕكب, األٓشاض اُز٢ رؼب٢ٗ ٜٓ٘ب أُجب٢ٗ

رؼب٢ٗ ٜٓ٘ب ٓجب٢ٗ اُوش٣خ ٝ رسبػذ ك٢ اخز٤بس األسِٞة األٓضَ ُِزش٤ْٓ
.
 

ٝ ٓشاػبح ,  ٖٝٓ أعَ رؾو٤ن ٛزا اُٜذف ًبٕ الثذ ٖٓ ئرجبع ٜٓ٘غ٤خ ػَٔ ُِؾصٍٞ ػ٠ِ أكعَ اُ٘زبئظ ٝ أدهٜب

: ٝ ُزُي ًبٕ ٛ٘بى ٜٓ٘غ٤خ ٓؾذدح ُِؼَٔ رزِخص ثٔب ٢ِ٣, اُذهخ ٝ األٓبٗخ اُؼ٤ِٔخ

 ٢ٛ ٓ٘طوخ ث٤ذ ُؾْ ٝكن دائشح اإلؽصبء اُلِسط٤٘٤خٝ, رْ رؾذ٣ذ أُ٘طوخ اُز٢ رزجؼٜب هش٣خ عجؼخ , 

 اُؾصٍٞ ػ٠ِ ٝ, رْ اُؾصٍٞ ػ٠ِ اُصٞس اُغ٣ٞخ أُزٞكشح ٝ رُي ػٖ غش٣ن ٓشًض أس٣ظ ُِذساسبد اُلِسط٤٘٤خ 

ٖٓ أعَ اُزأًذ ٖٓ ػ٤ِٔخ اُشكغ ٝ , خشائػ أُسبؽخ أُزٞكشح ُِوش٣خ ك٢ اُغٜبص أُشًض١ ُإلؽصبء اُلِسط٢٘٤

 .أٓبًٖ رٞاعذ أُجب٢ٗ ٝ ٓوبسٗزٜب ٓغ ٗزبئظ ػ٤ِٔخ اُشكغ ٝ أُسؼ أُؼٔبس١ ا٤ُذ١ٝ

 ثٜذف رٞص٤ن اُٞظغ اُؾب٢ُ ُِٔجب٢ٗ أص٘بء , رْ اُو٤بّ ثؼ٤ِٔخ اُزٞص٤ن ٖٓ خالٍ رص٣ٞش ًَ ٓج٠٘ ػ٠ِ ؽذا

٣زشرت ػ٠ِ ٓب سجن . ٝ ث٤بٕ ئرا ؽذس أ١ رـ٤٤ش ػ٠ِ أُجب٢ٗ ك٢ أص٘بء اُذساسخ أٝ خالٍ ػ٤ِٔخ اُزٞص٤ن, اُذساسخ

ٝ ئٌٓب٤ٗخ , اُسطؼ ٝ صٞس داخ٤ِخ ئرا أٌٖٓ رُي رجؼب ُٔٞهغ أُج٠٘, رٞكش ٌَُ ٓج٠٘ صٞس ُِٞاعٜبد األسثؼخ

 .اُذخٍٞ ئ٤ُٚ

 ٣شَٔ اُٞصق أ٣عب اُٞظغ اُل٤ض٣بئ٢ ٝ اإلٗشبئ٢ ُِٔج٠٘, رْ ٝصق ًَ ٓج٠٘ ٝ صلب رلص٤ِ٤ب, ثؼذ اُزص٣ٞش ٝ ,

 .اُؼ٘بصش أُؼٔبس٣خ ٝ ٓٞاد اُج٘بء أُسزخذٓخ

 رُي ًٔؾبُٝخ ُٔؼشكخ أصَ اسزخذاّ , اُو٤بّ ثؼ٤ِٔخ عٔغ ُِٔؼِٞٓبد ػٖ ربس٣خ اُوش٣خ ٝ أُجب٢ٗ أُٞعٞدح ٝ

ٝ ٣زْ رُي ٖٓ خالٍ عٔغ أُؼِٞٓبد ٝ اُشٝا٣بد اُشل٣ٞخ ٖٓ سٌبٕ , أُجب٢ٗ ٝ اُزبس٣خ اُز١ ٓش ػ٠ِ اُوش٣خ

 .اُجِذح ٝ أصؾبة أُِي ٝ خبصخ ًجبس اُسٖ

 ٝرْ ٖٓ خالٍ ٛزٙ اُخطٞح أخز , رأر٢ ػ٤ِٔخ ه٤بط أُجب٢ٗ ًِٜب ٝ رٞص٤وٜب. ثؼذ اُو٤بّ ثٌَ اُخطٞاد اُسبثوخ

, ٝ ٣شَٔ اُو٤بط أخز أثؼبد ًَ ؿشكخ ك٢ أُج٠٘ اُٞاؽذ ثبإلظبكخ ئ٠ُ سٔبًخ اُغذسإ, ه٤بط ًَ ٓج٠٘ ػ٠ِ ؽذا

أثؼبد اُلزؾبد أُخزِلخ ٝ اُز٢ رشَٔ األثٞاة ٝ اُشجبث٤ي , اسرلبع اُسوق, اُلشاؿبد ٝ اُلزؾبد ك٢ عذسإ اُـشف

 .ٝ أ٣خ كزؾبد أخشٟ ٓضَ اُلعب٣بد

 ثذأد ػ٤ِٔخ سسْ أُخططبد أُخزِلخ ٌَُ ٓج٠٘ ٝ رشَٔ سسْ أُخطػ األكو٢ ٝ , ثؼذ أخز ع٤ٔغ اُو٤بسبد

رؾز١ٞ اُخشائػ ػ٠ِ . اُٞاعٜبد األسثؼخ ٝ ٓوطغ أٝ ٓوطؼ٤ٖ ػبٓٞد٤٣ٖ ُزس٤َٜ كْٜ ٤ًل٤خ ػَٔ ٝ ر٣ٌٖٞ أُج٠٘

, ٝ ه٤بسبد ًبِٓخ ٖٓ اعَ رٞص٤ن اُٞظغ اُوبئْ ُٔجب٢ٗ اُوش٣خ ًبِٓخ (1:100ٓو٤بط سسْ )ٓو٤بط سسْ ٝاظؼ

 .سٞاء اٌُبِٓخ أٝ أُٜذّ عضء ٜٓ٘ب

 اُشٞاسع ٝ , ٣شزَٔ ػ٠ِ ًَ أُجب٢ٗ اُوبئٔخ, ثؼذ سسْ ًَ ٓج٠٘ ٓ٘لشد ُٞؽذٙ ٝ رْ سسْ ٓخطػ ػبّ ُِوش٣خ ٝ

 .اُلشاؿبد ٝ رُي ٢ٌُ ٣زْ رؾ٤َِ اُلشاؿبد ٝ ػالهخ أُجب٢ٗ ٓغ ثؼعٜب اُجؼط ٝ ٓغ اُلشاؿبد أُؾ٤طخ ثٜب

 اُخطٞح اُزب٤ُخ ُزُي ٢ٛ ػشض ًَ ٓج٠٘ ٓغ صٞسٙ ٝ اُٞصق اُزلص٢ِ٤ ُٚ ٝ ٓخططبرٚ ٝ ػالهزٚ ٓغ أُؾ٤ػ. 

 رشٌَ ٛزٙ . ٣زْ ػشض اُ٘زبئظ ٖٓ خالٍ عذاٍٝ ُزس٤َٜ ػ٤ِٔخ ػشظٜب, ثؼذ االٗزٜبء ٖٓ ػ٤ِٔخ اُزٞص٤ن ٝ

 .أُؼِٞٓبد ٗٞاح ك٢ أسش٤ق اُوش٣خ

 ٣زْ ٝظغ اُخطٞغ اُشئ٤س٤خ ُِخطخ اُز٢ رٜذف ئ٠ُ ؽٔب٣خ اُوش٣خ ٖٓ , ٖٓ خالٍ اُ٘زبئظ اُز٢ ٣زْ اُزٞصَ ئ٤ُٜب

 . اُع٤بع ٝ اسزـالُٜب ثأكعَ غش٣وخ ٌٓٔ٘خ ٝٓل٤ذح ٝ ع٤ذح سٞاء ُِٔجب٢ٗ أٝ ُِسٌبٕ

 ٓٔب ٣سبػذ ػ٠ِ ٓؼشكخ , رٞص٤ن اُوش٣خ ٣ٜذف ئ٠ُ ٓؼشكخ ٓب ٣طشأ ٖٓ رـ٤٤ش أٝ رِق أٝ رذ٤ٓش ػ٠ِ ٓجب٢ٗ اُوش٣خ

 .سشػخ اُزـ٤٤ش ػ٠ِ ٓجب٢ٗ اُلش٣خ

                                                 
  Croci ,1998 :p 66-67   . 
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  طٞػ٤ن حُٔزخ٢ٗ ك٢ حُو٣َش2.6 

ثبإلظبكخ ئ٠ُ اُصٞس اُز٢ رخص , .((1:6)الؽع شٌَ )رشَٔ ػ٤ِٔخ اُزٞص٤ن سسْ ٓخططبد ٌَُ ٓج٠٘ ػ٠ِ ؽذا

الؽع )رزجب٣ٖ ك٢ ؽبالرٜب اإلٗشبئ٤خ ٝ اُل٤ض٣بئ٤خ,  ٓج14٠٘ٝ ٣جِؾ ػذد أُجب٢ٗ .ًَ ٓج٠٘ ٝ اُٞصق اُزلص٢ِ٤ ُٚ

. (( 3,2:6)شٌَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

.6 

صٞسح ُِوش٣خ ًبِٓخ  (1:6)شٌَ سهْ 

 2006اُجبؽش : أُصذس

ٓخطػ ٣ظٜش ًَ ٓجب٢ٗ اُوش٣خ اُوذ٣ٔخ  (2:6)شٌَ سهْ 

 2006اُجبؽش : أُصذس
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: (1)ٓز٠٘ ٍهْ 

سِٞة ث٘بئٚ أ٣ز٤ٔض اُج٘بء ثبخزالف شٌِٚ ٝ, ((4:6)الؽع شٌَ سهْ )هص٠ اُ٘بؽ٤خ اُـشث٤خ ٖٓ اُوش٣خأ٣وغ ك٢ 

 ٓج٠٘ هبئْ ٓٞعٞد ٖٓ ؽ٤ش اُؾبُخ أسٞأ ٝٛٞ ,ٜٓذّػ٠ِ اُشؿْ ٖٓ اٗٚ ث٘بء ,  ٓغ ثبه٢ أُجب٢ٗ ك٢ اُوش٣خحٓوبسٕ

 . رشعغ ٤ٌِٓزٚ ُؼبئِخ أثٞ غٞط.اإلٗشبئ٤خ

 

 

 :اُٞصق اُزلص٢ِ٤

ؽ٤ش ,  ُِج٘بءاإلٗشبءٖٓ اُصؼت رؾذ٣ذ س٘خ 

ٛ٘بى اُؼذ٣ذ ٖٓ اُؾغبسح اُ٘بهصخ ٖٓ اُج٘بء 

 ػذّ رٞؽ٤ذ ٗٞع اُؾغبسح ئ٠ُ ثبإلظبكخ

 .(5:6)الؽع شٌَ سهْ )اُجبه٤خ

 األكو٢ ٓسزط٤َ  اُج٘بء ػجبسح ٓج٠٘ ٓسوطٚ

  . ػٖ صالصخ أهٞاطحأُزجو٢ ٓ٘ٚ ػجبس ,ُشٌَا

 

 سْ (180-160)ك٤ٜب ؽٞا٣٢ُجِؾ سٔي اُٞاؽذ 

, ((6:6))الؽع شٌَ سهْ )ٓج٤٘خ ٖٓ اُؾغبسح ٢ٛٝ ٓززبثؼخ 

ّ  (2.7-2.5) ؽٞا٢ُ ٝا٥خشٝرجِؾ أُسبكخ ث٤ٖ اُوٞط 

اُشٌَ اُؼبّ ٣ٞؽ٢ اٗٚ ًبٕ عضء ٖٓ سٝام ٣شرلغ ؽب٤ُب ػٖ 

٣ٝذٍ رُي ػ٠ِ  (س180ْ) ٓسبكخ ال رض٣ذ ػٖ األسضسطؼ 

 ٣ٝإًذ األسضّ ٓذكٕٞ رؾذ  (3-2.5)ٝعٞد ٓب ٣وبسة ػٖ

األهٞاط ٝعٞد ٛزٙ اُ٘سجخ ٖٓ اُطٍٞ سٔي 

 .((7:6)الؽع شٌَ سهْ ) رًشٛباُسبثوخ اُ٘وبغ أٝ 

صٞسح رطٜش االهٞاط اُذاخ٤ِخ   (6:6)شٌَ سهْ 

 2005 اُجبؽش: أُصذس

  (1)ٓخطػ ٓٞهغ أُج٠٘ سهْ( 4:6)شٌَ سهْ 

 2005اُجبؽش :أُصذس

صٞسح ٓ٘ظش ػبّ ُِٔج٠٘   (5:6)شٌَ سهْ 

 2005 اُجبؽش: أُصذس
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 رجِؾ سٔبًخ عذسإ أُج٠٘ أُٞعٞد

 ٝكوب ُِٔجب٢ٗ اُشئ٤س٤خ اُز٢ ,سْ (85-90) 

 ٛزا أُج٠٘ ٛٞ إٔ ٣ؾزَٔ ,اُوش٣خرزٌٕٞ ٜٓ٘ب 

الؽع شٌَ سهْ ) خبٕأٝثوب٣ب ٓسغذ اُوش٣خ 

(9,8:6).) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6 

حُٔز٠٘ 

ٍهْ 

(2): 

                                                 
. ( 1 ) ُٔطخُؼش ٓوططخص حَُكغ ًخِٓش ٍحؿغ ِٓلن ٍهْ 

صٞسح رظٜش اُٞاعٜخ اُـشث٤خ   (9:6)شٌَ سهْ 

 2005 اُجبؽش: أُصذس

صٞسح رظٜش اُٞاعٜخ اُغ٘ٞث٤خ ٝ اُششه٤خ   (7:6)شٌَ سهْ 

 2005 اُجبؽش: أُصذس

صٞسح رظٜش سطؼ أُج٠٘   (8:6)شٌَ سهْ 

 2005 أُصذس اُجبؽش
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٣زٌٕٞ ٖٓ غبثن , ٣وغ ػ٠ِ اُ٘بؽ٤خ اُـشث٤خ ٖٓ اُزِخ, ٖٓ أُجب٢ٗ اُجس٤طخ اُز٢ رٞظؼ ثسبغخ ٓجب٢ٗ اُوش٣خ

رشعغ ٤ٌِٓزٚ , ثسجت رٞسغ اُطش٣ن أُطَ ػ٤ِٚ ( س٘ٞاد6ٓ٘ز )اُغضء اُغ٘ٞث٢ ٓ٘ٚ رْ ٛذٓٚ ؽذ٣ضب, ٝاؽذ

 ..((10:6) الؽع شٌَ ُؼبئِخ أُشبػِخ

 

 

 
: حُٞطق حُظلظ٢ِ٤

ٖٓ اُوش٣خ   (2)ٓخطػ ٓٞهغ أُج٠٘ سهْ( 10:6)شٌَ سهْ 

 2005اُجبؽش : أُصذس
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رٝاد ػوذ , (G1, G2)٣ٝزٌٕٞ ٖٓ ؿشكز٤ٖ ٓزصِز٤ٖ, ((11:6)الؽع شٌَ سهْ )ٓسوػ أُج٠٘ ٓسزط٤َ اُشٌَ

الؽع شٌَ سهْ ) اُغٜخ اُششه٤خ ٖٓ أُج٠٘ئ٠ُ ٣لزؾبٕ (D1, D2) ػوذ ٓسزو٣ْٝ٤ٞعذ ٌَُ ؿشكخ ثبة ر, ص٤ِج٢

 ٢ٛٝ ٓسزط٤ِخ .((13:6)الؽع شٌَ سهْ ) اُـشث٤خ ُِٔج٠٘حػ٠ِ اُٞاعٚ(W1) ح ٝاؽذحٛ٘بى ٗبكز , .((12:6)

 سْ  (100-95)رجِؾ سٔبًخ اُغذسإ ؽٞا٢ُ . اُشٌَ راد ػوذ ٓسزو٤ْ

 

 

 

 . ًَ ٜٓ٘ب ُـشكخ,ٓوصٞسر٤ٖسْ ٣ـط٢ سطؼ أُج٠٘ هجز٤ٖ  (335-330)ٝرجِؾ اسرلبع اُذاخَ ُِٔج٠٘ ؽٞا٢ُ 

 اٌُؾِخ س٤ٌٔخ ك٢ ,ٝاألؽغبّ األشٌبٍاُؾغبسح أُسزخذٓخ ك٢ اُج٘بء ػجبسح ػٖ ؽغبسح صـ٤شح ٓخزِلخ 

 .  شٌِٚ ٗصق دائش١ػشصاٍرؾز١ٞ اُـشكخ ػ٠ِ , اُلشاؿبد ث٤ٖ اُؾغبسح أُخزِلخ

 أُ٘ضٍ ٓجبششح ٖٓ ٓسزٟٞ ئ٣٠ٌُٖٔ اُٞصٍٞ .١ صـ٤ش ك٢ اُغٜخ اُـشث٤خ ٖٓ أُج٠٘طأُ٘ضٍ ُٚ ؽٞش خبس

 ؽب٤ُب كبٗٚ أٓب اٗٚ ًبٕ ٣سزخذّ ُـشض اُسٌٖ األسعؼٖٓ شٌَ أُج٠٘ ػ٠ِ .  ه٤ِال ٖٓ ٓسزٟٞ اُشبسعأػ٠ِ

. ٜٓغٞس

 

 

صٞسح ٓ٘ظش ػبّ ُِٔج٠٘   (11:6)شٌَ سهْ 

 2005اُجبؽش :أُصذس

صٞسح اُٞاعٜخ اُشٔب٤ُخ  (14:6)شٌَ سهْ 

 2005اُجبؽش : أُصذس

صٞسح ُِٞاعٜخ اُغ٘ٞث٤خ أُٜذٓخ    (15:6)شٌِشهْ 

 2005اُجبؽش : أُصذس

صٞسح اُٞاعٜخ اُششه٤خ ُِٔج٠٘   (12:6)صٞسح سهْ 

    2005اُجبؽش: أُصذس

صٞسح اُٞاعٜخ اُـشث٤خ ُِٔج٠٘  (13:6)شٌَ سهْ

 2005اُجبؽش : أُصذس
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. ((15:6)الؽع شٌَ سهْ ) رْ ٛذّ عضء ٖٓ اُٞاعٜخ اُشٔب٤ُخ ك٢ أص٘بء رٞس٤غ اُشبسع

 

 

رؼب٢ٗ اُـشف ٖٓ اُذاخَ ٖٓ سغٞثخ شذ٣ذح ٝ ػلٖ 

, ٣شعغ اُسجت ئ٠ُ سٞء ػضٍ اُسطؼ, ػ٠ِ اُسوق

 اُز١ رسجت ك٢ رسشة ٤ٓبٙ األٓطبس ٝ رٌضٕ ساألّ

 ((16:6)الؽع شٌَ سهْ ))اُشغٞثخ ٝ اُؼلٖ

 

 

 

: (3)حُٔز٠٘ ٍهْ  3.2.6

الؽع شٌَ )ُِضِخ اُـشث٤خ اُغٜخٓج٠٘ س٠ٌ٘ ٣وغ ك٢ 

٣زٌٕٞ ٖٓ غبثو٤ٖ ًَ ٜٓ٘ٔب ٣زٌٕٞ  , .((17:6)سهْ 

 األسظ٢ال ٣ٞعذ ارصبٍ داخ٢ِ ث٤ٖ اُطبثن , ٖٓ ؿشكخ

 ٣ٞعذ دسط خبسع٢ ؽغش١ ػ٠ِ ٝئٗٔب, األٍٝٝاُطبثن 

. شٌَ صا٣ٝخ هبئٔخ ٣صَ ث٤ٖ اُطبثو٤ٖ

 

                                                 
. ( 2 )ُٔطبُؼخ ٓخططبد اُشكغ ًبِٓخ ساعغ ِٓؾن سهْ 

صٞسح داخ٤ِخ ُِشغٞثخ   (16:6)شي ُشهْ 

 2005اُجبؽش : أُصذس
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 (1975) ؽز٠ ػبّ ٓسزخذٓبؽ٤ش ًبٕ ,  أُج٠٘ رؼشض ُِزش٤ْٓإٔ كٖٔ اُٞاظؼ ,عذااُٞظغ اُؼبّ ُِٔج٠٘ ع٤ذ 

. رشعغ ٤ٌِٓزٚ ُؼبئِخ أُشبػِخ, ٝثبُزب٢ُ ًبٕ الثذ ٖٓ اُص٤بٗخ

 

: حُٞطق حُظلظ٢ِ٤

أُسوػ األكو٢ ُِٔج٠٘ ٓشثغ اُشٌَ ُِطبثو٤ٖ 

اُطبثن , .((17:6 )الؽع شٌَ سهْ)أُززب٤٤ُٖ

األسظ٢ ٣زٌٕٞ ٖٓ ؿشكخ ٝاؽذح ٣جِؾ اسرلبػٜب 

 ٓسزط٤َ ى سْ رؾزٟٞ ػ٠ِ شجب250ؽٞا٢ُ 

ٓب اُجبة أ,  ك٢ اُٞاعٜخ اُغ٘ٞث٤خ(W1)اُشٌَ

(G1)كٜٞ ٓسزط٤َ ك٢ اُٞاعٜخ اُـشث٤خ ُِٔج٠٘ .

  ث٘بؤٙ ؽ٤شأػ٤ذسوق اُـشكخ ٖٓ اُٞاظؼ اٗٚ 

 ٣جِؾ,  اٗٚ سوق ٓسزٟٞ ٖٓ اُجبغٕٞ أُسِؼ

 . ؿ٤ش ٓجِطخاألسظ٤خ ( ٓزش1) سٌٔٚ ؽٞا٢ُ

 

 اُطبثن اُضب٢ٗ ثٞاسطخ دسط ؽغش١ ٣زٌٕٞ ئ٣٠ُزْ اُصؼٞد 

٣زٌٕٞ ..((18:6)الؽع شٌَ سهْ ))دسعٚ ؽغش٣خ  (12)ٖٓ 

 ٓسزط٤َ ةاُجب, (F1)اُطبثن اُضب٢ٗ ٖٓ ؿشكخ ٝاؽذح أ٣عب 

  ٌُٖ ٣ٞعذ ُٜب(D2)اُشٌَ رٝ ػوذ ٓسزو٤ْ

 (W2)  اُغ٘ٞث٤خاُٞاعٜخؽذٛٔب ك٢ أ , شجبًبٕ

الؽع ) (W1)( ك٢ اُٞاعٜخ اُـشث٤خ( ٓغبٝس ُِجبةٝا٥خش 

. ((19:6)شٌَ سهْ 

 

 

 ٌُٖٝ رْ هصٜب ٖٓ .((21:6)الؽع شٌَ سهْ )األؿط٤خًبٕ ٣سزخذّ ك٢ رشر٤ت  (ػشصاٍ)ًٔب ٣ٞعذ ك٢ اُـشكخ 

سوق  . ٗصق دائش٣خ اُشٌَاُؼشصاٍ خبث٤خ ًٔب ٣ٞعذ ثغبٗت ,خضاٗخ ٖٓ اعَ اسزخذاّ اُلشاؽ ُٞظغ األسلَ

 .اُـشكخ أسظ٤خ ٓسزٞ ٖٓ اُجبغٕٞ أُسِؼ ًزُي أ٣عباُـشكخ 

٣وغ ٓالصوخ . آٜغٞس ا٥ٕ, س٠ٌ٘ هذ٣ٔب ًبٕ ٣سزخذّ ٓج٠٘

ُِٔج٠٘ اُسبثن ٖٓ اُغٜخ اُششه٤خ ُٚ ٓج٠٘ ٗصق ٜٓذّٝ 

 .((20:6)الؽع شٌَ سهْ ) ,ٝٓشدّٝ

٣ظٜش ٖٓ اسرلبع أُج٠٘ اٗٚ ًبٕ ٓج٠٘ ٓشرلغ ٖٓ اُذاخَ ٓوسّٞ 

 .((22:6)الؽع شٌَ سهْ )األكو٢ هس٤ٖٔ ٖٓ ؽ٤ش أُسوػ ئ٠ُ

ّ  (5-4.5) ٖٓ أُ٘ضٍ ٣جِؾ اسرلبػٚ ث٤ٖاأل٣ٖٔ اُغبٗت إٔؽ٤ش 

 ٣زٌٕٞ ٖٓ األ٣سش كٜٞاُغضء أٓب.ٓسوٞف ثٞاسطخ ػوذ ص٤ِج٢

  ٣صؼذ ,صا٣ٝخ أ١ ُٜب ,عضأ٣ٖ

  اُشٔب٤ُخ ح ثٞاسطخ دسط ؽغش١ ٓٞاص ُِٞاعٚئ٤ُٜب

صٞسح ُِٞاعٜخ اُـشث٤خ ُِٔج٠٘   (18:6)شٌَ سهْ 

 2005اُجبؽش : أُصذس

أُذخَ ثغبٗت اُخبث٤خ ٝ اُؼشصاٍ   (21:6)شٌَ سهْ 

  2005اُجبؽش: أُصذس

اُٞاعٜخ اُـشث٤خ ُِٔج٠٘   (19:6)شٌَ سهْ 

 2005د اُجبؽش :أُصذس

اُٞاعٜخ اُغ٘ٞث٤خ ُِٔج٠٘ ٝ أُج٠٘ أُٜذّ  (20:6)شٌَ سهْ 

 2005اُجبؽش : أُصذس

اُغضء اُؼ١ِٞ ٖٓ أُج٠٘ أُٜذّ   (22:6)شٌَ سهْ

 رص٣ٞش اُجبؽش:أُصذس

 (3)ٓٞهغ أُج٠٘ سهْ  (17:6)شٌَ سهْ

 2005(اُشكغ ا٤ُٔذا٢ٗ)ػَٔ اُجبؽذ:أُصذس
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 ٓب اخز ثبالػزجبس ارغبٙ أُج٠٘ ئرا, ٝسوق ٛزا اُغضء ػوذ ص٤ِج٢ ٝثٔب ارغبٙ أُذخَ ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُششه٤خ ُِٔج٠٘

. أُؾ٤طخ ثٚٝأُجب٢ٗ 

 

                                      

 

 

 :(4)حُٔز٠٘ ٍهْ  4.2.6
 (80-60) ٣لصِٚ ػ٘ٚ ك٢ ثذا٣زٚ ٓٔش ال ٣زغبٝص ػشظٚ .((24:6)الؽع شٌَ سهْ ) , ششم أُج٠٘ أُٜذّئ٣٠ُوغ 

.  ٓـِن ك٢ ٜٗب٣زٚ ثسجت ٝعٞد ؽبئػ ٓشزشى ث٤ٖ أُج٤٤ٖ٘,سْ

 

                                                 
. (3 ) ُٔطخُؼش ٓوططخص حَُكغ ًخِٓش ٍحؿغ ِٓلن ٍهْ 

ٓ٘ظش ػبّ ُِٔج٠٘ أُٜذّ  (23:6)شٌَ سهْ 

 2005اُجبؽش : أُصذس
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٣ؼزجش أُج٠٘ ٖٓ 

ْٛ أُجب٢ٗ أ

اُج٤ذ ٣وغ روش٣جب ػ٘ذ اُزوبء شبسػ٤ٖ ٖٓ , اُجس٤طخ اُز٢ رج٤ٖ ٤ًل٤خ ص٣بدح ٓسبؽخ أُج٠٘ ٝكوب ُالؽز٤بعبد

اُز١ رْ ٛذٓٚ ػ٠ِ ٣ذ , شٞاسع اُوش٣خ اُشئ٤س٤خ ٝ هش٣جب ٖٓ ٝسػ اُجِذح ٝ ٓوبثال ُٔوبّ ا٢ُُٞ اُش٤خ سالٓخ

.  ٤ٌِٓزٚ ُؼبئِخ أثٞ ُٞؽخعرشط, 1948اإلسشائ٤٤ِ٤ٖ ػبّ 

, .((25:6)الؽع شٌَ سهْ ) رشزشى ًَ اص٘زبٕ ٓؼب ك٢ االرغبٙ(G1, G2, G3, G4) ؿشف٣4زٌٕٞ أُج٠٘ ٖٓ 

 . رْ اظبكخ ًَ ؿشكخ ثغبٗت االخشٟ رجؼب ُِؾبعخ. ػ٠ِ ثؼعٜٔب اُجؼطػٔٞد٤٣ٖأ١ اٜٜٗب 

 

 

 

 

 

 

 

: حُٞطق حُظلظ٢ِ٤

رجؼب ُطش٣وخ اُج٘بء ٣زشاٝػ ربس٣خ اٗشبؤٙ ث٤ٖ 

 ٣ؾذ عٜخ اُج٘بء اُششه٤خ سِسِخ ,(1900-1920)

 ,1ّؽغش٣خ ٣جِؾ اسرلبػٜب ػٖ األسض ؽٞا٢ُ 

رشٌَ ٓب ٣ؼشف  ,ٓذا٤ٓي  (5-4)٣زٌٕٞ ٖٓ

 (ؽٞش  خبسع٢)ثبُسبؽخ اُخبسع٤خ

ؽ٤ذ رشرلغ ػٖ ٓسزٟٞ اُشبسع أُؾ٤ػ ,  ُِج٤ذ 

٣زْ اُذخٍٞ .  سْ 60ثٜب ؽٞا٢ُ 

  ٖٓ خالٍ صؼٞدئ٤ُٜب ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُغ٘ٞث٤خ

  الؽع(. ٝصٞال ئ٠ُ ثذا٣خ اُؾٞش دسعز٤ٖ 

 (.(26:6)شٌَ سهْ

 

 ,.((27:6)الؽع شٌَ سهْ ) اُؾٞشئ٠ُثؼذ اُذخٍٞ 

ٖٓ اُوش٣خ   (4)ٓخطػ ٣ظٜش ٓٞهغ أُج٠٘ سهْ( 24:6)شٌَ سهْ 

 2005 اُجبؽش: أُصذس

صٞسح ٓ٘ظش ػبّ ُِٔج٠٘   (25:6)شٌَ سهْ 

 رص٣ٞش اُجبؽش:أُصذس

صٞسح ُِٞاعٜخ اُششه٤خ  (26:6)شٌَ سهْ 

 2005اُجبؽش : أُصذس
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رزشبثٚ ع٤ٔؼٜب ثأٜٗب , شجٚ ٓشثؼخ ك٢ أُسوػ األكو٢ , ٣زٌٕٞ ٖٓ أسثغ ؿشف ثس٤طخ اُشٌَ  ٗالؽع إٔ اُج٘بء

. رشٌَ اُـشف األسثؼخ ك٢ اُزوبئٜب صا٣ٝخ شجخ هبئٔخ , ٝ ػوذٛب ص٤ِج٢ , رشرلغ غبثن ٝاؽذ 

 

 

ئ٠ُ  اص٘ز٤ٖ,  ٣زٌٕٞ ًَ ظِغ ك٤ٜب ٖٓ ؿشكز٤ٖ 

ٌَُ   .٣سبس اُؾٞش ٝاص٤ٖ٘ ك٢ ٓٞاعٜزٚ

 اُـشكز٤ٖ .ؿشكخ ٖٓ اُـشف اُسبثوخ ٓذخَ ٓ٘لصَ 

  ٓسوػ ,(G1,G2) ٣سبس اُؾٞشئ٠ُ

 ٓذخَ ٓ٘لصَ ػٖ حًَ ٜٓ٘ب ٓشثغ اُشٌَ ٌَُ ٝاؽذ

ٜٗٔب رزصالٕ ٖٓ أاألخشٟ ك٢ اُٞاعٜخ اُـشث٤خ اال 

  الؽع(.اُذاخَ

(. (28:6)شٌَ سهْ

 

 :(G1)اُـشكخ 

 رٝ (D1)رؾز١ٞ ػ٠ِ ثبة, ٓشثغ اُشٌَ  ٓسوطٜب

ٝ , ػوذ شجٚ دائش١ ك٢ اُٞاعٜخ اُششه٤خ

٣جِؾ اسرلبع ػوذ ,ّ (1.3-1)٣جِؾ سٔي اُغذاس ٖٓ .  رٝ ػوذ شجٚ دائش١ ك٢ اُٞاعٜخ اُغ٘ٞث٤خ (W1)شجبى

الؽع )ٝ غبهخ ك٢ اُٞاعٜخ اُشٔب٤ُخ ُِـشكخ, ٣ٞعذ ػشصاٍ ٗصق دائش١ ك٢ اُٞاعٜخ اُـشث٤خ ,ّ 3.48اُـشكخ 

. ((28:6)شٌَ سهْ 

 

 

:  (G2)حاُـشف

 رٝ ػوذ (D2)ُٜب ثبة, ٓسوطٜب ٓشثغ اُشٌَ أ٣عب 

ٓسزو٤ْ ك٢ اُٞاعٜخ اُششه٤خ ٖٓ اُـشكخ ٝٛٞ ؽب٤ُب 

٣ٞعذ ػشصاٍ ك٢ اُٞاعٜخ اُـشث٤خ , ٓـِن ثبُؾغبسح 

 ,ٝ ٣ٞعذ ثبة كزؾخ ٓشزشًخ  ث٤ٖ اُـشكز٤ٖ ,ُِـشكخ

 ٣جِؾ اسرلبع اُسوق 

  ّ(1.3-1) اُغذسإٝرجِؾ سٔبًخ, 3,46ّؽٞا٢ُ 

 اُٞاعٜخ اُخبسع٤خ ٖٓ اُؾغش ,ػوذ اُـشكخ ص٤ِج٢

 , ٓذٓبى 12رزٌٕٞ ٖٓ , شجخ أُ٘زظْ ُِٔذا٤ٓي 

 ُٜب ٓطِغ دسط,  ًبٗذ ك٢ اُسبثن ٓوصٞسح ًِٜب
ٖٓ اُٞاعٜخ ٝ عضء ,  ؽغش١ ك٢ ٝاعٜزٜب اُـشث٤خ

 .ٜٓذّ

 

: (G3)اُـشكٚ

ٓوطؼٜب ٓشثغ اُشٌَ ٢ٛٝ اؽذ اُـشف اُز٢ رلزؼ ػ٠ِ 

  ػ٠ِ اُـشفح االرغبٙاُؾٞش ٝػٔٞد١

٣وغ ك٢ اُٞاعٜخ اُشٔب٤ُخ (D3)  ُٜب ثبة,  اُسبثوخ 

 ٝرغبٝسٙ  ٗبكزح .ٙ ثس٤ػ رٝ ػوذ ٓسزو٤ْشٌَ

الؽع شٌَ ) راد ػوذ ٓسزو٤ْ (W2)ٓسزط٤ِخ اُشٌَ

  3.96ّرجِؾ اسرلبع اُـشكخ ؽٞا٢ُ , ((29:6)سهْ 

 .ٝػوذ اُـشكخ ص٤ِج٢(1.3-1)سٔي اُغذسإ 

 

 

:  (G4)اُـشكخ

٢ٛ اُـشكخ اُٞؽ٤ذح اُز٢ ٓذخِٜب ال ٣لزؼ ػ٠ِ اُؾٞش 

  ّ 1 ػ٠ِ ٓٔش ٣جِؾ ػشظٚ ؽٞا٢ُ ٝئٗٔب

 

صٞسح ُٔذخَ اُؾٞش   (27:6)شٌَ سهْ 

 2005اُجبؽش : أُصذس

صٞسح ُٔذخَ اُـشكخ اُضبُضخ   (29:6)شٌَ سهْ 

 2005اُجبؽش : أُصذس

ٓذخَ اُـشكخ اُشاثؼخ   (30:6)شٌَ سهْ 

 2005اُجبؽش : أُصذس

صٞسح ُٔخَ اُـشكخ اال٠ُٝ ٝاُضب٤ٗخ   (28:6)شٌَ سهْ 

 2005اُجبؽش : أُصذس
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 أٓب, ((30:6)الؽع شٌَ سهْ ) ٓسزط٤َ اُشٌَٙك٢ اُٞاعٜخ اُغ٘ٞث٤خ  ػوذ (D4) ٣وغ أُذخَ, خِق أُ٘ضٍ 

الؽع شٌَ سهْ )ٓطبُغ دسط ك٢ اُٞاعٜبد ٛ٘بى, ٝ ٓسزط٤ِخ اُشٌَ  اُششه٤خ ح ك٢ اُٞاعٚكزوغ (W3) حاُ٘بكز

. (G2) ح اُؾغبسح ٝرٜذٓذ خبصخ ٝاعٜخ اُـشفثؼطاُز٢ سوػ ٜٓ٘ب , ((31:6)

الؽع شٌَ سهْ )ٌَُ ؿشكخ هجخ,  ثٞاسطخ هجبةح ٓسوٞفأسطؼ اُـشف األسثؼخ. ًؾِخ اُـشف س٤ئخ ٖٓ اُخبسط

(32:6))  .

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

: (5)ٓز٠٘ ٍهْ  5.2.6

رشعغ ٤ٌِٓزٚ ُؼبئِخ , روش٣جب ك٢ أُ٘طوخ أُزٞسطخ ٖٓ اُجِذح اُوذ٣ٔخ (3) ا٠٘ٔ٤ُ ٖٓ اُشبسع سهْاُغٜخ ئ٣٠ُوغ 

. ((33:6)الؽع شٌَ سهْ )أثٞ غٞط

 

                                                 
. (4) ُٔطبُؼخ ٓخططبد اُشكغ ًبِٓخ ساعغ ِٓؾن سهْ 

ٓطِغ اُذسط ك٢ اُٞاعٜخ   (31:6)شٌَ سهْ 

 2005اُجبؽش : أُصذس

  (4)سطؼ أُج٠٘ سهْ  (32:6)شٌَ سهْ 

 2005اُجبؽش : أُصذس



 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
حُٞ

: طق حُظلظ٢ِ٤

 ُِٔج٠٘ شجٚ ٓ٘ؾشف ٛزا ؿش٣ت األكو٢أُسوػ 

٣وغ , ((33:6)الؽع شٌَ سهْ )ثبُ٘سجخ ُِٔ٘بصٍ اُوذ٣ٔخ

 ,((34:6)الؽع شٌَ سهْ )اُغ٘ٞث٤خح أُذخَ ك٢ اُغٚ

 رٝ ػوذ ((D1ٝٛٞ ػجبسح ػٖ ثبة ٓسزط٤َ اُشٌَ

ٓسزو٤ْ ٝٛ٘بى كزؾخ ػ٠ِ شٌَ ٗصق هٞط ٓذثت 

ط رلزؼ ك٢ اُغٜخ اُـشث٤خ ُِٔج٠٘ سثٔب ًبٗذ أاُش

 رسزخذّ ًٔذخَ اخش 

  أُج٠٘ ًبٕ رٝ اسزخذاّإٔ أٝ ٛ٘بى عضء ٜٓذّ إٔٝ أ

 .((35:6)الؽع شٌَ سهْ )ػ٠ِ ٖٓ كزؾخ اُجبةأٝٓسزٞاٛب ,  ٝاعٜخ ٓلزٞؽخئ٠ُ ػبّ ٣ٝؾزبط 

 

 

 
 أُج٠٘ ٗالؽع ٝعٞد ثسطخ ٓشرلؼخ ئ٠ُكٞس اُذخٍٞ 

ٓج٤٘خ ٖٓ اُؾغش , ٣ؾِٜٔب هٞط  (1.5)ؽٞا٢ُ

 ئ٠ُصْ ٗالؽع اٗؾذاس أُ٘ضٍ ٗضٝال , أُوصٞس ثبُط٤ٖ 

اُشٔبٍ ًٝبٕ ٛ٘بى عضء ٖٓ أُ٘ضٍ ٣شٌِٚ ًٜق ك٢ 

الؽع ) أُ٘ضٍ ٛذّ عضء ٓ٘ٚ ك٢ اُسبثنإٔ أٝ األسض

. ((36:6)شٌَ سهْ 

 اُغضء األخ٤ش ٖٓ أٓبسوق أُج٠٘ ػوذ ٓزصبُت 

 أُج٠٘ كٜٞ ثش٤َٓ ٝٓج٠٘ ٖٓ اُؾغبسح

. (اُشؾق اُؾغش٣خ) اُصـ٤شح 

ػخ ة ٓشح ٓ٘خلطح ٣سبسٙ ٗبكزئ٠ُ داُجبة ٓسزط٤َ اُؼن

اُؾغبسح , ٝكٞهٚ غبهخ ٓسزط٤ِخ اُشٌَ , اُشٌَ

ًٝج٤شح اُؾغْ , أُسزخذٓخ ؿ٤ش ٓزسب٣ٝخ اُشٌَ

ٓ٘ظش ػبّ ُِٔج٠٘   (34:6)صٞسح سهْ 

 2005اُجبؽش : أُصذس

صٞسح اُغضء اٌُٜق ٖٓ أُج٠٘   (35:6)شٌَ سهْ 

 2005اُجبؽش : أُصذس

صٞسح اُشجبى رٝ اُوٞط أُذثت اُشأط  (36:6)شٌَ سهْ 

 2005اُجبؽش : أُصذس

 (5)ٓٞهغ ُِٔج٠٘ سهْ  (33:6)شٌَ سهْ

 2005(اُشكغ ا٤ُٔذا٢ٗ)اُجبؽش: أُصذس



 66 

.  ٓذا٤ٓي15اُوجخ ُِسوق , ٣زٌٕٞ ٖٓ غبثن ٝاؽذ . ٗسج٤ب

 ٝرجِؾ, ٣3,36ّجِؾ اسرلبع أُج٠٘ (6)ٓبّ  أُ٘ضٍ ك٢ اُسبؽخ اُخبسع٤خ أُشزشًخ ٓغ أُ٘ضٍ سهْ أٛ٘بى ثئش 

 .سثٔب ًبٕ ٣سزخذّ ًلشٕ أٝ خذٓبد ػبٓخ ُِجِذح,  هذ٣ٔباالسزخذاّأٓب , سْ(200-160) ٓب ث٤ٖ سٔبًخ اُغذسإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  (6)حُٔز٠٘ ٍهْ 6.2.6

ٛٞ ػجبسح , ((37:6)الؽع شٌَ سهْ ) ػ٠ِ اُزَئ٠ُاالخز  ك٢ اُصؼٞد  (3) ػ٠ِ ثذا٣خ اُطش٣ن سهْ األٍٝأُج٠٘ 

رشعغ ح ُٚ ؽٞش خبسع٢ صـ٤ش ٓلزٞػ ػ٠ِ اُغٜخ اُششه٢, ػٖ ٓج٠٘ س٢ٌ٘ ثس٤ػ ٣زٌٕٞ ٖٓ ؿشكخ ٝاؽذح

 .٤ٌِٓزٚ ُؼبئِخ أثٞ غٞط

 

                                                 
 (5 ) ُٔطبُؼخ ٓخططبد اُشكغ ًبِٓخ ساعغ ِٓؾن سهْ 

أُسوػ األكو٢ ُِٔج٠٘   (3:38)شٌَ سهْ 

 (اُشكغ ا٤ُٔذا٢ٗ)ػَٔ اُجبؽش:أُصذس
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: حُٞطق حُظلظ٢ِ٤

٣ؾز١ٞ ػ٠ِ ,  ُٚ ٓشثغ ثس٤ػ اُشٌَاألكو٢أُخطػ 

ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُشٔب٤ُخ ٝٗبكزٙ ٓوبثِخ (D1)ٓذخَ 

ُٚ(W1) الؽع شٌَ سهْ ) ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُغ٘ٞث٤خ

. كزؾبرٚ ثس٤طخ ٓسزط٤ِخ اُشٌَ, ((39:6)

 ػشصاٍ ػ٠ِ اُغٜخ ىكٞس دخٍٞ أُ٘ضٍ ٣طبُغ

 . اُـشث٤خ ٖٓ اُـشكخ

 

 

 

٣جِؾ  اسرلبع اُـشكخ , سوق اُـشكخ ػوذ ص٤ِج٢

 ٝرجِؾ سٔبًخ اُغذسإ ,  ٗوطخ أػ٠ِّ ٖٓ (3.91)

 .ٝرُي ؽز٠ ٣سزط٤غ ؽَٔ اُوجخ  ( cm 110) ؽٞا٢ُ

 (14)اُٞاعٜخ ثس٤طخ ٓسزط٤ِٚ اُشٌَ ٝرزٌٕٞ ٖٓ 

 .((40:6)الؽع شٌَ سهْ )ٓذٓبى ؽغش١ رٝ ًؾِخ ه٣ٞخ

 

 ٣زلبثَ , كشاؽ ثس٤ػ ث٤ٜ٘ٔب  (6, 5)٣شزشى أُ٘ضالٕ 

ح ٣ٝزٞسػ اُسبؽخ اُخبسع٤خ اُع٤ن, ك٤ٜٔب أُذخالٕ 

ٓ٘ظش ػبّ ُِٔج٠٘ ا٠ُ ٤ٔ٣ٖ اُصٞسح  (38:6)صٞسح سهْ 

 2005اُجبؽش : أُصذس

اُٞاعٜخ اُغ٘ٞث٤خ ُِٔج٠٘   (39:6)شٌَ سهْ 

 2005اُجبؽش : أُصذس

 (6)أُسوػ االكو٢ ُِٔج٠٘ سهْ  (37:6)شٌَ سهْ

 2005(اُشكغ ا٤ُٔذا٢ٗ)اُجبؽش: أُصذس

اُٞاعٜخ اُـشث٤خ ُِٔج٠٘   (40:6)شٌِشهْ 

 2005اُجبؽش : أُصذس



 68 

. ثئش ٓبء

   سبؽخ صـ٤شح ؽُٜٞب سِسِخحًٔب ٣ٞعذ اسلَ اُ٘بكز

. ((41:6)الؽع شٌَ سهْ ) ؽغش٣خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ; (7)حٍُِٔ٘ ٍهْ  7.2.6
 ((42:6)الؽع شٌَ سهْ ) . اُغٜخ اُشٔب٤ُخ ٖٓ اُوش٣خ ٣ؼشف ة ث٤ذ اُش٤خئ٠ُٓج٠٘ س٢ٌ٘ ثس٤ػ ٣وغ 

 

                                                 
. (6 ) ُٔطبُؼخ ٓخططبد اُشكغ ًبِٓخ ساعغ ِٓؾن سهْ 

اُٞاعٜخ اُششه٤خ  (41:6)صٞسح سهْ 

ُِٔج٠٘  

 2005اُجبؽش : أُصذس
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: حُٞطق حُظلظ٢ِ٤

الؽع شٌَ سهْ )ٓسوػ اُج٤ذ ٓشثغ اُشٌَ

ُٚ ك٢ اُٞاعٜخ , ٣شرلغ غبثن ٝاؽذ, . ((42:6)

 ثغٞاسٙ ح رٝ ػوذ ٗصق دائش١(D1)اُششه٤خ ثبة

 سْ شجبى ثس٤ػ ٓسزط٤َ 60ػ٠ِ ثؼذ 

اُجبة هٞط رٝ ساط ٓذثت رٝ . (W1)اُشٌَ

ك٢ اُؾبئػ رـِن أُصطجخ عضء  ( س50ْ)ػٔن 

٣ٞعذ اُٞاعٜز٤ٖ أُزوبثِز٤ٖ اُشٔب٤ُخ . ٓ٘ٚ

 سثؼخ خٞاث٢ أٝاُغ٘ٞث٤خ 

  (50-40)٣زشاٝػ ػٔوٜب ٓب ث٤ٖ , ك٢ اُؾبئػ

سوق .. ((43:6)الؽع شٌَ سهْ )سْ (393)سْ ٝاسرلبع اُـشكخ (150)سْ رجِؾ سٔبًخ عذسإ اُـشكخ ؽٞا٢ُ 

. ((44:6)الؽع شٌَ سهْ ) . كِٚ هجخ ظؾِخاُسطؼ أٓب, اُـشكخ ػوذ ٓزصِت

 

رٌٕٞ ًَ ٝاؽذح ٖٓ دٓب  ٝاعٜبد أُج٠٘ فأ

رزٌٕٞ ٖٓ ؽغبسح ٓخزِلخ . ٓذٓبى (14)ؽٞا٢ُ

. األؽغبّ ٝاٌُؾِخ ٓزٞسطخ اُؾبُخ

٣غبٝس ٣ٝالصن اُج٤ذ . ٓبّ أُ٘ضٍ ثئش ٓبءأ٣ٞعذ 

, ٓشثغ اُشٌَ,  ثوب٣ب ؿشكخ ٓج٠٘ ٜٓذّاُسبثن

 (س80ْ)|اُسبثن ؽٞا٢ُ ٣ٝزشاعغ ػٖ ٝاعٜخ أُج٠٘

الؽع ).اُجبة ٖٓ اُٞاعٜخ اُششه٤خ,  اُخِقئ٠ُ

 .((45:6)شٌَ سهْ 

  

 

 

                                                 
. (7 ) ُٔطبُؼخ ٓخططبد اُشكغ ًبِٓخ ساعغ ِٓؾن سهْ 

ٓ٘ظش ػبّ ُِٔج٠٘   (43:6)شٌَ سهْ 

 2005اُجبؽش : أُصذس

صٞسح ُسطؼ أُج٠٘ ٖٓ اُٞاعٜخ اُخِل٤خ   (44:6)شٌَ سهْ 

 2005اُجبؽش : أُصذس

ٓ٘ظش داخ٢ِ ُِٔج٠٘   (45:6)شٌَ سهْ 

 2005اُجبؽش : أُصذس

 (7)ٓٞهغ ُِٔج٠٘ سهْ  (42:6)شٌَ سهْ

 2005 (اُشكغ ا٤ُٔذا٢ٗ)اُجبؽش: أُصذس
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  :(8)أُج٠٘ سهْ  8.2.6
ٍٝ حُط٣َن حُظخػي ٝٛٞ أ ك٢ ,.((46:6)الكع شٌَ ٍهْ )هظ٠ حُـٜش حُشٔخ٤ُش ٖٓ حُو٣َشأ ا٠ُٓز٠٘ ر٤ٔؾ ٣وغ 

.  ًخٗض ؿِء ٖٓ ٓز٠٘ طٜيّحألؿِذ ػ٠ِ س كـ١َس حُٔز٠٘ حَُٔرغ حُشٌَ ٝه٘طَؿِأ٣ٖ٣ظٌٕٞ ٖٓ 

 

 

 

 

: اُٞصق اُزلص٢ِ٤

 (8)ٓٞهغ ُِٔز٠٘ ٍهْ  (46:6)شٌَ ٍهْ

 2005 (حَُكغ ح٤ُٔيح٢ٗ)حُزخكغ: حُٔظيٍ
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الكع ) ُِٔز٠٘ َٓرغ حُشٌَ ر٤ٔؾحألكو٢حُٔٔوؾ 

 (D1)ُٚ رخد ٓٔظط٤َ, ((47:6)شٌَ ٍهْ 

 حُشَه٤شحُشٌَ ًٝ ػوي ٓٔظو٤ْ ك٢ حُٞحؿٜش 

 ك٢ حُٞحؿٜش (W1)ٝشزخى ٓٔظط٤َ حُشٌَ

 .. .((48:6)الكع شٌَ ٍهْ )حُشٔخ٤ُش

 

 

 

 

 

 

 سٓخ حُوّٞ حُلـ١َ كٜٞ ٣وغ ٓـخٍٝ ُِٞحؿٚأ

هيحٓٚ ٖٓ أْٓ ٝٓٔي (760)حُـ٘ٞر٤ش ُِٔز٠٘ ٣زِؾ ؽُٞٚ كٞح٢ُ

ْٓ ٣ٝظَٜ حٗٚ (260) كٞح٢ُ حإلؽخٍْٓ ٝحٍطلخػٚ (130-150)

 ٛ٘خى روخ٣خ ٝحؿٜٚ ٓالطوش ُِٞحؿٜش اًًخٕ ؿِء ٖٓ ٓز٠٘ ٜٓيّ 

. .((49:6)الكع شٌَ ٍهْ )حُٔخرنحُـ٘ٞر٤ش ُِٔز٠٘ 

 

  حُز٤ض ٗالكع ٝؿٞى ػَُحٍا٠ُػ٘ي حُيهٍٞ 

 ك٢ س هخر٢ىحث١َ ٝٛ٘خى ًٝ هّٞ ٗظق ,حُـ٘ٞر٤ش حُٞحؿٜش ١ ف

 .حُٞحؿٜش حُـ٘ٞر٤ش ٓٔظط٤ِش حُشٌَ

 

ٓوق حُـَكش 

 ٓخ حُٔطق ُِـَكش كٜٞ ٓطق ٓٔظٞ أ سػزخٍ

ٓخ حُٞحؿٜخص كٜٞ ٝحؿٜخص كـ٣َش ٖٓ أ ٝ. ٝٓوظٍٞسٖٓ حُلـخٍ

 ك٢ حُٞحؿٜخص ًلِش ؽ٤٘٤ش سكـخٍس ٓوظِلش حألكـخّ ٝحٌُلَ

ًخٕ حُٔز٠٘ ك٢ حُٔخرن ٣ٔظويّ . .((50:6)الكع شٌَ ٍهْ )هي٣ٔش

 .ٌُِٖٔ ٝح٥ٕ ٜٓـٍٞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: (9)أُج٠٘ سهْ  9.2.6

  ؽخرو٤ٖ,٣ظٌٕٞ ٖٓ . .((51:6)الكع شٌَ ٍهْ ) (2)ٍٝ حُزِي طو٣َزخ ػ٘ي ريح٣ش حُظؼٞى ؽ٣َن ٍهْ أ  ٣١وغ حُٔز٠٘ ف
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(8 ) ُٔطخُؼش ٓوططخص حَُكغ ًخِٓش ٍحؿغ ِٓلن ٍهْ   

طٍٞس ُِلظلخص ك٢ حُٔز٠٘   (48:6)شٌَ ٍهْ 

 2005حُزخكغ : حُٔظيٍ

طٍٞس ٓ٘ظَ ػخّ ُِٔز٠٘   (50:6)شٌَ ٍهْ 

 2005حُزخكغ : حُٔظيٍ

طٍٞس ُِوّٞ حُلـ١َ   (49:6)شٌَ ٍهْ 

 2005حُزخكغ : حُٔظيٍ
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طٍٞس ٓ٘ظَ ػخّ ُِٔز٠٘   (52:6)شٌَ ٍهْ 

 2005حُزخكغ : حُٔظيٍ

 (9)حُٔٔوؾ حالكو٢ ُِٔز٠٘ ٍهْ  (51:6)شٌَ ٍهْ

 2005 (حَُكغ ح٤ُٔيح٢ٗ)حُزخكغ: حُٔظيٍ
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 ٖٓ ؽٞحرن ر٤٘ض ٛٞ ٓؼخٍ ػ٠ِ حٍُِٔ٘ ح١ٌُ ٣ظٌٕٞ

, .((52:6)الكع شٌَ ٍهْ )ك٢ كظَحص ٓوظِلش

-1850) ػخ٢ٓ ٕ ٓخ ر٢ حألٍػ٢ ٣ؼٞى ا٠ُمكخُطخد

 ا٠ُ حُطخرن حألٍٝ ك٤ؼٞى طخ٣ٍن ر٘خثٚ آخ (1900

 ك٢ حُطخرن حإلػخكخصٓخ أ (1960-1930)ػخّ 

الكع شٌَ )حألٍٝ ك٢ٜ كي٣ؼش ٖٓ حُطٞد ٝ حالٓٔ٘ض

. ((53:6)ٍهْ 

ٓخ ٓٔخًش حُـيٍحٕ كظظَحٝف ٓخ أػٖ ػوي ط٤ِز٢ 

ْٓ ٣ٝزِؾ حٍطلخع ٓوق حُـَكش (100-90)ر٤ٖ

. ْٓ(355)كٞح٢ُ 

  

 

:  اُٞصق اُزلص٢ِ٤

 ال ري ػزٍٞ كٕٞ هخٍؿ٢ حألٍػ٢ حُطخرن ا٠ُُِيهٍٞ 

 (1)ٓلخؽ رِِٔٔش كـ٣َش طَطلغ ػٖ ٓٔظٟٞ حُشخٍع كٞح٢ُ 

 حُلٕٞ َٟٗ ه٤ٖٓٞ ا٠ُّ رؼي طؼٞى حُيٍؿخص ٝطٞال 

 ٓيٓخى 14 :كٞح٢ُ ٣َطلؼخٕ حُشَه٤ش,ػو٤ٖٔ ك٢ حُٞحؿٜش 

 أ١

 ٗالكع حأل٣ٖٔ رؼي حُيهٍٞ ٖٓ حُوّٞ حُؼوْ .(350) كٞح٢ُ 

  ٝٛ٘خى كخثؾ ٣ٞؿي رٚ رخد ٣ئى١ط٤ِز٢,ٝؿٞى ٓوق 

 آخ ًٝ ٓوق ر٢ِ٤َٓ, (G1) ىحهَ ؿَكش ٓٔظط٤ِش حُشٌَا٠ُ 

 .((54:6)الكع شٌَ ٍهْ ) (G2)ًٔوِٕ كٜٞ ٓـِن رٞحٓطش ؽٞد ٣ٔظويّ حأل٣ٖٔحُوّٞ 

 

 (450)٣زِؾ حٍطلخع حُٔوق ٖٓ حُيحهَ كٞح٢ُ 

-100  )ٝطزِؾ ٓٔخًش حُـيٍحٕ كٞح٢ُ . ْٓ

 حألٍػ٢ ُِطخرن حألكو٢ حُٔٔوؾ آخ.  (150

كٜٞ شزٚ َٓرغ حُٞحؿٜش حُـَر٤ش ٓـِوش رٞحٓطش 

.  ((53:6)الكع شٌَ ٍهْ )حألٍع

 كز٢٘ ػ٠ِ ٗظق ٓٔخكش حألٍٝ حُطخرن آخ

 ك٢ ٓٔوؾ ٓٔظط٤َ حألٍػ٢,حُطخرن 

 ,((51:6)الكع شٌَ ٍهْ ) (F1)حُشٌَ

  طزِؾ ط٤ِز٤٤ٖ,ٓٔوٞف رٞحٓطش ػوي٣ٖ  

ٝ حٍطلخع  (ْٓ 85 )ٓٔخًش حُـيٍحٕ كٞح٢ُ 

 ػ٘ي حُيهٍٞ ٖٓ حُزخد .ّ 334حُٔز٠٘ كٞح٢ُ 

 ك٢ حُٞحؿٜش حُـَر٤ش (D1)ًٝ حُؼوي حُٔٔظو٤ْ

 حُـَكش طْ طو٤ٜٔٔخ رٞحٓطش ؿيحٍ ٖٓ إٔٗالكع 

  .حُطٞد

 ك٢ حُٞحؿٜش حُـ٘ٞر٤ش ٝ (W2,W3) ٓظوخرالٕ شزخًخٕ ك٢ حُٞحؿٜش حُـَر٤ش ٓـخٍٝ ُِزخد ٝٛ٘خى (W1)ٛ٘خى شزخى

 حُٔطق ك٤غ ٣ٞؿي ؿَكظ٤ٖ ا٠ُ ك٢ حُٞحؿٜش حُشَه٤ش ٣ئى١ (D2) ٝٛ٘خى رخد.((55:6)الكع شٌَ ٍهْ )حُشٔخ٤ُش

. طـ٤َط٤ٖ ٖٓ حُطٞد ٝحالٓٔ٘ض طٔظويّ ًٔطزن ٝكٔخّ

 ٝحؿٜخص حُطخرن آخ.  ٖٓ حُلـخٍس حُـ٤َ ٓ٘ظظٔش ٝحٌُلِش ٤ٓجش ٝطؼخ٢ٗ ٖٓ حَُؽٞرشحألٍػ٢حُٞحؿٜش ك٢ حُطخرن 

 ًخٕ حٓظويحّ حألؿِذك٢ حُٔخرن ػ٠ِ .  ؿ٤يسآٔ٘ظ٤ش ٓيح٤ٓي ٖٓ حُلـخٍس حُٔ٘ظظٔش ٝحٌُلِش 10 كظظٌٕٞ ٖٓ حألٍٝ

طٍٞس ُِٞحؿٜش حألٓخ٤ٓش ُِٔز٠٘   (54:6)شٌَ ٍهْ 

 2005حُزخكغ : حُٔظيٍ

طٍٞس ٓوق ُِٔز٠٘   (55:6)شٌَ ٍهْ 

 2005حُزخكغ: حُٔظيٍ

حُٔٔوؾ حألكو٢ ُِطخرن حألٍٝ  (53:6)شٌَ ٍهْ 

 2005(حَُكغ ح٤ُٔيح٢ٗ)ػَٔ حُزخكغ:حُٔظيٍ
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 كخ٤ُخ كظٔظويّ آخ ٝػِٞٛخ كـْ حألهٞحّ ًٔز٠٘ ػخّ ٖٓ حٌُٖٔٔ حٗٚ ؿخٓغ حُزِي ًٔخ ٣ٞك٢ حألٍػ٢حُطخرن 

.  رـَع حٌُٖٔكؤػ٤ق حألٍٝ حُطخرن آخ ,ُِل٤ٞحٗخصًٔوِٕ ٍُٝح٣ذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: (10)ٓج٠٘ سهْ  10.2.5

, ((56:6)الكع شٌَ ٍهْ ) (T)كَف ٓظؼخٓيط٤ٖ طشٌٍَٝ حُو٣َش ٣ظٌٕٞ ٖٓ ٓـٔٞػظ٤ٖ ٖٓ حُـَف أ٣وغ حُٔز٠٘ ك٢ 

٤ًق إٔ حُز٘خء ٣ظٔخش٠ ٓغ ٤ٓالٕ حألٍع ػ٠ِ , هيّ حُٔ٘خٍُ طزؼخ ألِٓٞد حُز٘خء ٝٗٞع حُلـخٍسأ ٖٓ ٍرٔخ ٣ؼظزَ

 .((57:6)الكع شٌَ ٍهْ )شٌَ ٓيٍؽ
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.(9 )ُٔطخُؼش ٓوططخص حَُكغ ًخِٓش ٍحؿغ ِٓلن ٍهْ   
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 (10)حُٔٞهغ ُِٔز٠٘ ٍهْ  (56:6)شٌَ ٍهْ

 2005(حَُكغ ح٤ُٔيح٢ٗ)حُزخكغ: حُٔظيٍ
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: اُٞصق اُزلص٢ِ٤

 ػٖ ػالع ؿَف سحُـِء حألٍٝ ٖٓ حُٔز٠٘ ػزخٍ

ػ٠ِ حُشخٍع حَُث٢ٔ٤ (G1,G2,G3)ٓظٞح٣ُش 

 ٓٔخهؾ حُـَف ((77:5)الكع شٌَ ٍهْ ), ُِزِيس

 (G3) حُشٌَ حُـَكش حأل٠ُٝ ٖٓ ح٤ٔ٤َُٖٓرؼش

 (G2)ٓخ حُـَكش حُٔظٞٓطشأ ,رٔلَىٛخٓ٘لظِش 

 ,(D1)ٗٔز٤خرخد ػويٙ ٓٔظو٤ْ حُشٌَ ًز٤َ  كٌحص

 ػ٘ي حُيهٍٞ ٖٓ ٌٛح حُزخد ٗـي رخد طـ٤َ ك٢

 G1)حُٞحؿٜش حُشٔخ٤ُش ٣لظق ػ٠ِ حُـَكش حُؼخُؼش 

  (D2)٣ؼخ رخد ػ٠ِ حُشخٍعأ ٝحُظ٢ ُٜخ (

 . ((58:6)الكع شٌَ ٍهْ )

 

ٓوق 

حُـَ

ف 

-300)حُؼالػش ػوي ط٤ِز٢ ٣ظَحٝف حٍطلخع حُـَف ٓخر٤ٖ

-85)ٓخ ٓٔخًش حُـيٍحٕ كظظَحٝف ٓخ ر٤ٖأْٓ (320

ٓخ حُلـخٍس حُٔٔظويٓش ك٢ حُز٘خء ك٢ٜ كـخٍس أ.ْٓ(110

حُلـخٍس  ر٤ٖ سحٌُلِش ٤ٓت.ٓوظِلش حألكـخّ ٝهخطش حُظـ٤َس 

الكع )ٓٔظٞٓخ ٓطق حُـَف كٜٞ ٓطق أ,  ٓوظل٢ٓؼظٜٔخ

. ((58:6)ٍهْ  شٌَ 

 

حٗظَ )ّ 2ر٤ٖ ٓـٔٞػظ٢ حُٔزخ٢ٗ َٓٔ ٣زِؾ ػَػٚ كٞح٢ُ   ٣لظَ 

حُشٌَ  ٓٔوطٚ ٖٓ ٓز٠٘ ٓٔظط٤َ حُشٌَ ٣ؤْ ٣ٕظٌٞ, ((59:6)ٍهْ 

 ا٠ُ .(G4,G5)ؿَكظ٤ٖ ٓ٘لظِظ٤ٖ

طٍٞس ُِـِء حُٞحهغ ػ٠ِ حُشخٍع   (58:6)شٌَ ٍهْ 

 2005حُزخكغ : حُٔظيٍ

حَُٔٔ حُلخطَ ر٤ٖ حُـِأ٣ٖ   (59:6)شٌَ ٍهْ 

 2005حُزخكغ : حُٔظيٍ

طٍٞس ٓ٘ظَ ػخّ ُِٔز٠٘   (57:6)شٌَ ٍهْ 

 2005حُزخكغ : حُٔظيٍ
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ٗظق  ٤ٔ٣٘ٚ شزِي ًٝ ػوي ا٠ُ(D4)ٝ رخد ٓٔظط٤َ ر٤ٔؾ ًٝ ػوي ٓٔظو٤ْ أ ُٜخ ٓيهَ (G4) حُـَكش حأل٠ُٝ

 ٗـي ػَُح٤ُٖ حُـَكش ا٠ُ ػ٘ي حُيهٍٞ ,(W2)ىحث١َ

ٓظوخر٤ِٖ ك٢ حُٞحؿٜظ٤ٖ حُشَه٤ش ٝحُـَر٤ش ٝٛ٘خى هخرظ٤ٖ 

ٓوق حُـَكش ػوي ط٤ِز٢   .ك٢ حُٞحؿٜش حُٔوخرِش ُِٔيهَ

ٓخ ٓٔخًش حُـيٍحٕ أ ْٓ ٣207زِؾ حٍطلخع حُـَكش 

. ْٓ (120-100)كلٞح٢ُ

 

  ُٚ ٓيهَ(G5) حُشٌَحُؼخ٤ٗش َٓرغٓٔوؾ حُـَكش 

حٗظَ ) , ػ٠ِ حُيٍؽ حُظخػي رـخٗذ حُٔز٠٘ رشٌَ ػخّ

 حألٍع ح١ٌُ ٣ٔش٢ ٖٓ ٤ٓالٕ , ((60:6)حُشٌَ ٍهْ 

ػ٘ي حُيهٍٞ ٖٓ . حألٍعٝهْٔ ًز٤َ ٓ٘ٚ ٓـط٠ طلض 

 ٗـي ؿَكش طـ٤َس ًحص ػوي ط٤ِز٢ طؼخ٢ٗ (D5)حُزخد

 ْٓ ٝٓٔخًش حُـيٍحٕ ٣202زِؾ حٍطلخػٜخ , ٖٓ حَُؽٞرش

الكع شٌَ )ٓطق حُٔز٠٘ كـ١َ ٓٔظٞ.  120ْٓكٞح٢ُ 

 .((61:6)ٍهْ 

: (11)ٓج٠٘ سهْ  11.2.6

 ك٤غ حٗٚ حألٍع, ٣وظل٢ ؿِء ٓ٘ٚ طلض ,.((62:6)الكع شٌَ ٍهْ )ُِو٣َشهظ٠ حُِح٣ٝش حُشو٤ش أحُٔز٠٘ ٣وغ ك٢ 

. (G1,G2,G3)ٓظالطوش ٣ظٌٕٞ ٖٓ ػالػش ؿَف حألٍع,٣ظٔخش٠ ٓغ ٤ٓالٕ 
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.(10 )ُٔطخُؼش ٓوططخص حَُكغ ًخِٓش ٍحؿغ ِٓلن ٍهْ   

طٍٞس ُألٓطق حُٔٔظ٣ٞش  (61:6)شٌَ ٍهْ 

 2005حُزخكغ : حُٔظيٍ

طٍٞس ُِـِء حُوِل٢ ٖٓ حُٔز٠٘   (60:6)شٌَ ٍهْ 

 2005حُزخكغ : حُٔظيٍ
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  :اُزلص٢ِ٤اُٞصق 

طشظَى حُـَف حُؼالػش ك٢ حُـيٍحٕ حُظ٢ طظَ ر٤ٖ 

, .((63:6)الكع شٌَ ٍهْ )حُـَف

 ٓيهِٜخ ك٢ حُٞحؿٜش حُشٌَ, ٓوطؼٜخ َٓرغ (G1) حُـَكش 

 ,(D1)ٓٔظو٤ْ ػزخٍس ٓٔظط٤َ ًٝ ػوي ُِٔز٠٘,حُشَه٤ش 

حٗظَ )ػ٘ي حُيهٍٞ ٗالكع ػَُحٍ ٓٞحؿٜش ُلظلش حُزخد

 ٝ ٛ٘خى هٞحر٢ ُٓٞػش ك٢ , ((65:6)حُشٌَ ٍهْ 

 ..((64:6)الكع شٌَ ٍهْ )حُـ٘ٞر٤شحُٞحؿٜظ٤ٖ حُشٔخ٤ُش ٝ 

 ٓوق حُـَكش ػوي

 ٓٔخًش حُـيٍحٕ كظزِؾ  أٓخ 290ْٓ كٞح٢ُ طَطلغط٤ِز٢, 

. ْٓ 170كٞح٢ُ 

 

 ٓوطؼٜخ شزٚ ٓ٘لَف , (G2)حُـَكش حُٔظٞٓطش 

 (85) حُيحهَ كٞح٢ُ ا٠ُٝحؿٜش حُٔيهَ ٓظَحؿؼش 

 ٓٔظط٤َ , رخد حُـَكش.((66:6)الكع شٌَ ٍهْ )ْٓ 

 , ػويٙ ٓٔظو٤ْ ٝ كٞهٚ ؽخهش طـ٤َس ,(D2)حُشٌَ

 ػوي ط٤ِز٢ , ٣زِؾ حٍطلخع حُـَكش  حُـَكشٓوق

 ْٓ , ٝ 150 ْٓ , ٝ ٓٔخًش حُـيٍحٕ 290كٞح٢ُ 

 .طلظ١ٞ ػ٠ِ ػَُحٍ ك٢ حُٞحؿٜش حُـ٘ٞر٤ش ُِـَكش 

 

طٍٞس ٓ٘ظَ ػخّ ُِٔز٠٘   (63:6)شٌَ ٍهْ 

 2005حُزخكغ : حُٔظيٍ

حُٞحؿٜش حُـ٘ٞر٤ش ُِٔز٠٘   (3:73)شٌَ ٍهْ 

طظ٣َٞ حُزخكغ :حُٔظيٍ

ٓ٘ظَ ىحه٢ِ ُِـَكش حأل٠ُٝ   (65:6)شٌَ ٍهْ 

 2005حُزخكغ : حُٔظيٍ

طٍٞس حُٔيهَ ُِـَكش حُظخ٤ٗش   (66:6)شٌَ ٍهْ 

 2005حُزخكغ : حُٔظيٍ

ٓ٘ظَ حُٞحؿٜش حُشٔخ٤ُش   (64:6)شٌَ ٍهْ 

 2005حُزخكغ : حُٔظيٍ
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 ٓوطؼٜخ َٓرغ حُشٌَ ُٜخ رخد ٓٔظط٤َ (G3)حأله٤َس حُـَكش 

ُٝٚ شزخى . ((67:6)الكع شٌَ ٍهْ ) (D3)ٗخهضٓلظخف ػويٙ 

 357 ٣زِؾ حٍطلخع حُـَكش ,(W1)حُشٔخ٤ُشٓٔظط٤َ ك٢ حُٞحؿٜش 

 .( ْٓ 170-150 ) ٝ ٓٔي حُـيٍحٕ ط٤ِز٢, ٝ ٓولٜخ ػوي ْٓ,

 ك٢ حُٞحؿٜش حُـ٘ٞر٤ش كٜ٘خى آخ ًز٤َ,٣ٞحؿٚ حُٔيهَ ػَُحٍ 

  .ُح٣ٝشهخر٤ش ًحص 

 

الكع ) ٌَُ ؿَكشس ٣ٞؿي ػ٤ِٚ هذحُؼالػش,ٓطق حُـَف 

  حُٞحؿٜخص ٓز٤٘ش ٖٓ حُلـخٍس ٓوظِلش ,((68:6)شٌَ ٍهْ 

  ٝ حٌُلِش ٤ٓجش ٝ ٛ٘خى ٗوض كـخٍس ك٢ حألكـخّ

حُٞحؿٜخ

, ص

طؼخ٢ٗ 

حُـَف 

 ٖٓ

حَُؽٞ

رش  هي٣ٔخ ًخٕ حُ٘خطـش ػٖ طَٔد حألٓطخٍ ٖٓ حُٔوق

حٍُِٔ٘   .ٜٓـ٣ٍٞٔظويّ ٌُِٖٔ ٝ كخ٤ُخ 

 

 

 

 

 

 

": اُؾبعخ ع٤ِٔخ"ث٤ذ : (12)أُج٠٘  12.2.6

,  .((69:6)الكع شٌَ ٍهْ )٣وغ حٍُِٔ٘ ك٢ ٓيهَ حُو٣َش ح٠ُ حُـخٗذ حأل٣َٔ ٖٓ حُشخٍع حَُث٢ٔ٤ حُٔئى١ ا٤ُٜخ 
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.(11 )ُٔطخُؼش ٓوططخص حَُكغ ًخِٓش ٍحؿغ ِٓلن ٍهْ   

طٍٞس ُِٔيهَ ُِـَكش حُؼخُؼش   (67:6)شٌَ ٍهْ 

 2005حُزخكغ : حُٔظيٍ

طٍٞس ألٓطق حُـَف   (68:6)شٌَ ٍهْ 

 2005حُزخكغ : حُٔظيٍ
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 ٝ ؿ٘خف أهَ ر٤ٔؾ ٓ٘ش 1960 ٝ أػ٤ق ا٤ُٚ ٓز٠٘ ؿي٣ي ٓ٘ش ٣1903ؼَف رز٤ض حُلخؿش ؿ٤ِٔش, ًخٕ اٗشخإٙ ٓ٘ش 

ٜخً حُِحثَ ا٠ُ ًَِٓ 1978. ((70:6)الكع شٌَ ٍهْ ) , ٣لظ١ٞ ٌٛح حُز٤ض ػ٠ِ كٕٞ ٣ٍل٢ ٣ٔظي رشٌَ ٤ِٔٓ ٓٞؿِّ

 ىكغ رخُز٘خث٤ٖ ا٠ُ حُظؼخؽ٢ ٓغ حُلٕٞ ًؼ٘ظَ ػخّ, هخٓٞح رلظِٚ رٞحٓطش ؿيحٍ طو٤ِي١ ٖٓ ححُزِيس حُوي٣ٔش,  ْٓ

.  ٓل٤طش رليٝى حُلٕٞ (ط٠ٔٔ ِِٓٔش )حُلـخٍس حُـخكش 

 

:   اُٞصق اُزلص٢ِ٤

 ىٍؿخص طوٞىى 4حُيهٍٞ حُلٕٞ ال ري ٖٓ اطزخع 

ّ, ٝرٌٜح طٌٕٞ 120ِٗٝال ا٠ُ ك٤ِّٙ حُزخُـش ٓٔخكظٚ 

ٌٛٙ حُيٍؿخص ٝ رخإلػخكش ا٠ُ ؿيحٍ حُز٤ض حألٓخ٢ٓ 

٢ٛ حُؼ٘خطَ حُظ٢ أػطض حُلٕٞ ٗٞػخ ٖٓ 

. .((71:6)الكع شٌَ ٍهْ )حُوظٞط٤ش ألَٛ حُز٤ض

ك٢ حُـخٗذ حُشَه٢ ٖٓ حُلٕٞ ٗالكع ٝؿٞى 

ؽخرٕٞ, رخإلػخكش ا٠ُ شـَس طٞص طظَِ حُـخٗذ 

أٍػ٤ش حُلٕٞ ػزخٍس . حُـ٘ٞر٢ حُشَه٢ ٖٓ حُلٕٞ

ػٖ طَحد ٝ كظ٠ رخٓظؼ٘خء حُـِء حُٔوخرَ ٓزخشَس 

ُٔيهَ حُز٤ض كٜٞ َٓطٞف رشٌَ ك٤ي ُٔ٘غ ىهٍٞ 

. حُط٤ٖ ا٠ُ حُز٤ض رؼي حألٓطخٍ

طظٌخَٓ حُؼ٘خطَ حُٔؼخكش ك٢ حُٞحؿٜش ٓغ ٓٔوؾ 

رِٔٔلش  (ؽخهش ؿزَ ٗخكٌس)حُلٕٞ حَُث٢ٔ٤ ك٤غ طظَٜ ػ٘خطَ ك٢ حُٞحؿٜش ٓؼَ كظلش ٓظٔظش ك٢ حُـيحٍ 

رخإلػخكش ا٠ُ ٌٛح ٣ظَٜ هطّخف ك٢ .ّ ا٠ُ ٣ٔخٍ حُٔيهَ ُظو٣ِٖ حألىٝحص حٍُِحػ٤ش ٝ حُـ٤َٔ ٝ حُطزن 1×0.6

  ((72:6)الكع شٌَ ٍهْ). حُـخٗذ حأل٣ٖٔ ُِٔيهَ ًخٕ ٣ٔظويّ ُظؼ٤ِن حٌُرخثقًٟظِش كـ٣َش, اٍ

 (12)ٓٞهغ ُِٔز٠٘ ٍهْ (69:6)شٌَ ٍهْ 

 2005(حَُكغ ح٤ُٔيح٢ٗ)حُزخكغ: حُٔظيٍ

طٍٞس ٓ٘ظَ ػخّ ُِٔز٠٘ كخ٤ُخ  (71:6)شٌَ ٍهْ 

 2005حُزخكغ : حُٔظيٍ

ر٤ض حُلخؿش ؿ٤ِٔش, ك٤غ ٣ظَٜ ػِٔخء آَحث٤ِ٤ٕٞ ٣وٕٞٓٞ رٔٔق حُٔ٘طوش  (70:6)شٌَ ٍهْ
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 حُٔٔظٟٞ 

حُٔل٢ِ ك٢ 

حُز٤ض ٓؤّٞ 

ا٠ُ ؿِأ٣ٖ 

, أكيٛٔخ حٓظويّ ًبٓطزَ ٝ "ىٝحَٓ"٣لظَ ر٤ٜ٘ٔخ 

ح٥هَ ٣ٔظويّ ًٔٞػغ ُألىٝحص حٍُِحػ٤ش ٝ ح٤ُُِ٘ٔش 

الكع شٌَ ٍهْ ) (ٓوِٕ ُِلزٞد)ٝ طٞٓؼش 

, ًٔخ حٓظويٓض ٍكٞف ٓز٤٘ش ٖٓ حُلـَ ػ٠ِ .((72:6)

ؿخٗز٢ حُٔيهَ, رخإلػخكش ا٠ُ هطخكخص ٝ ٓٔخ٤َٓ 

.   حُٔخروشعُظؼ٤ِن ٝ طَط٤ذ حألؿَح (َٓحرؾ)كي٣ي٣ش 

 حُٔيهَ حَُث٢ٔ٤ ُِز٤ض ٣ظٞٓؾ ٝحؿٜش حُز٤ض رؼَع 

, ٝ ٣ِىحى ٌٓٔٚ ىهٞال .((73:6)الكع شٌَ ٍهْ )1ّ 

.  أػ٠ِ حُٔيهَ شٌال ٓوٞٓخ ٝ ط٘غ ٌٛح حُؤؾ ٖٓ كـخٍس ٓظالطوش ٓوٞٓش ًرخطـخٙ ك٤ّ٤ِ حُز٤ض حُيحه٢ِ, حطن

ًً٘ٔٞؽ ُِؼٔخٍس ح٣َُل٤ش حُلِٔط٤٘٤ش ٣ٔظخُ ٌٛح حُز٤ض 

رزٔخؽش حُٔظَٜ, ك٤غ إٔ ٓٔوطٚ َٓرغ 

ًَ ػِغ ٣زِؾ , .((74:6)الكع شٌَ ٍهْ )حُشٌَ

ٝ ٣َٟٝ إٔ حُزّ٘خء ٛٞ ٖٓ ر٤ض ؿخال ك٤غ . 8ّؽُٞٚ 

  .ًخٕ ٣ٔظويّ أُٞحف هشز٤ش طٔخػيٙ ك٢ طٔو٤ق حُز٤ض

أٓخ حألرٞحد ٝ حُ٘ٞحكٌ ك٢ٜ ٖٓ ط٘غ ٗـخٍ حُو٣َش 

. حُٔل٢ِ

- 1)ٝ ٌٜٓٔخ  ( ٓظ5َ)٣زِؾ أهظ٠ حٍطلخع ُِلٞحثؾ 

ّ ٝ هٞحػي حُز٤ض ر٤٘ض ػ٠ِ كَشش   (1.2

حألٓخٓخص ك٢ حُـخٗز٤ٖ حُشٔخ٢ُ ٝ حُـَر٢ .طو٣َش

. ّ كٞم ٓٔظٟٞ حُطخرن حُيحه٢ِ 1.8ًخٗض طَطلغ 

ٓٔظٟٞ حُٔؼ٤شش ك٢ ٌٛح حُز٤ض ًخٕ ػزخٍس ػٖ ٓ٘ظش 

الكع شٌَ ) ػٖ حُٔٔظٟٞ حألٍػ٢ 2.4طَطلغ  (ٓظطزش)

, أٍػ٤ظٜخ ؿط٤ض رٞحٓطش ٓخىس ك٣ٍٞش ٝ ((75:6)ٍهْ 

أهَٟ ؿ٣َ٤ش ٗخػٔش ُظظزخ٣ٖ ٓغ حُلـخٍس حُظِزش حُوش٘ش 

 ًٍذ ٓل٤طش 5اٗشخث٤خ ً ظَٜص . حٌُٔٞٗش ُٔٔظٟٞ حُٔيهَ

رٌٜٙ حُٔظطزش طلَٔ حُؼوي حُٔظظخُذ, ح١ٌُ شٌَ حُطَحُ 

. ((76:6)الكع شٌَ ٍهْ )حإلٗشخث٢ ٌُٜح حُز٤ض

 

 

 

 

                                  

حُطخرن حألٍػ٢ ُِلٕٞ   (72:6)                 شٌَ ٍهْ 
                                                                                                                                                              Palestinian Dwelling In The Roman-Byzantine Period, P:156  The: حُٔظيٍ

طٍٞس كي٣ؼش ُٔيهَ حٍُِٔ٘   (73:6)شٌَ ٍهْ 

 2005حُزخكغ : حُٔظيٍ

ٓوخؽغ ػٔٞى٣ش ك٢ حُٔز٠٘   (75:6)                                          شٌَ ٍهْ 
                                                                                                                                                                   The:Palestinian Dwelling In The Roman-Byzantine Period, P:156 :  حُٔظيٍ                            

طٍٞس ىحه٤ِش ُِٔز٠٘   (74:6)شٌَ ٍهْ 

 (2005)حُٔظيٍ حُزخكغ
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ر٤ض ىٍؽ كـ١َ حطظَ رخُلخثؾ حُشٔخ٢ُ ُِز٤ضٙحُٞطٍٞ ا٠ُ ٌٛٙ حُٔظطزش ًخٕ ٖٓ هالٍ ٓخ ٣شذ

ك٢ ٗلْ ٓٔظٟٞ ٌٛح حُلَحؽ حُٔؼ٤ش٢ ٝ ك٢ حُلخثؾ حُـ٘ٞر٢ ُِز٤ض   

ّ ػَع 1.2ر٤٘ض ٗخكٌس ِٓىٝؿش حُلظلخص ٗظق ىحث٣َش حُشٌَ رٔٔي 

ّ, ك٤غ أِٝؿيص ىحهَ ػوي ٝط١َ 1.1ٝ حٍطلخع 

,, ٝ طِىحى ((4:86)الكع شٌَ ٍهْ )ّ 1.8ّ ٝ ٓٔي 1.9 ػوْ رخٍطلخع 

ُح٣ٝش حٗلَحؽ ٌٛح حُؼوي رخطـخٙ حُل٤ِ حُيحه٢ِ ُظٌٖٔ ؿاّلهخص  حُ٘خكٌس ٖٓ 

إٔ طلظق رُٜٔٞش رٞحٓطش هؼزخٕ كي٣ي٣ش حطظِض روطّخف ٓؼي٢ٗ آهَ 

, ك٤غ أػ٤ق ك٢ أٓلِٚ كظلش (أ١ حُؼوي حُٞط١َ )رـيحٍ حُظـ٣ٞق

. ُِظظ٣َق حُٔخث٢

 

حُؼٔخٍس ح٣َُل٤ش ًخٗض طؼزَّ ػٖ طؼخؽ٢ حإلٗٔخٕ ٓغ ر٤جظٚ ٝ كخؿخطٚ, ٌُُي 

حٓظخُ

ص 

رخُزٔخؽ

س ٝ 

حُٜٔٞ

ُش ك٢  ٗالكع ك٢ ىطٞك٤َ ٓظطِزخص حُل٤خس, ٌٍُ

حُٔؼخٍ ظٍٜٞ طـخ٣ٝق ك٢ حُلٞحثؾ  ٌٛح 

ُِلَحؽ حُٔؼ٤ش٢, ًخٗض طٔظويّ ُٞػغ  حٌُٔٞٗش 

أىٝحص  حُٔالرْ  ك٤غ ًخٗض ٝحُطؼخّ حُز٤ٔطش, أ

ط٠ٔٔ  ٓطٟٞ ػوْ ظٝٛ٘خ ٗالف. رخُٔط١ٞ  

 .ك٢ حُلخثؾ حُـَر٢ ُِز٤ض  (1.7ّ×1.5)

ٝطَ  5.2ّحٍطلخع حُٔوق ك٢ ٌٛح حُز٤ض ا٠ُ 

ّ ػٖ حُلَحؽ حُٔؼ٤ش٢ , ٓخىس حُظٔو٤ق حألٓخ٤ٓش ًخٗض ٖٓ حُلـخٍس ٝ حُط٤ٖ ح١ٌُ حٓظويّ ًٔخىس الطوش , 3.3ٝ 

الكع شٌَ )حُٔوق  ٖٓ حُوخٍؽ ؽ٢ِ رخُط٤ٖ ٝ حُش٤ي حُٔوِٞؽ رخُِٔق ُِٔلخكظش ػ٠ِ ىٍؿخص حُلَحٍس ىحهَ حٍُِٔ٘

  ,       ((77:6)ٍهْ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

: (13)أُج٠٘ 13.2.6

حُظخػي ح٠ُ أػ٠ِ, ٓوخرَ  (2)ح٠ُ حُـخٗذ حأل٣ٖٔ ٖٓ حُط٣َن ٍهْ , ٣وغ ك٢ أهظ٠ حُ٘خك٤ش حُشَه٤ش ٖٓ حُو٣َش

حُٔٔوؾ حألكو٢ رشٌَ ػخّ ٓٔظط٤َ حُشٌَ ٝ ٛ٘خى ؿَكش رخٍُس ٖٓ حُطَف حُـ٘ٞر٢ , , (9)حٍُِٔ٘ ٍهْ 

. ,((78:6)الكع شٌَ ٍهْ )ُِٔز٠٘

                                                 
73

.(12 )ُٔطخُؼش ٓوططخص حَُكغ ًخِٓش ٍحؿغ ِٓلن ٍهْ   

حُ٘خكٌس حُِٔىٝؿش   (76:6)  شٌَ ٍهْ 
 The:Palestinian Dwelling In :حُٔظيٍ

The Roman-Byzantine Period, P:156 

                                                                                                                                                                 

طٍٞس ُٔطق حُٔز٠٘   (77:6)شٌَ ٍهْ 

  2005حُزخكغ : حُٔظيٍ
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: اُٞصق اُزلص٢ِ٤

٣ٝٞؿي ك٢ ٓ٘ظظلٜخ ػٔٞى ٣شٌَ ,(G1)٣ظٌٕٞ حُٔز٠٘ ٖٓ ؽخرو٤ٖ,ك٢ حُطخرن حألٍػ٢ ؿَكش ٓٔوطٜخ َٓرغ حُشٌَ

ٓيهِٜخ ٓٔظط٤َ حُشٌَ ًٝ  ...٤ًٍِٙ ُِوزخد حألٍرؼش حُٔظِزش حُظ٢ طشظَى ك٢ حالٓظ٘خى ح٠ُ حُؼخٓٞى حُلـ١َ حُٔخرن

  (.(79:6)الكع حُشٌَ), (D1)ػوي ٓٔظو٤ْ

ْٓ , ٝال  (90) ّ  ٣وغ ك٢ حُٞحؿٜش حُـ٘ٞر٤ش ُِـَكش  طلظٟٞ ػ٠ِ هخر٤ظ٤ٖ رؼٔن 2.32 ٣زِؾ حٍطلخع حُـَكش كٞح٢ُ 

,  ٖٓ حُلـَ(G2)٣ٞؿي كظلخص أهَٟ , ٣ـخٍٝٛخ ؿَكش طـ٤َٙ حػخك٤ش

 ٣ٔظويّ ٓطلٜخ حُٔٔظ١ٞ ًؤٍػ٤ش حٓخّ حُـَكش 

 12ٓٞهغ ُِٔز٠٘ ٍهْ  (78:6)شٌَ ٍهْ 

 2005(حَُكغ ح٤ُٔيح٢ٗ)حُزخكغ: حُٔظيٍ

حُٔٔوؾ حألكو٢ ُِطخرن حألٍٝ   (79:6)شٌَ ٍهْ 

 2000ر٤ض ُلْ \ًَِٓ كلع حُظَحع :حُٔظيٍ
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ح٠ُ  , ((80:6)الكع حُشٌَ) حُظ٢ ك٢ حالػ٠ِ

ؿخٗزٜخ ىٍؽ كـ١َ ٣ظؼي ح٠ُ حُطخرن حألٍٝ 

ىٍؿٚ كـ٣َش , ٣ٝزِؾ ٓؼيٍ  (11)٣ظٌٕٞ ٖٓ 

 .ْٓ (20)حٍطلخع حُيٍؿش حُٞحكيس كٞح٢ُ 

٣ٝٞؿي ٌُٜح حٍُِٔ٘ كٕٞ ىحه٢ِ طشَف ػ٤ِٚ 

٣ٝظ٤ِٔ حُٔز٠٘ رخهظالف . حُـَف ؿ٤ٔؼٜخ

حٍطلخػخص حُـَف حُظ٢ طظٔخش٠ ٓغ ٤ٓالٕ 

. حألٍع

 ؿَف ٓظـخٍٝس 3حُطخرن حألٍٝ ٣ظٌٕٞ ٖٓ 

 ٝ أهَٟ ٍحرؼش ػٔٞى٣ش ػ٠ِ حُـَكش حأله٤َس, طشٌَ ٜٗخ٣ش 

ٖٓ حؿَ حُظ٤َٜٔ طْ طَه٤ْ حُـَف رٔخ . ُِلٕٞ

٢ِ٣(F1,F2,F3,F4)  ٚ1طشَف ػ٠ِ َٓٔ كـ١َ ػَػ ّ ,

ٝطؤْ ح٠ُ ه٤ٖٔٔ ٣زِؾ كَم حالٍطلخع . ٣ظَ ر٤ٖ حُـَف حألٍرؼش

ْٓ , ٝطزِؾ ٓٔخًش حُـيٍحٕ  (20)ر٤ٜ٘ٔخ ىٍؿٚ حٍطلخػٜخ كٞح٢ُ 

. ,((81:6)الكع شٌَ ٍهْ ) 90ْٓكٞح٢ُ 

 

: (F1)ؿشكخ 

ؿَكش ٓٔوطٜخ َٓرغ حُشٌَ طلظ١ٞ ك٢ ٝحؿٜظٜخ حُـ٘ٞر٤ش ػ٠ِ 

 ًحص ػوي ٓٔظو٤ْ, (W1)ًٝ ػوي ٓٔظط٤َ , طـخٍٝٙ ح٠ُ ح٤ٔ٤ُٖ ٗخكٌس ٓٔظط٤ِش حُشٌَ) (D3ٓيهَ ٓٔظط٤َ حُشٌَ

 , , حٓخ حُٞحؿٜش حُشٔخ٤ُش كظلظٟٞ ػ٠ِ ٗخكٌ(W2,W3)ك٢ حُٞحؿٜش حُشَه٤ش ٗخكٌطخٕ ٓظـخٍٝطخٕ ٓوظِلظخ حُلـْ

ٓوق .  90ْٓ ْٓ حٓخ ٓٔي حُـيٍحٕ كٞح٢ُ 310 رـٞحٍٛخ ػَُحٍ , ٣زِؾ حٍطلخع حُٔوق كٞح٢ُ (W4)ٝحكيٙ

حُـَكش طْ ٛيٓٚ ٝر٘خإٙ رٞحٓطش حُزخؽٕٞ , ٣ٝلظَع حٗٚ ًخٕ أػ٠ِ ٖٓ ًُي ػ٠ِ حػظزخٍ حٕ ٛ٘خى هزش طـط٤ٚ 

٣الطن ٖٓ , ك٢ حُـيحٍ حُـَر٢ (1ًٔخ ك٢ حُشٌَ  )رٞحٓطش كظلٚ ٓٔظط٤ِش حُشٌَ  (د)ٓغ  (أ)ٝطشظَى  حُـَكش 

الكع شٌَ ٍهْ )طَطٌِ ػ٠ِ أػٔيس ٖٓ حُزخؽٕٞ ػ٠ِ شٌَ رٌِٕٞ,ؿيحٍ حُـَكش حُشَه٤ش ػويس ٖٓ حُزخؽٕٞ حُِٔٔق 

(81:6)) .

 

  (F2)ؿشكخ 

٢ٛ حُـَكش حُظ٢ طظٞٓؾ ٌٛح حُؼِغ ٖٓ حُـَف حُٔظـخٍٝس, ٓيهِٜخ ك٢ حُٞحؿٜش . ؿَكش ٓٔوطٜخ َٓرغ حُشٌَ

 , ػ٘ي (W5) ٝح٣ؼخ ح٠ُ ٤ٔ٣٘ٚ ٗخكٌٙ ر٤ٔطش ٓٔظط٤ِش حُشٌَ(D4)ٓٔظط٤َ حُشٌَ ًٝ ػوي ٓٔظو٤ْ, حُـ٘ٞر٤ش ح٣ؼخ

ػوي حُـَكش ط٤ِز٢ , ٣زِؾ . حُيهٍٞ ح٤ُٜخ, ٣ٞحؿٜي ك٢ حُلخثؾ ػَُحٍ ًز٤َ رخالػخكش ح٠ُ ٝؿٞى هخر٤ٚ ح٠ُ ؿٞحٍٙ

الكع شٌَ . )ٝػغ حُـَكش ؿ٤ي. ْٓ حٓخ حُٔطق كظـط٤ٚ هزش كـ٣َش  (90-85) ْٓ ٝٓٔخًش حُـيٍحٕ 370حٍطلخػٜخ 

. ((82:6)ٍهْ 

 

 (F3)ؿشكخ 

٢ٛ حُـَكش حُؼخُؼش ٝحاله٤َس ك٢ حُؼِغ, ٓٔوطٜخ 

َٓرغ ح٣ؼخ, ٓيهِٜخ ٖٓ حُٞحؿٜش حُـ٘ٞر٤ش, 

 ح٠ُ ٤ٔ٣٘ٚ (D5)ٓٔظط٤َ ًٝ ػوي ٗظق ىحث١َ

 ًحص ػوي ٓٔظو٤ْ, (W6)ٗخكٌٙ ٓٔظط٤ِٚ حُشٌَ

طلظ١ٞ حُـَكش ػ٠ِ ػَُح٤ُٖ ٝهخر٤ش , حُِٔلض 

ك٢ حُـَكش ٓولٜخ, كٜٞ ٓظِذ ٓظؼيى حُِٝح٣خ 

 ْٓ حٓخ  ٓٔخًش ٣390زِؾ حٍطلخػٜخ . ِٝٓهَف

ْٓ ,  (100-90) حُـيٍحٕ كظظَحٝف ر٤ٖ 

 ٓطق حُـَكش طـط٤ٚ هزش كـ٣َش, 

 

طٍٞس ٓ٘ظَ ػخّ ُِٔز٠٘   (81:6)شٌَ ٍهْ 

 2005حُزخكغ : حُٔظيٍ

طٍٞس ٓ٘ظَ ػخّ ُِٔز٠٘   (82:6)شٌَ ٍهْ 

 2005حُزخكغ : حُٔظيٍ

طٍٞس ٓ٘ظَ ػخّ ىحه٢ِ ُِٔز٠٘   (80:6)شٌَ ٍهْ 

 2005حُزخكغ :  حُٔظيٍ
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 (F4)ؿشكخ 

ػٔٞى٣ٚ ػ٠ِ حُـَكش حُٔخروش , طـ٤َس ٗٔز٤خ رخُ٘ٔزش ُلـْ حُـَف حُؼالع حُٔخروش, ٓٔوطٜخ ٓٔظط٤َ حُشٌَ  , 

 ْٓ, 320 , رخد ٓٔظط٤َ حُشٌَ ًٝ ػوي ٗظق ىحث١َ ٣زِؾ حٍطلخػٜخ كٞح٢ُ (D6)ٓيهِٜخ ك٢ حُٞحؿٜٚ حُشَه٤ش

طؼخ٢ٗ . ػوي حُـَكش ط٤ِز٢ , ال طلظ١ٞ حال ػ٠ِ هخر٤ش حُٞحؿٜش حُـ٘ٞر٤ش ُٜخ. ْٓ (90-85)ٓٔخًش حُـيٍحٕ ٖٓ 

حُٞحؿٜخص ُِـَف رشٌَ ػخّ ٖٓ ٝؿٞى رؼغ حُ٘زخطخص , ٓوٞؽ رؼغ حُلـخٍس ٜٓ٘خ , ٝٝؿٞى رؼغ حُؼلٖ 

. ((82:6)الكع شٌَ ٍهْ )ٝحُزٌظ٣َ٤خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :(14)أُج٠٘ 14.2.6
, ((83:6)الكع شٌَ ٍهْ) ٝ ٓوخرَ ُز٤ض حُلخؿش ؿ٤ِٔش  (1)ٛٞ حُٔز٠٘ حألٍٝ حُٔٞؿٞى ح٠ُ ٤ٔ٣ٖ حُط٣َن ٍهْ 

 .٣ظٌٕٞ ٖٓ هٔٔش ؿَف طشٌَ ك٢ طـخٍٝٛخ ٓخ ٣شزٚ حُِح٣ٝش حُٔٔظو٤ٔش
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٣ؼظزَ حُٔز٠٘ ٖٓ حُٔزخ٢ٗ حُظ٢ طلظ١ٞ ػ٠ِ 

كٕٞ هخٍؿ٢ ًز٤َ ٗٔز٤خ ٝرٞحرش ٍث٤ٔش 

 طلظق ػ٠ِ حُشخٍع حَُث٢ٔ٤ ٍهْ E1)ُِلٕٞ

ًحص , ((85:6)الكع شٌَ ٍهْ) ُِو٣َش (1)

ػ٘ي حُيهٍٞ ٖٓ حُزٞحرش ,ػوي ٗظق ىحث١َ

  14حُٔٞهغ ُِٔز٠٘ ٍهْ  (83:6)شٌَ ٍهْ 

 2005حُزخكغ :حُٔظيٍ
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ُِٞطٍٞ ح٠ُ حُلٕٞ ك٢ حُزيح٣ش ٣ـذ ٍِٗٝ ػالػش , ٣طخُؼي ك٢ حُٞحؿٜش ؿَكظخٕ ٝ ح٠ُ ٣ٔخٍى ػالػش ؿَف 

حُٔٔظٟٞ حُٔ٘ولغ ك٢ ٝٓطٚ ٝ , ٗالكع حٕ حُلٕٞ ٓؤّٞ ح٠ُ ٓٔظ٤٣ٖٞ , ْٓ طو٣َزخ 50ىٍؿخص رخٍطلخع 

 طظٌٕٞ حُـَف ًِٜخ ٖٓ, حُٔٔظٟٞ حالهَ ٗظؼي ُٚ رٞحٓطش ػالػش ىٍؿخص ك٘ظزق ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُـَف 

  ؽخرن ٝحكي ٓخ ػيح ؿَكش ٝحكيس طلظ١ٞ

. ((84:6)الكع شٌَ ٍهْ ) ( G1,G2,G3,G4,G5)طْ طَه٤ْ حُـَف د , ُُٜٔٞش حُٞطق .  ػ٠ِ ٓٔظ٤٣ٖٞ

 

: اُٞصق اُزلص٢ِ٤

: (G1)حُـَكش

٢ٛ حُـَكش حأل٠ُٝ ح٠ُ ح٤ُٔخٍ رـخٗذ حُزٞحرش 

طلظ١ٞ ػ٠ِ , ٓٔوطٜخ َٓرغ حُشٌَ طو٣َزخ ,

ك٢ حُٞحؿٜش حُشَه٤ش ًٝ ػوي (D2)رخد 

ٗظق ىحث١َ ٝ ح٠ُ ٣ٔخٍٙ شزخى ٓٔظط٤َ 

ٝ طلظ١ٞ حُـَكش ػ٠ِ رخد , (W1)حُشٌَ 

حهَ ك٢ حُٞحؿٜش حُـ٘ٞر٤ش   ٣لظق ػ٠ِ 

ػوي حُـَكش ط٤ِز٢  , (D1)حُشخٍع حَُث٢ٔ٤

 .ْٓ ٣336زِؾ حٍطلخػٜخ

 

: (G2)حُـَكش

, ٌُٖ كـٜٔخ أطـَ , طـخٍٝ حُـَكش حُٔخروش 

أ٣ؼخ ٓٔظط٤َ حُشٌَ ًٝ ػوي (D3)ٓيهِٜخ 

ٗظق ىحث١َ  ك٢ حُٞحؿٜش حُشَه٤ش ٝ ح٠ُ 

٣زِؾ  , (W2)٤ٔ٣٘ٚ شزخى ٓٔظط٤َ حُشٌَ

. ٝ ػويٛخ ط٤ِز٢ ,  ْٓ 312حٍطلخع حُـَكش 

 

: (G3)  حُـَكش

,  ْٓ 80ٗالكع طَحؿغ حُٞحؿٜش ح٠ُ حُيحهَ ٓٔخكش 

ٝ ٢ٛ  , (G3) ٝ ػ٘يٛخ ٗـي ٝحؿٜش حُـَكش حُؼخُؼش

٣ظْ حُيهٍٞ ح٤ُٜخ ػزَ رخد , ؿَكش طـ٤َس ٗٔز٤خ 

 )ػوي حُـَكش ط٤ِز٢, ْٓ ٣295زِؾ حٍطلخع حُـَكش ,  ًٝ ػوي ٓٔظو٤ْ ٣وغ ك٢ حُٞحؿٜش حُشَه٤ش (D4)ٓٔظط٤َ حُشٌَ

. . ((86:6)الكع شٌَ ٍهْ

 

: (G4)حُـَكش

٢ٛ , طـخٍٝ حُـَكش حُٔخروش حال حٕ حطـخٜٛخ  ػخٓٞى١ ػ٤ِٜخ 

ٓؤٞٓش ح٠ُ , ٓٔوطٜخ َٓرغ حُشٌَ  , ؿَكش ًز٤َس حُلـْ ٗٔز٤خ

أ١ طلظ١ٞ ػ٠ِ ٍح٣ٝش ٓلُٔٞش ػ٠ِ ػٔٞى ٓٔظط٤َ , ه٤ٖٔٔ 

رخد ٓٔظط٤َ , ٓيهَ حُـَكش ك٢ حُٞحؿٜش حُـ٘ٞر٤ش ,حُشٌَ 

ًٝ (W5) ًٝ ػوي ٓٔظو٤ْ  كٞهٚ رٔيٓخى شزخى ًز٤َ (D5)حُشٌَ

٣زِؾ حٍطلخع حُطخرن ,ػوي هّٞ ٓيرذ ٤ُيهَ حالٗخٍس ح٠ُ حَُح٣ٝش 

ْٓ 200حٓخ حٍطلخع حَُح٣ٝش كٞح٢ُ ,  250ْٓحُٔل٢ِ كٞح٢ُ 

.  ((87:6)الكع شٌَ ٍهْ )ػوي حُـَكش ط٤ِز٢,

 

 :(G5)حُـَكش

كـٔٚ , طـخٍٝ حُـَكش حُٔخروش , ٢ٛ حُـَكش حاله٤َس 

 ًٝ ػوي ٓٔظو٤ْ ك٢ (D6)ُٜخ رخد ٓٔظط٤َ حُشٌَ, ح ًز٤َ ٗٔز٤خ 

 حُشٌَ ًٝ (W4)حُٞحؿٜش حُـ٘ٞر٤ش ح٠ُ ٣ٔخٍٙ شزخى ٓٔظط٤َ

ٝ ٛ٘خى رخد حهَ ُِـَكش ك٢ حُٞحؿٜش حُشَه٤ش رخد , ػوي ٓٔظو٤ْ 

٣زِؾ حٍطلخع حُـَكش .  ًٝ ػوي ٓٔظو٤ْ (D7)ٓٔظط٤َ حُشٌَ

. ػوي حُـَكش ط٤ِز٢ . ْٓ 396

 

طٍٞس ٓ٘ظَ ػخّ هخٍؿ٢ ُِٔز٠٘   (85:6)شٌَ ٍهْ 

 2005حُزخكغ : حُٔظيٍ

طٍٞس ُِـَكش حُؼخ٤ٗش   (86:6)شٌَ ٍهْ 

 2005حُزخكغ : حُٔظيٍ

طٍٞس َُِح٣ٝش ك٢ حُـَكش حَُحرؼش  (87:6)شٌَ ٍهْ 

 2005حُزخكغ : حُٔظيٍ

حُٔٔوؾ حالكو٢ ُِطخرن حألٍػ٢ ُِٔز٠٘   (3:95)شٌَ ٍهْ 

 (حَُكغ ح٤ُٔيح٢ٗ)ػَٔ حُزخكغ:حُٔظيٍ
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ٝحؿٜخص حُـَف ؿ٤ٔؼٜخ ٖٓ حُلـخٍس حُٔ٘ظظٔش  

ٝ , طؼخ٢ٗ ٖٓ ٝؿٞى حُ٘زخطخص ك٢ رؼغ حألٓخًٖ 

ٝ ُطٖ , كويحٕ رؼغ حُلـخٍس ك٢ أٓخًٖ أهَٟ 

ٓطق حُـَف ٣ـط٤ٚ هزخد . ٝػؼٜخ رشٌَ ػخّ ؿ٤ي 

. ((88:6)الكع شٌَ ٍهْ )ػلِش ٌَُ ؿَكش هزش

حٓخ حالٕ , حُٔز٠٘ ًخٕ ٣ٔظويّ ًٌٖٔ ك٢ حُٔخرن .

  .كٜٞ ٜٓـٍٞ
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.(14 )ُٔطخُؼش ٓوططخص حَُكغ ًخِٓش ٍحؿغ ِٓلن ٍهْ   

طٍٞس ألٓطق حُـَف   (88:6)شٌَ ٍهْ 

 2005حُزخكغ: حُٔظيٍ
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الفراغات العمرانية:

الفراغات 

العمرانية: %83

الفراغات 

العمرانية: %51

الفراغات 

العمرانية: %33

الفراغات 

العمرانية: %41

الطرق االحواش المباني المساحة المهدمة

 

 ٗزبئظ اُزٞص٤ن أُؼٔبس١ ُوش٣خ عجؼخ ٝ رؾ٤ِِٜب 3.6

ٝٓٞف , ُوي طْ طٞػ٤ن حُزِيس حُوي٣ٔش ك٢ ؿزؼش رٌَ ٓخ طلظ٣ٞٚ ٖٓ كَحؿخص ػَٔح٤ٗش ٝ ٓزخ٢ٗ ٝ ٓ٘خؽن ٓل٤طش رٜخ

ٝ , حُظوط٤ؾ حُؼَٔح٢ٗ ُِو٣َش حطـخٙ ػخّ ٝ ٖٓ هالُٚ ٗظؼَف ػ٠ِ, ٗوّٞ رظل٤َِ حُو٣َش ٖٓ هالٍ حطـخ٤ٖٛ ٓظٌخ٤ِٖٓ

. آهَ ٓظوظض ٣ٜيف ا٠ُ طل٤َِ حُٔزخ٢ٗ حُٔٞؿٞىس ك٢ حُو٣َش

 

:  رؾ٤َِ اُزخط٤ػ اُؼٔشا٢ٗ ُِوش٣خ1.3.6

ٝ طظٌٕٞ ٌٛٙ , طظٌٕٞ ه٣َش ؿزؼش ٖٓ كَحؿخص ػَٔح٤ٗش طشٌَ ك٢ ٓـٔٞػٜخ ٤ٔٗؾ حُو٣َش حُلخ٢ُ  طظشٌَ أٝ

طشٌَ . حُٔزخ٢ٗ حُوخثٔش ٝ حُٔٔخكخص حُٜٔيٓش ٖٓ حُو٣َش , حألكٞحٕ , حُلَحؿخص حُؼَٔح٤ٗش ٖٓ ؽَم حُزِيس حُوي٣ٔش 

: ٌٛٙ حُؼ٘خطَ حٌُٔٞٗخص حَُث٤ٔ٤ش ك٢ ه٣َش ؿزؼش ٝكن حُ٘ٔذ حُظخ٤ُش

ٖٓ ٓٔخكش حُو٣َش  %33حُٔزخ٢ٗ حُوخثٔش طشٌَ ٓخ ٗٔزظٚ 

ٖٓ ٓٔخكش حُو٣َش  % 14حُٔزخ٢ٗ حُٜٔيٓش طشٌَ ٓخ ٗٔزظٚ 

. ٖٓ ٓٔخكش حُو٣َش% 15حألكٞحٕ طشٌَ ٓخ ٗٔزظٚ 

. ( 89:6 شٌَ ٍهْ الكع)ٖٓ ٓٔخكش حُو٣َش % 38أٓخ حُطَم كظشٌَ ٓخ ٗٔزظٚ 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

حُ٘ٔذ حُٔخروش  طٞػق 

حُلوخثن ػٖ  رؼغ 

ك٤غ , ؿزؼش ه٣َش 

: ٓخ ٢ِ٣ ٣الكع 

أ٤ٔٛش  .1

 سحألكٞحٕ رخُ٘ٔذ

 .ك٤غ إٔ ٗٔزش حألكٞحٕ طؼخىٍ كٞح٢ُ ٗظق ٓٔخكش حُٔزخ٢ٗ حُوخثٔش. ُز٤ٞص حُو٣َش

ٝ أ٤ٔٛش حُظَحرؾ ر٤ٖ ٓزخ٢ٗ , حالٛظٔخّ رَرؾ حُٔزخ٢ٗ ٓغ رؼؼٜخ ٣ٞػق ٗٔزش حُطَم حُٔٞؿٞىس ك٢ حُو٣َش .2

رخإلػخكش .ٝ ط٤َٜٔ ػ٤ِٔش حُٞطٍٞ ا٢ُ حُز٤ٞص ٖٓ حألٍحػ٢ حٍُِحػ٤ش ٖٓ ؿٜش أهَٟ, حُو٣َش ٖٓ ؿٜش

 .ا٠ُ ٤ًل٤ش ػَٔ ٌٛٙ حُطَم رؤِٓٞد ٣ـخ١ٍ ؽزٞؿَحك٤ش حُٔٞهغ ٝ ٣ظٔخش٠ ٓؼٚ

رخإلػخكش ا٠ُ أػَ حُؼٞحَٓ , ػيى حُٔزخ٢ٗ حُٜٔيٓش ح١ٌُ ٣ٞػق ػيّ حالٛظٔخّ رخُزِيس حُوي٣ٔش رؼي ٛـَحٜٗخ .3

رخإلػخكش ا٠ُ ٝؿٞى ٓـَ ٝ ًٜٞف رخه٤ش ك٢ رؼغ ,  حُو٣َشححُطز٤ؼ٤ش ٝ حُظَٝف ح٤ُٔخ٤ٓش حُظ٢ ػخ٣شظٚ

 .حألٓخًٖ حُٜٔيٓش

 

:  أؽٞاش اُجِذح اُوذ٣ٔخ1.1.3.6  

 %15حألكٞحٕ 

ٗٔذ حُلَحؿخص حُؼَٔح٤ٗش - (89:6)شٌَ ٍهْ 

 2006.حُزخكغ: حُٔظيٍ

  

 %38حُطَم 

 %14حُٔزخ٢ٗ حُٜٔيٓش 

 %33حُٔزخ٢ٗ حُوخثٔش 
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طؼظزَ حألكٞحٕ ٓٞحء حُيحه٤ِش ٜٓ٘خ أٝ حُوخٍؿ٤ش ٖٓ أْٛ حُلَحؿخص حُٔٞؿٞىس ك٢ حُو٣َش رخإلػخكش ا٠ُ حُطَم ٝ 

ح ٣ٞؿي ٓٔخكش أٍع ًز٤َس كخٍؿش رٔزذ حُٜيّ ٝ حُيٓخٍ ح١ٌُ .حُظ٢ طشٌَ حُ٘ٔزش حٌُزَٟ ٖٓ حُلَحُٔظ٤٘٤خص

أٗظَ شٌَ ٍهْ ).٣خص.ٝ ح٤ُٜٞى ك٢ حُٔظ٤٘٤خص (1920)طؼَػض ُٚ حُو٣َش ػ٠ِ ٣ي حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ك٢ أٝحهَ كٌْٜٔ

90:6) .

 

 

: إ ػيى حألكٞحٕ ك٢ حُزِيس حُوي٣ٔش ه٤َِ, ٝحألكٞحٕ حُظ٢ ظَٜص ٛ٘خى ًخٕ ُٜخ ش٤ٌِٖ

  ٍٝٓلخؽ " كٕٞ ىحه٢ِ " حُشٌَ حأل

حُـٜخص ػيح ٝحؿٜش حُٔيهَ  رخُز٤ٞص ٖٓ ؿ٤ٔغ 

. (90:6أٗظَ شٌَ ٍهْ ).حُظ٢ طٌٕٞ ٓـِوش رٍٔٞ ٣ظٞٓطٚ ٓيهَ حُلٕٞ

  ٣ٌٕٞ أٓخّ حُز٤ض رشٌَ ٓ٘لَى ٣ٝلخؽ رٔالَٓ كـ٣َش ٖٓ ؿٜظ٤ٖ أٝ ػالػش " كٕٞ هخٍؿ٢" حُشٌَ حُؼخ٢ٗ

 .(91:6أٗظَ شٌَ ٍهْ ).٣ٌٕٝٞ ٓيهَ حُلٕٞ ٖٓ ؿِء ٖٓ حُٔالَٓ

ٌٝٛٙ حألكٞحٕ ًخٗض طٔظويّ ألؿَحع حؿظٔخػ٤ش, ك٤غ ًخٕ ٣ظْ ك٤ٜخ 

اػيحى حُطؼخّ ٝحُوزِ ألٕ ٓؼظٜٔخ ًخٕ ٣ؼْ ؽخرٕٞ ٝرجَ ٓخء, ًٝخٗض ٌٛٙ 

حألكٞحٕ ٢ٛ حُِٔظو٠ حالؿظٔخػ٢ ألكَحى حُؼخثِش حُظ٢ طٌٖٔ حُز٤ض, ٝك٢ 

طشٌَ . رؼغ حألك٤خٕ ًخٗض حألكٞحٕ طؼْ أٓخًٖ ُظَر٤ش حُل٤ٞحٗخص

أٗظَ شٌَ ٍهْ ).ٖٓ ٓٔخكش حُزِيس حُوي٣ٔش % 15حألكٞحٕ ٓخ ٗٔزظٚ 

92:6) .

 

 :  غشم اُجِذح اُوذ٣ٔخ 2.1.3.6

ٝ , ط٘يٍؽ ؽَم حُزِيس حُوي٣ٔش ػٖٔ كجش حُطَم حُيحه٤ِش حُظ٢ طويّ حُو٣َش

ٗؼ٢٘ رخُطَم حُيحه٤ِش أ١ حُطَم ىحهَ حُو٣َش ٝ حُظ٢ ٣ٔظط٤غ ًَ كَى إٔ 

ٝ إٔ ٣ٞطَ كخؿخطٚ ٝ ٓلخط٤ِٚ ا٠ُ أٓخًٜ٘خ ىٝٗٔخ , ٣ظَ ا٠ُ ر٤ظٚ

ًٔخ طؼٖٔ ٌٛٙ حُطَم حطظخٍ ًَ ر٤ض رخُلخٍس أٝ , ٓؼخٍػش ٖٓ حكي

ٝ رخُظخ٢ُ طخ٤ٖٓ حطظخٍ حٌُٔخٕ ٓغ رؼؼْٜ , حُلخٍحص حألهَٟ

  ((93:6 )الكع شٌَ ٍهْ )حُزؼغ

 

حألكٞحٕ ك٢ حُزِيس حُوي٣ٔش - (90:6)شٌَ ٍهْ 

 18ص,2005,ه٣َش حُظَحع حُلِٔط٢٘٤:حُٔظيٍ 

 

. حُ٘٘ظ٤٘ذ

  

طٍٞس كٕٞ ىحه٢ِ - (91:6)شٌَ ٍهْ 

  2004حُٔظيٍ حُزخكغ

  

طٍٞس كٕٞ هخٍؿ٢ -(92:6)شٌَ ٍهْ 

 . 2004حُٔظيٍ حُزخكغ
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:     أُـبئش ٝا٥ثبس ك٢ ٓ٘طوخ ك٢ اُجِذح اُوذ٣ٔخ3.1.3.6

ؽَم حُزِيس حُوي٣ٔشٝ حطلخٛخطٜخ - (93:6)شٌَ ٍهْ 

. 2005حُٔظيٍ حُزخكغ 

  
 6. 5طٍٞس حُطَم ٍهْ- (94:6)شٌَ ٍهْ ٍهْ 

 22ص:2005,شوش٤َ,ػ٠ٔ٤,ػطخٝٗش : حُٔظيٍ 
 

. حُ٘٘ظ٤٘ذ
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ػْ طال ًُي , كٌخٗض حُٔـخٍس ٢ٛ حُٔ٘شؤس حُؼَٔح٤ٗش حأل٠ُٝ, حٍطزطض ك٤خس حإلٗٔخٕ حُلِٔط٢٘٤ رخُٔـخٍس ٌٓ٘ حُزيح٣ش 

ٝ رؼي ًُي ر٘خء حُز٤ض حُزيحث٢ كٞم حُٔـخٍس أٝ رخُوَد , ر٘خء حُظ٤َس ُِل٤ٞحٗخص أٝ حُلظ٤َس حُظ٢ ط٘شؤ كٍٞ حُٔـخٍس

إ ٓ٘طوش حُزِيس حُوي٣ٔش ك٢ ه٣َش ؿزؼش ؿ٤٘ش  . إ ٝؿٞى حُٔـخٍٝ حُِٔلوش رخُز٤ٞص ى٤َُ ػ٠ِ ٓخ ٓزن, ٜٓ٘خ

الكع شٌَ ٍهْ ) ٓـخٍس 11ك٤ٜخ كٞح٢ُ ,ٝ ٣زِؾ ػيى حُٔـَ حُظ٢ أكظ٤ض رخُٔـخثَ حُظ٢ طؼٞى ا٠ُ حُؼٜي حُز٤ِٗط٢

(95:6)) .

 

 

 

 

 

 

ٝطلظ١ٞ حُٔ٘طوش أ٣ؼخ ػ٠ِ آرخٍ ٓخء طؼٞى 

 ح٥رخٍ ٢ٛ ػزخٍس ػٖ أشٌخٍ ٖٓ حُؼ٤ٕٞ, ٝ ٌُٜ٘خ ,(96:6 )أٗظَ شٌَ ٍهْ).ا٠ُ حُظَحع حُلِٔط٢٘٤

 ّ طو٣َزخ, ٣ظْ كلَ حُزجَ ا٠ُ 10 ٣ظَ ػٔوٜخ ك٢ رؼغ حألك٤خٕ ا٠ُ ىطٌٕٞ طلض حألٍع, م

حُؼٔن حُٔ٘خٓذ ح١ٌُ ٣ٌٖٔ ُٚ ٖٓ طـ٤ٔغ ح٤ُٔخٙ ػْ طز٠٘ حُـيٍحٕ رٞحٓطش حُلـخٍس 

 آرخٍ ٝ ًِٜخ ٣ٝ8زِؾ ػيى ح٥رخٍ حُظ٢ أكظ٤ض .حُو٣ٞش ٝ ٣ؼَٔ ُِزجَ رخد ٝ هَُس

 . (97:6)ٓـِوش ًٔخ ك٢ حُشٌَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75

.454ص: 1996,كٔيحٕ   
76

 Yizhar Hirschfeld, 1984 , p:155 
77

  .403ص  : 1996, كٔيحٕ  

ٓٞحهغ حالرخٍ ٝ حُٔـَ - (95:6)شٌَ ٍهْ 

 19ص,2005,ه٣َش حُظَحع حُلِٔط٢٘٤:حُٔظيٍ 
 

. حُ٘٘ظ٤٘ذ

  

ٓوخؽغ ٓوظِلش ك٢ حألرخٍ - (97:6)شٌَ ٍهْ 

 411 ص 1996,كٔيحٕ : حُٔظيٍ 

  

طٍٞس الكيٟ حُٔـَ حُز٤ِٗط٤ش  - (96:6)شٌَ ٍهْ 

 2006,حُزخكغ :حُٔظيٍ 
 

. حُ٘٘ظ٤٘ذ
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:    ٓجب٢ٗ اُوش٣خ اُوبئٔخ4.1.3.6

أ١ ,  كٔخ رؼي1850طَؿغ ا٠ُ كظَس ٤ُ٘ٓش طزيأ ٖٓ ػخّ , ( ٓز14٠٘ )إ ًَ ٓزخ٢ٗ حُو٣َش حُظ٢ طْ ٍكؼٜخ ٝ طٞػ٤وٜخ

ًَٝ ٓخ طلظ٣ٞٚ ٖٓ , ٢ٛٝ حُظ٢ طشٌَ أٓخّ حُو٣َش حُلِٔط٤٘٤ش رشٌَ ػخّ, ك٢ كظَس حُؼٜي حُؼؼٔخ٢ٗ حُٔظؤهَ

.  حإلىح٣ٍش حُظ٢ ريأص ٝحٓظَٔص ا٠ُ ٣ٞٓ٘خ ٌٛحصاال إٔ ٓخ ٤ٔ٣ِ ٌٛٙ حُلظَس ك٢ٜ ريح٣ش طؤ٤ْٓ حُظو٤٤ٔخ, هظخثض

: طظ٤ِٔ ٓزخ٢ٗ ٌٛٙ حُلظَس رٔخ ٢ِ٣

 .ٓٔخهؾ حألر٤٘ش ػزخٍس ػٖ ٝكيحص ر٤ٔطش َٓرؼش أٝ ٓٔظط٤ِش .1

حُظ٣ٌٖٞ حُؼخّ ك٢ حُؼخىس ٓـٔٞػش ٖٓ حُـَف كٍٞ ٓخكش ٓشظًَش ٌَُ حُـَف ٝ طظيٍؽ ٖٓ ك٤غ  .2

 .حُوظٞط٤ش

حُلـخٍس حُٔٔظويٓش ك٢ حُز٘خء ٢ٛ حُلـخٍس حُٔل٤ِش أٝ حُـِحء ٓؤهًٞس ٖٓ ٓزخ٢ٗ ٜٓـٍٞس أٝ ٜٓيٓش ٓؼَ  .3

 .حألػٔيس حُلـ٣َش

كظلخص حألرٞحد ٝ حُشزخر٤ي كظلخص ر٤ٔطش,  .4

 ٓٔظط٤ِش حُشٌَ رؼوٞى ٓٔظو٤ٔش أٝ ٗظق حأّ

 .ىحث٣َش طوِٞ ٖٓ حُِهَكش

حُؼوٞى ُألٓوق ػزخٍس ػٖ ػوٞى  .5

 ك٢ ٓؼظْ حُز٤ٞص (.(98:6)حٗظَ شٌَ )ٓظظخُزش

 :                               ٓٔخ ٣ظَطذ ػ٤ِٚ ٓخ ٢ِ٣ 

ٓٔخًش حُـيٍحٕ ًز٤َس ٗٔز٤خ ألٜٗخ ؿيٍحٕ  -

 كخِٓش 

ػَع حُـَف ٓليى ال ٣ظـخُٝ حُؤٔش  -

 .أٓظخٍ

ػيّ طـخُٝ ػيى حُطٞحرن ك٢ أكٖٔ حألكٞحٍ  -

 (.(99:6)حٗظَ شٌَ )ؽخرو٤ٖ ٝ ط٣ٞٔش

ػيّ ر٘خء شَكخص ا٠ُ هخٍؽ  -

ًُٝي ُطز٤ؼش حُؼويس ك٤غ ال .حُٞحؿٜخص

 .طٞكَ حٓظيحى ا٠ُ حُوخٍؽ

 

ٗالكع حُظطٍٞ حُٔؼٔخ١ٍ ح١ٌُ ؽَأ  .6

ػ٤ِٜخ ٖٓ هالٍ طظزغ ؽٞحرن حألر٤٘ش ٝ 

ٓالكظش ىهٍٞ حُيٝحَٓ حُلي٣ي٣ش ك٢ 

حُطٞحرن حُؼ٤ِخ ًِٔخ طويّ حُِٖٓ ُٝحى 

 .حُظؤػَ رخُلؼخٍس حُـَر٤ش

 

 ر٤ٖ ؽٞحرن حُٔز٠٘ ػٖ ٍحالطظخ .7

ؽ٣َن ىٍؽ كـ١َ ٌٓشٞف ٣ٔظ٘ي ا٢ُ 

حٗظَ ) ..هّٞ كـ١َ ٖٓ أؿَ حُظل٤َٔ

 (.(100:6)شٌَ 
 

 

 

حألٓطق آخ ػزخٍس ػٖ أٓطق كـ٣َش ٓٔظ٣ٞش أٝ ًحص هزخد  .8

  (.(101:6)حٗظَ شٌَ )ٓ٘ولؼش حالٍطلخع

                                                 
78

.(17)٣ُِٔي ٖٓ حُظلخط٤َ حُٔؼٔخ٣ٍش ٍحؿغ ِٓلن ٍهْ    

حٍطلخع حُٔز٠٘ ال ٣ظـخُٝ ؽخرو٤ٖ - (99:6)شٌَ ٍهْ 

  2004حُزخكغ: حُٔظيٍ 

  

حُوّٞ حُٔظِذ - (98:6)شٌَ ٍهْ 

 2004حُزخكغ : حُٔظيٍ 

  

حٓظويحّ حألىٍحؽ حُوخٍؿ٤ش ُِظؼٞى حألػ٠ِ  - (100:6)شٌَ ٍهْ 

 2004حُزخكغ : حُٔظيٍ 
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:    رؾ٤َِ ٓجب٢ٗ اُوش٣خ اُوبئٔخ 2.3.6

 ٓٞف ٗوّٞ رظل٤ِِٜخ رشٌَ ٝ,  ٓز٠٘ ٓوظِلش14ٓٔخ ٓزن ٗٔظ٘ظؾ إٔ حُزِيس حُوي٣ٔش ك٢ ه٣َش ؿزؼش طلظ١ٞ ػ٠ِ 

.  ٓلظَ ك٢ حُز٘ٞى حُالكوش

 :ٓذاخَ ٓجب٢ٗ اُجِذح اُوذ٣ٔخ- 1.2.3.6 

أٓطق حُٔ٘خٍُ حٓخ ٓٔظ٣ٞش أٝ هزش ػلِش - (101:6)شٌَ ٍهْ 

 2004حُزخكغ : حُٔظيٍ 
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ارتفاعات المباني

ارتفاعات المباني, 

%73

ارتفاعات المباني, 

%94

ارتفاعات المباني, 

%41

مباني طابق مباني طابقين مباني مهدمة

 

ًُٝي ُظلي٣ي ,  ٗالكع ٝؿٞى ٓيهَ هخص ٌَُ كٕٞ ػ٠ِ حهظالف أٗٞحع حألكٞحٕ (102:6)ك٢ حُشٌَ 

 ًَ ؿَكش رٞؿٞى ُطظ٢ٔ, ٝك٤غ إٔ حُٔزخ٢ٗ حُظ٢ طٌٕٞ حالكٞحٕ حُٔخروش طظٌٕٞ ٖٓ ؿَف, حُوظٞط٤ش ٝ ح٤ٌُِٔش

 ٣زيأ حُلٕٞ ٖٓ ؿَكش ُٜخ ٓخكش صك٢,  ٣َؿغ ًُي ا٠ُ أِٓٞد طٌٕٞ حألكٞحٕ حُظي٣ٍـ٢ٝ, ٓيهَ هخص ُٜخ

ٝ ٌٌٛح , ٣ظْ ر٘خء ؿَكش اػخك٤ش, ٓغ طِح٣ي أكَحى حُؼخثِش ٝ حُلخؿش ا٠ُ ٓٔخكش أًزَ ٌُِٖٔ, هخٍؿ٤ش ٝ كُٜٞخ ٍٓٞ

. ٝ ٌَُ ٜٓ٘خ ٓيهِٜخ حُوخص,  حُـَف كٍٞ حُلٕٕٞطظٌٞ, ىٝح٤ُي

 

 

 

 

:  اسرلبػبد أُجب٢ٗ ك٢ اُجِذح اُوذ٣ٔخ2.2.3.6

ػيى  (103:6)٣ٝز٤ٖ حُشٌَ ٍهْ  (8ّ-6كٞح٢ُ )٣ظَ ػيى حُطٞحرن ك٢ حُٔزخ٢ٗ حُوي٣ٔش ا٠ُ ؽخرو٤ٖ ًلي أهظ٠

ؽٞحرن ًَ ٓز٠٘ ك٢ ٓزخ٢ٗ حُزِيس حُوي٣ٔش, ٝ طلي٣ي ػيى ؽٞحرن حُٔزخ٢ٗ حُوي٣ٔش ا٠ُ ٗٞع حُٔٞحى حُٔٔظويٓش ك٢ حُز٘خء 

ٝط٘ليٍ حُٔزخ٢ٗ رخٗليحٍ حُطزٞؿَحك٤ش ك٢ . ٝ ا٠ُ طو٤٘ش حُز٘خء حُٔٔظويٓش ٝ حُظ٢ طلي ٖٓ حالٍطلخع, ٝٛٞ حُلـَ

.  ؿ٤ٔالححُٔ٘طوش رل٤غ طشٌَ ٓشٜيح رخٗٞ ٍح٢ٓ

 

 

 

ٓيحهَ ر٤ٞص حُزِيس حُوي٣ٔش - (102:6)شٌَ ٍهْ 

 21ص ,2005,ه٣َش حُظَحع حُلِٔط٢٘٤:حُٔظيٍ 
 

 

حٍطلخػخص ٓزخ٢ٗ حُزِيس حُوي٣ٔش - (103:6)شٌَ ٍهْ 

 17ص, 2005,ه٣َش حُظَحع حُلِٔط٢٘٤:حُٔظيٍ 
 

. حُ٘٘ظ٤٘ذ
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:   أٗٞاع أسطؼ أُجب٢ٗ ك٢ اُجِذح اُوذ٣ٔخ 3.2.3.6

 

 

ٗالكع إٔ ٓؼظْ 

حألٓطق ُٔزخ٢ٗ 

حُو٣َش ٢ٛ أٓطق 

ٝ ٣ؼٞى ًُي , ٓٔظ٣ٞش

: ُٔخ ٢ِ٣

إ ٓؼظْ  .1

حُٔزخ٢ٗ 

٢ٛ ؿَف 

طـ٤َس 

ٝ , حُلـْ

ًُي ٣َٜٔ 

ػ٤ِٔش 

حُٔوق 

. حُٔٔظ١ٞ

رؼغ  .2

حُٔزخ٢ٗ طْ 

ط٤َٜٓٔخ 

رخٓظويحّ 

حُزخؽٕٞ 

 .حُِٔٔق

هِش حٌُِلش  .3

 .ك٢ ر٘خء حألٓطق حُٔٔظ٣ٞش

. ٛ٘خى ٓز٤٘خٕ طـط٢ ًَ ٜٓ٘ٔخ هزش َٓطلؼش. طـط٤ٚ هزش ػلِش حالٍطلخع ( ٓزخ٢ٗ 5)ٛ٘خى ػيى ر٤ٔؾ ٖٓ حُٔزخ٢ٗ

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

.3.

5 - 

: اُزذخالد اُغذ٣ذح ػ٠ِ ٓجب٢ٗ اُجِذح اُوذ٣ٔخ

ٗٔذ حٍطلخػخص حُٔزخ٢ٗ - (104:6)شٌَ ٍهْ 

 2006حُزخكغ : حُٔظيٍ 

 

 

  

ٓوطؾ ٣ٞػق أٗٞحع طـط٤ش حألٓطق ُٔزخ٢ٗ حُزِيس حُوي٣ٔش   (105:6)شٌَ ٍهْ 

 24ص ,2005,ه٣َش حُظَحع حُلِٔط٢٘٤:حُٔظيٍ

طٍٞس ُوزش َٓطلؼش   (106:6)شٌَ ٍهْ 

 2006,حُزخكغ :حُٔظيٍ

طٍٞس ُوزش ػلِش   (107:6)شٌَ ٍهْ 

 2006,حُزخكغ :حُٔظيٍ
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حُظيهالص حُظ٢ كيػض ُِٔزخ٢ٗ حُوي٣ٔش ك٢ حُزِيس كيػض ٢ً 

طٔخػي ػ٠ِ 

ٝ ٌُٖ حُٔٞحى حُٔٔظويٓش ك٢ حُظيهالص ٝ , طخ٤ٖٓ حُ٘وض ك٢ َٓحكن حُٔزخ٢ٗ حُوي٣ٔش رٔخ ٣ظ٘خٓذ ٝ ك٤خط٘خ حُلخ٤ُش

ٝ ح١ٌُ ٣ؼَ رشٌَ ًز٤َ رخُلـَ ُِٔزخ٢ٗ , حإلػخكخص حٓظويٓض ك٤ٜخ ٓٞحى ؿ٤َ ٓ٘خٓزش ٝ أٜٛٔخ ٓخىس حالٓٔ٘ض

, اػخكش ؿَكش ًخِٓش, ٝأْٛ ٌٛٙ حُظيهالص ٢ٛ اػخكش رٌِٕٞ. رخإلػخكش ا٠ُ ػيّ حالٗٔـخّ رخُِٕٞ ٝ حُِْٔٔ, حُوي٣ٔش

. ((108:6)شٌَ )أٝ اػخىس حُظٌل٤َ ٝ هظخٍس حُـَف

 

 

 

 

5.2.3.6 

:  اُؾبُخ اإلٗشبئ٤خ

 

 

كخُش حُٔزخ٢ٗ حالٗشخث٤ش - (111:6)شٌَ ٍهْ 

 20ص,2005,ه٣َش حُظَحع حُلِٔط٢٘٤:حُٔظيٍ 
 

 

حالػخكخص حُـي٣يس ػ٠ِ حُٔزخ٢ٗ - (108:6)شٌَ ٍهْ 

 22ص,2005,ه٣َش حُظَحع حُلِٔط٢٘٤:حُٔظيٍ 
 

 

 9طٍٞس حٍػ٤ش ٖٓ حُزخؽٕٞ ك٢ ٓز٠٘ ٍهْ  (109:6)شٌَ ٍهْ 

 2006,حُزخكغ :حُٔظيٍ

  13طٍٞس حػخكش طَّ ُِٔز٠٘ ٍهْ  (110:6)شٌَ ٍهْ 

 2006,حُزخكغ :حُٔظيٍ
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حالة المباني االنشائية

حالة المباني 

االنشائية, %87

حالة المباني 

االنشائية, %11

حالة المباني 

االنشائية, %11

مبنى جيد مبنى متوسط مبنى سيئ

 

  

 

 

: ٝال طؼخ٢ٗ اال ٖٓ ٓشٌالص ر٤ٔطش ٓؼَ, ٓؼظْ حُٔزخ٢ٗ ك٢ حُزِيس حُوي٣ٔش ك٢ ٝػغ اٗشخث٢ ؿ٤ي

 حألَٓ ح١ٌُ أىٟ ا٠ُ طَٔد ٤ٓخٙ حألٓطخٍ ٖٓ حُٔوق ٝ , حَُؽٞرش حُ٘خطـش ػٖ ػيّ حالٛظٔخّ رخُٔزخ٢ٗ ٝ ط٤خٗظٜخ

 .حُـيٍحٕ هخطش ك٢ حُٔ٘خٍُ حُٔلخؽش رخألٍع

 حٌُلِش ح٤ُٔجش ك٢ حُٞحؿٜخص. 

 حإلػشخد ٝ حُ٘زخطخص حُظ٢ طظَٜ ك٢ حُٞحؿٜخص ٝ حألٓوق. 

 حُلـخٍس حُ٘خهظش أٝ حُٜٔظَثش ٖٓ حُٞحؿٜخص حُ٘خطـش ػٖ ػٞحَٓ حُظؼ٣َش. 

رخإلػخكش ا٠ُ ,  ٣َؿغ حُٔزذ ا٠ُ ػيّ طؼٍَ حُٔزخ٢ٗ رشٌَ ًز٤َ ا٠ُ إٔ حُٔزخ٢ٗ ُْ ٣ظْ ٛـَٛخ ٖٓ ٓيس ؽ٣ِٞش

. رؼغ حُظظ٤ِلخص حُول٤لش حُظ٢ طْ حُو٤خّ رٜخ ٖٓ أؿَ حٓظؼٔخالص ر٤ٔطش ًٔوِٕ أٝ ٣ٍُزش

. ٖٓ حٌُٖٔٔ اػخىس ر٘خإٛخ اًح طْ حالؿظٜخى ُٔؼَكش حُشٌَ حألط٢ِ ُِٔز٠٘, أٓخ حُٔزخ٢ٗ حُٔيَٓس كخٕ حُلـخٍس طل٤ؾ رٜخ

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3.5  

اُز٢ رؼب٢ٗ  أُشبًَ 

ٓجب٢ٗ اُوش٣خ  ٜٓ٘ب 

: ٝأسجبثٜب

حُٔالكع إٔ   ٖٓ

ٖٝٓ أْٛ ٌٛٙ , طظشخرٚ طو٣َزخ ك٢ ًَ حُلخالص, ٓزخ٢ٗ حُو٣َش حُوي٣ٔش طؼخ٢ٗ ٖٓ ٓشخًَ ػخٓش

: حُٔشخًَ

 .((113:6))الكع شٌَ )طِق حُلـخٍس ٝ طلظظٜخ .1

 ..((114:6))الكع شٌَ )طِق حٌُلِش ٝ حُوظخٍس .2

 ..((115:6))الكع شٌَ )ح٤ٜٗخٍ رؼغ حُٞحؿٜخص ك٢ حُٔزخ٢ٗ .3

 ..((116:6))الكع شٌَ )حُشزخر٤يطِق حألرٞحد ٝ  .4

 .حُشوٞم حُٔٞؿٞىس ك٢ رؼغ حُٞحؿٜخص .5
 

أٓخ ٓٔززخص حُٔشخًَ كظَؿغ ا٠ُ ػيس 

: أٓزخد أٜٛٔخ

ٝ , ُٜٝخ هٞس ٓالُٓش كؼخُش: ح٣َُخف .1

ًِٔخ حشظيص ىٍؿش حكظٌخًٜخ رخُٔزخ٢ٗ 

حألػ٣َش حشظي حُؼـؾ ػ٠ِ كٞحثطٜخ 

حُوخثٔش ٝ هي طٔزذ ح٣َُخف حُيٓخٍ ُِٔزخ٢ٗ 

رخإلػخكش ا٠ُ ظخَٛس , ػ٠ِ ٓيٟ ح٤ُٖ٘ٔ

ٗٔذ طز٤ٖ كخُش حُٔزخ٢ٗ حالٗشخث٤ش - (112:6)شٌَ  ٍهْ 

 . 2006ػَٔ حُزخكغ:حُٔظيٍ 

  

 %78حُـ٤يس 

 %11ح٤ُٔجش 

 %11حُٔظٞٓطش 

ٝحؿٜش ٜٓ٘خٍس - (115:6)شٌَ  ٍهْ 

 . 2006ػَٔ حُزخكغ:حُٔظيٍ 

  

كـخٍس طخُلش - (113:6)شٌَ  ٍهْ 

 . 2006ػَٔ حُزخكغ:حُٔظيٍ 

  

رخد ٝ شزخى طخُلش - (116:6)شٌَ  ٍهْ 

 . 2006ػَٔ حُزخكغ:حُٔظيٍ 

  

هظخٍس طخُلش - (114:6)شٌَ  ٍهْ 

 . 2006ػَٔ حُزخكغ:حُٔظيٍ 
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 .حُ٘لض حُظ٢ َٗحٛخ ػ٠ِ ًؼ٤َ ٖٓ حُٔزخ٢ٗ حألػ٣َش

ٝ , ٝك٢ رؼغ حألك٤خٕ ك٢ حُلـخٍس, ط١َٔ ح٤ُٔخٙ ك٢ حُٔٞحى حُٔخطش ٓؼَ حُظَحد ٝ حُٔٞٗش: حُوخط٤ش حُشؼ٣َش .2

ٝ ٣َؿغ حُٔزذ ك٢ ًُي ا٠ُ إٔ حألٓالف حُظ٢ طٞؿي ك٢ رخؽٖ حألٍع طٌٝد . ٛٞ ٓخ طؼخ٢ٗ ٓ٘ٚ رؼغ حُٔزخ٢ٗ حألػ٣َش

ك٢ ح٤ُٔخٙ ػْ طؤهٌ ٌٛٙ ح٤ُٔخٙ رلؼَ حُوخط٤ش حُشؼ٣َش ك٢ حالٍطلخع ىحهَ ٌٓٞٗخص حُٔز٠٘ حُٔل٢ِ كخِٓش ٓؼٜخ ٌٛٙ 

ٝ , رؼي ًُي طظزوَ ح٤ُٔخٙ ٖٓ ٓٞحى حُز٘خء طخًٍش ك٤ٜخ حألٓالف.حألٓالف ٝ هي طظَ ٌٛٙ ح٤ُٔخٙ ا٠ُ حٍطلخع ٓظ٣َٖ أٝ أًؼَ

ٝٛ٘خى أ٣ؼخ ٤ٓخٙ . حالؿٜخىحص ح٤ٌُٔخ٤ٌ٤ٗش ٝ حُظ٢ طئى١ ا٠ُ اكيحع طآًَ ك٢ حُٔزخ٢ٗدطظٔذ, ٌٌٛح ػخّ رؼي ػخّ

حألٓطخٍ حُظ٢ طظَٔد ٖٓ هالٍ حُلٍِٞ ٓخ ر٤ٖ ٓيح٤ٓي حُلـَ ٝ طـَف حُٔٞٗش حُيحه٤ِش ٝ ٛ٘خى حألٓطخٍ حُظ٢ ٖٓ 

 .ٝ أك٤خٗخ طٔزذ ٛزٞؽ ك٢ حألٓخٓخص,  حُظ٢ طئى١ ا٠ُ طِق حُوظخٍس ك٢ حُيحهَٝ, حألٓطق هخطش حُظخُلش

حُظ٢ ط٘زض ىحهَ حُلٍِٞ حُوخطش رخُٔيح٤ٓي ٓٔخ ٣ئى١ ا٠ُ طلٔن حُـيٍحٕ ٝ اكيحع : حُ٘زخطخص ٝ حألشـخٍ .3

 .طشووخص هط٤َس ك٢ حُٔز٠٘

ك٢ ٓلخُٝش طط٣َٞٛخ . ٓؼَ حُظظ٤ِق ٝ حُظ٤خٗش حُوخؽجش ُِٔزخ٢ٗ حُوي٣ٔش: حُٔشخًَ حُ٘خطـش ٖٓ ط٘غ حإلٗٔخٕ .4

. ُظظ٘خٓذ ٓغ حُٞهض حُلخ٢ُ

 

:    اسزخذآبد أُجب٢ٗ ك٢ اُجِذح اُوذ٣ٔخ7.2.3.6

 :هذ٣ٔب1-

طز٤ٖ ُ٘خ حُٔٔخهؾ حألكو٤ش ُِٔزخ٢ٗ حُٔٞؿٞىس كخ٤ُخ أٜٗخ ػزخٍس ػٖ ٓزخ٢ٗ ٤ٌ٘ٓش أ١ أٜٗخ ًخٗض طٔظويّ كوؾ ًٌٖٔ 

 .طو٤ِي١ رٌَ حٓظويحٓخطٚ حُظو٤ِي٣ش حُوي٣ٔش ٝ حُظ٢ ًخٗض طظٞحكن ٓغ أِٓٞد حُل٤خس ك٢ ًُي حُٞهض

: ؽب٤ُب2-

ٝ , ٓؼظْ حُٔزخ٢ٗ ك٢ حُزِيس حُوي٣ٔش ٜٓـٍٞس ٝ ِٜٓٔش ٓخػيح ٓز٤٤ٖ٘ ٝ ًُي رٔزذ هَرٜٔخ ٖٓ ٓ٘طوش حُز٘خء حُلي٣ؼش

أ٣ؼخ الٕ حطلخرٜٔخ هخٓٞح ربػخكخص ٓ٘خٓزش ػ٠ِ حُٔز٤٤ٖ٘ ٓٔخ ٓٔق رخٓظويحٜٓٔخ ًٌٖٔ كي٣غ ٣ظٔخش٠ ٓغ 

أٓخ رو٤ش حُٔزخ٢ٗ كظٔظويّ كخ٤ُخ ًٍِحثذ ,  رخُظخ٢ُ طْ حٓظويحٜٓٔخ ٌُٖ أ٣ؼخ ًٌٖٔ كوؾٝ, ٓظطِزخص ٌٛح حُٞهض

. ُِل٤ٞحٗخص حُيحؿ٘ش ٓؼَ حُيؿخؽ ٝ حُزؾ ٝ حُلٔخّ ٝ أ٣ؼخ ُِل٤َٔ
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الفصؿ السابع 
 

ُوش٣خ عجؼخ  خطة الحفاظ المقترحة

 
 استراتيجية الحفاظ عمى قرية جبعة 1.7

تقـك استراتيجية الحفاظ عمى قرية جبعة عمى سياسة ترميـ القرية ك إعادة إحيائيا ك ذلؾ مف 
كيتـ ذلؾ مف خبلؿ إتباع القكانيف الدكلية الكاردة في , خبلؿ تكظيؼ مبانييا ك إعادة استخداميا

ك التي مف خبلليا يتـ تحديد كيفية المحافظة , االتفاقيات الدكلية مثؿ كثيقة أثينا ككثيقة البندقية
ك يشمؿ , ك تحديد األسمكب األنسب لمعالجة المباني المكجكدة, عمى األماكف التاريخية ك التراثية

مع ,  أك المحافظة عميو بكضعو الحالي مع عمؿ الصيانة البلزمة لو,  بناءةإعاد, ذلؾ الترميـ
ك الذم يتحكـ بكؿ السابؽ نكعية االستخداـ المراد , كعدـ فصميا عنيا, مراعاة البيئة المحيطة بيا

. لو ك الذم تحدده خطة إعادة االستخداـ
ال بد مف إتباع , كمف أجؿ الكصكؿ إلى ذلؾ اليدؼ أال كىك المحافظة عمى القرية ك حمايتيا

:  الخطكات التالية في البرنامج
 كؿ ما يتضمنو نسيج ككه, مراعاة الحفاظ عمى التراث الحضرم أك المكركث الحضرم .1

القرية التقميدية مف فضاءات مبنية ك أخرل مفتكحة تحتؿ جزءا معينا ضمف ىذا النسيج حيث ال 
, شامبل بذلؾ (ىدـ األبنية أك البناء في الفضاءات المفتكحة  )إزالتيا أك نقميا مف أماكنيا  يحبذ

كؿ مف العناصر الحضرية المككنة لنسيج القرية التقميدية كالمساكف ك المساجد ك غيرىا مف 
 .المنشات العامة ك الخدمية, بفاءاتيا ك طرقيا ك ساحاتيا

العمؿ عمى محكر تطكير المستكل االقتصادم ك االجتماعي لمسكاف بحيث يتـ إشراكيـ في  .2
 . عممية الترميـ ك التطكير

ك بياف أىمية الممتمكات التي بيف أيدييـ ك مكانتيا الثقافية , نشر الكعي بيف سكاف المنطقة .3
 .بحيث يصبح السكاف جزء ال يتجزأ مف عممية تطكير ك حماية القرية, كالحضارية

 قكضع سيناريكىات مختمفة مف أجؿ يجاد التمكيؿ البلـز لتطبيؽ البرنامج ك ضماف استمراريت .4
 .ك ديمكمتو

المحافظة عمى السياحة البيئية ك الثقافية ك تنشيط السياحة بشكؿ عاـ باإلضافة إلى العمؿ  .5
 .ككضع الخطة المناسبة لتطكير المنطقة سياحيا.عمى مفيـك السياحة المستدامة

                                                 
 ُِظؼَف ػ٠ِ أْٛ ٗوخؽ حُٔؼخٛيس ٍحؿغ حُلظَ حُؼخ٢ٗ  

. 110ص : 2004, حُٔخ٢ٌُ 

. 2006, ؿخٓؼش حُيٍٝ حُؼَر٤ش 
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 أهداف خطة الحفاظ 2.7
 صيانة ك, المحافظة عمى األماكف التاريخية ك منعيا مف الضياع نتيجة لئلىماؿ ك التمؼ .1

, حيث أف الممتمكات التاريخية ك األثرية ىي دليؿ عمى الحضارة, التراث ك اليكية الفمسطينية
 .ك يقاس غنى األمـ بحضارتيا

كذلؾ لكي يصبح , ترميـ مباني القرية المكجكدة بما يتناسب مع كضع كؿ مبنى بحسب حالتو .2
ك , مف الممكف إعادة استعمالو أك استخدامو مف جديد بأسمكب يضمف عدـ تدميره مف جية

 .بعث الحياة فيو مف جية أخرل

إعادة استخداـ البمدة القديمة في القرية بما يعكد بالفائدة عمى سكاف القرية مف ناحية  .3
أك العمؿ ضمف فريؽ الترميـ , ك ذلؾ مف خبلؿ االستفادة مف المباني المرممة, اقتصادية

 .الذم ييتـ بالمشركع

مشركع حماية القرية ك إعادة ترميميا يعتبر مثاال حيا عمى أىمية التراث ك ضركرة الحفاظ  .4
ك الذيف , ك يساعد في ترسيخ ىذه الفكرة في عقكؿ الناس خاصة سكاف المنطقة, عميو

بدكرىـ يعممكف عمى نشر األفكار الجديدة ك يدعمانيا خاصة بعد أف يممسكا الفرؽ ك 
 .االختبلؼ الذم يحدث

 الترميـ ك االستخداـ إعادةحيث أف , إعداد خطة ك برنامج مف اجؿ تنشيط المنطقة سياحيا .5
سكؼ يساعد عمى تنشيط حركة , لمقرية يشكؿ مكقعا تاريخيا ك بيئيا أثريا سياحيا ميما

باإلضافة إلى المردكد االقتصادم الذم يرجع , السياحة في القرية ك في المنطقة بشكؿ عاـ
 .مف األماكف السياحية ك الذم يخدـ القرية ك سكانيا

نشر مفيـك السياحة البيئية ك أىميتيا في كقت باتت فيو السياحة مف الركائز األساسية ألم  .6
ك بات االىتماـ مركزا عمى ىذا النكع مف السياحة التي تيتـ بالبيئة ك , مجتمع متحضر

 .تحافظ عمييا

إعادة إحياء البمدة القديمة ك ربطيا بالبمدة الحديثة ك إيجاد خطكات تطكير مبلئمة تسمح  .7
 .بالحفاظ عمى المكركث الثقافي لمقرية

األمر الذم يساعد عمى تحسيف الظركؼ , إيجاد فرص عمؿ لمعديد مف سكاف القرية .8
 .ك تنشيط التطكر االقتصادم ك االجتماعي لمسكاف, المعيشية لمسكاف

إيجاد نقطة مركزية مف أجؿ الحفاظ عمى التراث الثقافي الفمسطيني ك كؿ ما يتعمؽ بو مف  .9
, حرؼ ك تراث حضارم يشمؿ المأكؿ ك المشرب ك المبلبس ك أالغاني ك أسمكب المعيشة

 . أجؿ الحفاظ عمى اليكية الفمسطينية ك تكعية الجيؿ الجديد ك نقؿ الميراث ليـفـ

                                                 
. 134ص:2002, حُٔخ٢ٌُ 

. 9ص:1997, حُٔٔخٕ 
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. األحراش الذم تطؿ عميو القرية مف الجية الجنكبية الشرقية- (1:7 )صكرة رقـ 
 14ص:2005, رشخشي, لعيس, العطاكنة:                     المصدر

 قرية التراث الفمسطيني:المصدر

, ك التي تيدؼ إلى طمس اليكية ك التاريخ الفمسطيني, محاكلة التصدم لممخططات اإلسرائيمية
. ك مصادرة األراضي ك ىدـ اآلثار المتعمقة بيا

 
 مميزات و إمكانيات قرية جبعة 3.7

 التي ك, قبؿ البدء بكضع أية خطة البد مف تحميؿ المعطيات التي لدينا نتيجة عممية التكثيؽ
 التي تساعد في كضع النقاط ك, تبيف لنا اإلمكانيات التي تكفرىا لنا القرية ككيفية استغبلليا

: كتتمخص كالتالي, الرئيسية لمشركع الحماية ك الحفاظ
كتشرؼ , حيث أنيا تقع عمى أعمى الثمة, تتميز قرية جبعة باإلطبللة مف كافة االتجاىات .1

 .عمى األحراش المجاكرة ليا مما يساعد عمى استغبلؿ ىذه اإلطبللة ك االستفادة مف اليكاء النقي

 
 
 
تمتد ثبلثة شكارع محمية رئيسة مف الشارع اإلقميمي المكصؿ بيف جكش عتصيكف كبيت    .  2

 .مما يسيؿ عممية الكصكؿ إلييا سكاء بالمكاصبلت العامة أك الخاصة, شيمش

اإلطبللة مف الكادم الشرقي إلى القرية جبعة - (2:7 )صكرة رقـ 
 15ص :2005, رشخشي, لعيس, العطاكنة:            المصدر
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مما , قربيا مف المدينتيف يعتبر امتياز تتمتع بو, تكسط المكقع بيف مدينتي بيت لحـ ك الخميؿ .3
باإلضافة إلى , ك بالتالي يشجع عمى زيارة المكقع لقربيا,  المسافة لمكصكؿ إليياريساعد عمى قص

 .أف مدينة بيت لحـ تعتبر مف أىـ المدف السياحية في المنطقة

مما يعني سيكلة إعادة استخداميا , ك عددىا جيد أيضا, كضع مباني القرية بشكؿ عاـ جيد .4
 .بعد عممية ترميميا

 . تكفر المخططات الكاممة التي تبيف مساحة المباني الكاممة ك اإلمكانيات المتاحة الستغبلليا .5

األمر الذم يكفر مسار جميؿ يتكسط المنازؿ ك يكفر , انتشار المباني فكؽ التؿ ك تكزعيا .6
 .إطبلالت مختمفة لكؿ المباني

 
 

 

دكف كجكد تحديد زمني , يتكفر الكقت البلـز لتنفيذ المشركع, نتيجة ليجراف المباني في القرية .7
 .لكقت التنفيذ

 . سيكلة تنفيذ المشركع ككحدة كاحدة في كؿ مباني القرية .8

ك نشر , كجكد مجمس محمي لمقرية مما يساعد في عممية إعادة التأىيؿ لمقرية ك السكاف .9
 .الكعي بيف السكاف يككف أسيؿ في كجكد سمطة محمية ليا تأثيرىا في القرية

 
 
 
 
 
 

 

. بعض المناطؽ التي تطؿ عمييا القرية مف الجية الجنكبية الشرقية- (3:7 )صكرة رقـ 
 14ص :2005, رشخشي, لعيس, العطاكنة:                   المصدر

 
 قرية التراث الفمسطيني:المصدر
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 الخطة المقترحة 4.7

نتيجة لمتحميبلت السابقة فاف الخيار األمثؿ لمشركع ييدؼ الى الحفاظ عمى قرية جبعة ىك القياـ 
ك يككف مف أكائؿ التجارب , بمشركع قرية تراثية تساعد عمى نشر مفيـك السياحة البيئية الثقافية

ك التي تشابو العديد مف التجارب التطبيقية في الدكؿ المجاكرة . التي تطبؽ في المنطقة عندنا
 ك يمكف االستفادة منيا ك قرية ضانا في األردف, مثؿ مشركع قرية حتا التراثية في األمارات 

 .
ك , مرحمة التخطيط لممشركع ,تنقسـ مراحؿ تطبيؽ مشركع القرية التراثية إلى مرحمتيف أساسيتيف

. الثانية عناصر المشركع المتاف سيتـ الحديث عنيما في البنكد البلحقة
 

 : مرحمة التخطيط لممشروع1.4.7

مف أجؿ إنجاح المشركع ال بد مف كضع الخطكط الرئيسية التي تساعد عمى تنظيـ العمؿ في 
مف أىـ عكامؿ إنجاح ك تنشيط . المشركع ك تساعد في نفس الكقت عمى تنشيط المنطقة سياحيا

: المشركع سياحيا
ك تكفير األدكات البلزمة لذلؾ مثؿ , تكفير الدعاية البلزمة لتعريؼ الناس بشكؿ عاـ بالمشركع .1

المكحات اإلرشادية ك التكضيحية ك التعميمية ك المطكيات ك الكتيبات ك كذلؾ تكفير قاعة خاصة 
 .لعرض الصكر ك األشكاؿ التكضيحية لطبيعة المشركع

األمر الذم ييدؼ إلى تنشيط عممية السياحة مف مدينتي , تحديد طرؽ الكصكؿ إلى القرية .2
 .ك تكفير ك سائؿ نقؿ خاصة لتسييؿ عممية الكصكؿ, بيت لحـ ك الخميؿ

حتى ال يصبح ىناؾ تضارب , ك السعة االحتمالية لممشركع, تحديد األعداد المحتممة لمزكار .3
 .في الفعاليات المكجكدة

ك المسارات , ك تجييز الفعاليات التي تيـ كؿ نكع منيـ, تحديد نكعية الزكار المحتممة لممكقع .4
 :بالنسبة لمقرية ىناؾ ثبلثة أنكاع محتممة لمزكار كىي. التي يجب استخداميا

 طبلب المدارس ك ذلؾ نتيجة لترتيب الرحبلت المدرسية ك التي تحدد مع لجنة إدارة المشركع  . أ
. لتحديد مكاعيد استقباليـ ك تجييز الدليؿ البلـز ليـ

 . الزكار المحميكف ك الذيف يصمكف أما بالمكاصبلت العامة أك الخاصة . ب

السكاح ك الذيف يتـ تكجيييـ إلى المكقع بمساعدة كزارة السياحة ك مكاتب السياحة إلدراج  . ت
 .المكقع ضمف البرامج السياحية

                                                 
ٍحؿغ حُلظَ حُٔخىّ  

. ٍحؿغ حُلظَ حُٔخىّ 
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. عناصر مشركع الحفاظ (1:7 )جدكؿ رقـ 
. 2008الباحث : المصدر
 قرية التراث الفمسطيني:المصدر

تحديد قيمة الدخكلية لممكقع ك ذلؾ مف أجؿ استمرارية المكقع مف خبلؿ تكفير جزء مف تمؾ  .5
. الميزانية مف مبمغ الدخكلية لممكقع

ك يفضؿ أف يككف أعضاء اإلدارة مف , تحديد اإلدارة الدائمة لممشركع ك عناصرىا ك أعضائيا .6
 .أىؿ القرية

 :سكاء كانت, تجييز فريؽ دائـ لمصيانة البلزمة لممشركع بكؿ أنكاعيا .7

 كتشمؿ األعماؿ المتعمقة بإصبلحات ك تجديد بعض أك جميع عناصر  : الصيانة المنتظمة
ك أيضا عناصر التمديدات الكيربائية ك المياه (... الخ , األبكاب , القصارة , الببلط )التشطيبات 

ك التي تعتبر ضركرية ك ال يمكف االستغناء عنيا لمحفاظ عمى المبنى مف ناحية كظيفتو , ك غيرىا
 . ك فعاليتو

 كتشمؿ األعماؿ ك التغييرات الضركرية لتجديد ك استبداؿ أجزاء  :الصيانة غير المنتظمة
ك التي تيدؼ إلى الحفاظ عمى فعالية المبنى دكف أف يككف ىناؾ تغيير عمى , مف المباني 

ك أف ال يككف ىناؾ , النمط البنائي ك طراز العناصر اإلنشائية أك الشكؿ التكزيعي العاـ لممنشأ
 .استخداـ مف نكع أخر 

 ك التي تشمؿ األعماؿ التي تحمي المباني التاريخية مف الككارث  : الصيانة الكقائية
 .الطبيعية مثؿ الزالزؿ ك نمك األعشاب ك النباتات 

ك يفضؿ , ك المتابعة المستمرة, كعمى ىذا الفريؽ أف يتـ تدريبو ك تعميمو أفضؿ طرؽ الصيانة
ممف تتكفر لدييـ القدرة البلزمة ك , أف يككف ىناؾ بعض مف أفراد فريؽ الصيانة مف أىؿ القرية

. المطمكبة لمقياـ بيذه األعماؿ
:  عناصر المشروع2.4.7

, يتـ تحديد عناصر المشركع األساسية, ك الخطكط الرئيسية لتنظيمو, بعد تحديد نكعية المشركع
بناءا عمى احتياجات المشركع ك بعد دراسة الحاالت ,(4:7)ك شكؿ رقـ (1:7)الحظ جدكؿ رقـ )

. الدراسية التي  تـ تحميميا في الفصؿ الثالث 

                                                 
. 35ص , 2002: أ, أرٞ ح٤ُٜـخ 

. 37ص , حُٔظيٍ حُٔخرن 

. 2004, ػزي حُٜخى١ 

 ػ٘خطَ ٓشَٝع حُللخظ 

 ػ٘خطَ حؿظٔخػ٤ش  ػ٘خطَ ػوخك٤ش 
 

 ػ٘خص حهظظخى٣ش 

ٓؼَع حُلَف  

 ح٤ُي٣ٝش

 ٓطؼْ ٝ حُٔو٠ٜ  ٌٓظزش حٍ ٓؼَع حُي٠ٓ كي٣وش طِ٘ٙ ر٤ج٢  حُٔٔخٍ ح٤ُٔخك٢ حألٍحػ٢ حٍُِحػ٤ش 

ػ٘خطَ 

 حُويٓخص 
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. مخطط يبيف االستخدامات المقترحة لمباني البمدة القديمة- (4:7 )شكؿ رقـ 
 2006, الباحث:                     المصدر

 قرية التراث الفمسطيني:المصدر
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  عنصر الخدمات :
كتشمؿ تحديد مناطؽ خاصة لكقكؼ كؿ أنكاع المكاصبلت سكاء كانت السيارات الخاصة أك 

حتى يككف ىناؾ فرصة , ك عمى األغمب سكؼ تككف في منطقة قرب البمدة القديمة.الباصات
. ك االستمتاع بالريؼ, لممشي إلى البمدة القديمة مف خبلؿ القرية

ك يمكف , أما مدخؿ القرية فتتكفر فيو خدمة اإلدارة ك االستعبلمات ك بيع بطاقات الدخكؿ
.  لذلؾ10استغبلؿ المبنى رقـ 

ك تكفير مكاف , باإلضافة إلى تكفير الخدمات األخرل الضركرية مف حمامات ك مشارب المياه
ك الذم , 10مناسب لممسئكؿ عف األمف ك الحراسة ك يفضؿ استخداـ القسـ الخمفي لممبنى رقـ 

باإلضافة إلى تكفير استراحة لمعامميف في القرية تكفر ليـ ما , يفضؿ أف يككف مف سكاف القرية
. 5يحتاجكنو مف خدمات في المبنى رقـ 

 
 
  العناصر االقتصادية ك تشمؿ عمى :
 :مطعـ ك استراحة ك مقيى ريفي. 1

, كىك أحد أساسيات المشركع, تقدـ الخدمات لمزائريف, مطعـ ك استراحة صغيرة ك مقيى ريفي
باإلضافة إلى إمكانية استغبلليا لتركيج المشركبات ك , حيث يتـ تقديـ الخدمات البلزمة لمزكار

. ك تقديـ أكمة المسخف,  عميو صنع الخبز في الطابكفؿكمثا,  صنعياةكطريؽ, المأككالت التقميدية
لتحقيؽ ذلؾ البد مف إعادة تكظيؼ احد مباني القرية القديمة ك عمؿ المعالجات المعمارية البلزمة 

. بعض المناطؽ التي تطؿ عمييا القرية مف الجية الشمالية الشرقية- (5:7 )صكرة رقـ 
 13ص :2005, رشخشي, لعيس,  العطاكنة:                     حُٔظيٍ
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ك أيضا لضماف العائد االقتصادم ك الخدماتي لممنطقة كالمقترح , عمييا لضماف مبلءمتيا لمكظيفة
 . 4ىكالمبنى رقـ 

 
:  األراضي الزراعية الصغيرة. 2

 يمكف استغبلؿ األراضي المحيطة بالحديقة السابقة بقطع صغيرة مف األراضي التي يمكف 
باإلضافة إلى المحافظة عمى , يتـ مف خبلليا تعمـ الزراعة كتقديرىا, زراعتيا مف قبؿ الزكار

 في التعريؼ عمى المعدات 2ك يتـ استغبلؿ المبنى رقـ , البيئة ك المساىمة في زيادة الخضرة
. الزراعية المستخدمة ك كمخزف لممعدات

 
: مشاغؿ الحرؼ اليدكية ك معرضيا. 3

حيث . الصدؼ ك الحفر عمى الخشب, الزجاج, مشاغؿ لمحرؼ اليدكية مثؿ صناعة الصابكف
ك الحرؼ اليدكية , ك تظير الكجو الثقافي ليا, تنسجـ ىذه الكظيفة مع البنية المعمارية لمقرية

ك الحرؼ اليدكية , سكؼ تكزع عمى عدة مباني في أحد المسارات السياحة المحددة في البمدة
: تشمؿ

الحرؼ التي تصنع بعض أنكاع التحؼ مثؿ الصدؼ ك حفر خشب الزيتكف ك عمؿ القش ك 
ك ىناؾ الحرؼ اليدكية التي تعتمد عمى المنتجات الغذائية مثؿ صنع , الحياكة ك التطريز

. الصابكف ك صناعة األجباف
ك بيذا يمكف استغبلؿ المباني فكؽ , مف مميزات قرية جبعة احتكاءىا عمى كيكؼ بيزنطية

حيث يتـ تكزيع الحرؼ اليدكية بينيا بما يصمح , األرض ك الكيكؼ التي تحتيا في تناغـ مميز
. خاصة مع استخداـ أحد المباني كمعرض لممنتجات ىذه الحرؼ, لكؿ حرفة

كعميو يتطمب تحقيؽ ما تقدـ إضافة المعالجات الميكانيكية البلزمة باإلضافة إلى المعالجات 
. 9,8,7,5المعمارية لتتبلءـ الكيكؼ مع ما فكقيا كمع كظائفيا الجديدة ك المقترح ىك المباني رقـ

 
  العناصر االجتماعية ك تشمؿ عمى :

 :حديقة تنزه بيئي. 1

لتحقيؽ التكامؿ في الكظائؼ المقترحة البد مف خمؼ فراغ ذك طابع ترفييي يستكعب أىؿ البمد ك 
حيث تطؿ عمى منطقة , مف اجؿ ذلؾ يمكف استغبلؿ المنطقة الشمالية الشرقية لمبمدة, الزكار

مع المحافظة عمى الكائنات الحية مف نباتات تتميز بيا , حرجية يمكف استغبلليا ك تطكيرىا
. القرية مثؿ أشجار الزيتكف ك غيرىا مف نياتات ك أعشاب برية ك مراعاة حماية البيئة
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المسار السياحي  (6:7 )شكؿ  رقـ 
. 2008الباحث : المصدر
 قرية التراث الفمسطيني:المصدر

:  مسار سياحي. 2
ىك عبارة عف ممرات استكشافية يتمكف الزائر مف خبلليا عمى التعرؼ عمى عناصر المشركع 

فتتحكؿ القرية , المختمفة ك جمالياتو مف خبلؿ العبكر بيف الكظائؼ المقترحة ك الساحات المنظمة
. كميا إلى متحؼ ريفي

إما المسار الثاني , أحدىما يشمؿ البمدة القديمة فقط بمختمؼ طرقيا, تـ اقتراح كضع مساريف
ليزيد مف التأكيد عمى ضركرة , فيتجاكز حدكد البمدة القديمة ليشمؿ القرية كميا ك طبيعتيا المجاكرة

ك التي تمكف الزائر مف التعرؼ عمى البيئة المحيطة ك المتمثمة في أنكاه , تطكير السياحة البيئية
 ىذه العناصر يمكف لمزائر ؿؾ, األشجار ك النباتات البرية ك الحيكانات ك الطيكر المحمية

باإلضافة إلى اإلطبللة الرائعة , استكشافيا في انسجاـ مع المكركث الثقافي المتجسد في القرية
. التي يمكف الحصكؿ عمييا مف خبلؿ الزيارة لمقرية 
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:                                العناصر الثقافية ك تشمؿ عمى 
 :مكتبة  .1

, أسمكب المعيشة, الحرؼ اليدكية, المكسيقى, تراثو, تضـ الكتب التي تتحدث عف تاريخ فمسطيف
الخ مف , أصكؿ العائبلت, األدكات ك المعدات التي كانت تستخدـ, سالمبلب, المأكؿ ك المشرب

 . األمكر التي تتعمؽ بالتراث الثقافي ك التاريخي

 يتـ تقسيـ الكتب فييا إلى عدة ثحي, تحتاج إلى مساحة متكسطة, تقاـ في أحد األبنية القديمة
الخ مف األقساـ المتخصصة , الفف الشعبي, الجغرافيا, فيناؾ كتب التاريخ, أقساـ تبعا لتخصصيا

. 11المختمفة باإلضافة إلى تكفير سينما تعرض األفبلـ الكثائقية ك الفمسطينية في المبنى رقـ 
يتـ إضافة المعدات ,  المبنى المناسب فبعد ترميمواأـ, 2 ـ70-50المساحة المطمكبة حكالي 

ك يجب اختيار مكقع ليا في بداية المكقع .البلزمة لتكفير البيئة ك المناخ المبلئميف لحفظ الكتب
.  لممكتبة14ك المقترح ىك المبنى رقـ, لسيكلة الكصكؿ إليو

 
 :متحؼ الدمى التراثي. 2

عبارة عف أسمكب مجسـ . تجسد أسمكب الحياة عف طريؽ سرد قصص يكمية, متحؼ بالدمى
ك ذلؾ مف خبلؿ تجسيد األحداث ك المشاىد , لركاية الحكايات اليكمية في الحياة التقميدية

ك يمكف تجسيد العديد مف المشاىد مثؿ الجمسة في المضافة , بكاسطة دمى بمقياس إنساني
أسمكب البناء الذم , يـك الحماـ لمعريس, يـك الحناء ك العرس, طحف الحبكب لمسيدات, لمرجاؿ

كاف يستخدـ سابقا ك تقنيات البناء ك يمكف استغبلؿ بعض األبنية الميدمة في شرح ذلؾ مف 
التي يمكف ,  مف المشاىد الحياتيةخاؿ, 3المبنى رقـ )خبلؿ الحفاظ عمييا في كضعيا الحالي

األمر الذم , ك استخداـ كؿ ما يمـز مف مبلبس ك معدات ك أدكات, ترتيبيا بأسمكب متسمسؿ
باإلضافة إلى سيكلة الشرح مف , يساعد عمى العيش في الزمف القديـ ك االستمتاع بجك الركاية

باإلضافة إلى تسييؿ عممية تخيؿ استخداـ , قبؿ المشرؼ ك سيكلة االستيعاب مف قبؿ المتمقي
. 13 ذلؾ ال يخمك مف الطرافة ك المقترح ىك المبنى رقـؿؾ, المعدات
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 :إدارة المشروع 3.4.7

ك ذلؾ لكي , قبؿ البدء بتنفيذ المشركع ال بد مف معرفة المسئكؿ عف إدارة ك تنفيذ ىذا المشركع
ك لضماف استمرارية المشركع مف جية , نضمف تكفير التمكيؿ البلـز لعممية الترميـ مف جية

: ىناؾ سيناريكىاف متكفراف تبعا لظركؼ الكضع الحالي.أخرل
 
أف يككف المسئكؿ عف المشاريع الخاصة بالترميـ ك المحافظة عمى التراث الدكلة أك السمطة  .1

 فاف قكعمي,  التي تعمؿ تحت لكاء كزارة السياحة ك اآلثار كك المتمثمة بمجنة حفظ التراث, الحاكمة
ك تطكير , ك تككف جزء مف ميزانية الدكلة لحماية التراث, ميزانية المشركع يتـ تقديميا لمكزارة

 .األماكف السياحية

كما أف لجنة حفظ التراث تشكؿ لجنة لمتابعة المشركع أثناء القياـ بتنفيذه ك ثـ تككف مسئكلة عف 
.  استمرارية ك ديمكمة المشركع

 
ىنالؾ مؤسسات المجتمع المحمي كالخاصة تعمؿ في , في ظؿ كجكد سمطة مركزية في الدكلة .2

يأتي دكر المؤسسات الخاصة التي تيتـ بقضايا التراث ك تعمؿ عمى ترميميا ك . ىذا المجاؿ
 تكفير التمكيؿ البلـز لتنفيذ ىذه ك, إعادة تأىيميا ك ذلؾ مف خبلؿ تبنييا لممشاريع المطركحة

ك شرط نجاح مشركع مثؿ قرية .شرط أف تتبع القكانيف الدكلية في مجاؿ حماية التراث, المشاريع
 , جبعة ىك أف يتـ ترميـ ك إعادة تأىيؿ القرية القديمة ككؿ ك ليس مبنى كاحد منيا

 
:  تأمين االستدامة لممشروع4.4.7

 بؿ ك يساعد ,المحيطةبيدؼ ضماف استمرارية لممشركع البد مف أف يتفؽ المشركع مع البيئة 
مف أجؿ ذلؾ يجب العمؿ عمى , بحيث يصبح جزء ميـ منيا, عمى تطكيرىا ك االنصيار معيا

: ك ىما, محكريف ىما أساس استمرارية المشركع ك الداعـ األكبر لو
 
: محور السياحة الثقافية. 1

السياحة الثقافية ىي التي يككف الباعث األساسي عمييا الثقافة كزيارة المكاقع األثرية كالمعالـ 
التاريخية كالمتاحؼ كالتعرؼ عمى الصناعات التقميدية أك أم شكؿ مف أشكاؿ التعبير الفني 

                                                 
. 112ص:2004, حُٔخ٢ٌُ 

 47ص:2002, أرٞح٤ُٜـخ 
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ك تظؿ السياحة الثقافية . كالحضكر في بعض الفعاليات الثقافية مثؿ المعارض أك الميرجانات
 .ىي المقـك السياحي غير المتكرر أك المتشابو أك القابؿ لممنافسة

 
حيث ترتكز صناعة السياحة بشكؿ كبير عمى التراث الثقافي كىك اىتماـ لو مبرراتو, كيتجمى 
ذلؾ مف خبلؿ العبلقة بيف ىذا التراث كصناعة السياحة, فيك يمد صناعة السياحة بعناصر 

جذب مميزة كمكارد لممنتجات السياحية, في حيف تعتمد صناعة السياحة عمى عرض ذلؾ التراث 
.  البلـز لحمايتوـكتقديمو, كاالىتما

كمف ىذا المنطمؽ تبنت العديد مف الحككمات في جميع أنحاء العالـ السياحة الثقافية كأحد أىـ 
كحسب تقديرات منظمة السياحة العالمية فاف السياحة الثقافية تمثؿ . عناصر السياسات السياحية

: مف إجمالي سكؽ السياحة الدكلية, أم ما يكازم ثمث إجمالي النشاط السياحي في 37حكالي 
. : في العالـ تقريبان 15كما تشير ىذه التقديرات إلى أف السياحة الثقافية تنمك بمعدؿ . العالـ

ككما ىك معمـك فاف السياحة الثقافية تعتمد عمى مككنات التراث الثقافي بشقيو المادم كغير 
. المادم

 
إف تطكر مفيكمي التراث كالسياحة كالعبلقة بينيما, كتعاظـ دكر التراث الثقافي العمراني في 

بالدعكة إلى تبني مجمكعة مبادئ اساسية جديدة تمخضت عف االتفاقية دفع  السياحة الثقافية
: ـ كمف اىـ ىذه المبادئ1999العالمية لمسياحة الثقافية عاـ 

 
بما أف السياحة مف أىـ أدكات التبادؿ الثقافي فيجب أف يكفر الحفاظ فرص اإلدارة الفاعمة - 

. لممجتمعات المحمية كاف يكفر لمزائريف تجربة فيـ تراث كثقافات ىذه المجتمعات
العبلقة بيف المكاقع التاريخية كالتراث كالسياحية ىي عبلقة ديناميكية كيجب أف تدار ىذه - 

. المكاقع بطريقة مستدامة لؤلجياؿ المعاصرة القادمة
يجب أف تؤكد عمميات تخطيط الحفاظ عمى المكاقع التراثية كتخطيط استثمارىا السياحي عمى - 

. حصكؿ الزائر عمى تجربة مفيدة كممتعة مف زيارتو ليذه المكاقع
 

يجب إشراؾ المجتمعات المستضيفة ككذلؾ السكاف األصمييف في عمميات تخطيط الحفاظ - 
. كاالستثمار السياحي معان 

                                                 
ػزي حُظخكذ , حُشخ١ًَ 

. ػزيحُِٔي,ػِحٕ 
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. يجب أف تستفيد المجتمعات المستضيفة مف نشاطات السياحة كالحفاظ عمى السكاء- 
يجب أف تعمؿ برامج الدعاية السياحية عمى حماية كتأكيد الخصائص الطبيعية كالثقافية لمتراث - 

. العمراني
كبناءن عمى ما تقدـ, تظير الحاجة الممحة لكضع سياسات كاستراتيجيات كخطط إلدارة التراث 

: العمراني تنسجـ مع ركح ىذه المبادئ تضمف تحقيؽ ما يمي
االستفادة القصكل مف التنكع الفريد لمتراث الثقافي العمراني في ببلدنا نحك تحقيؽ الفكائد - 

. المادية كالمعنكية كبالتالي خمؽ كعي عاـ بأىمية الحفاظ عميو
التعاكف بيف الجيات الرسمية ذات العبلقة كالمجتمعات المحمية كأصحاب القرار في كضع - 

سياسات مشتركة لمتطكير 
. تيدؼ إلى إيجاد صناعة سياحية مستدامة تؤكد عمى حماية المصادر التراثية لؤلجياؿ القادمة- 
إبراز المباني كالمكاقع التراثية مف خبلؿ تكظيفيا كمجمكعات سياحية كثقافية متكاممة, كاإلبقاء - 

عمى تميزىا مف خبلؿ الحفاظ عمى عناصرىا شخصيتيا بيدؼ حصكؿ السائح عمى اكبر قدر 
ممكف مف الفائدة كالمتعة معان كبمعنى آخر, كضع خطط كاضحة لتحقيؽ التكازف بيف مفيكمي 

. الحفاظ عمى ىذا التراث كاالستثمار األمثؿ لو
إف الضماف األساسي الستدامة الحفاظ عمى التراث العمراني ىك استدامة خطة اإلدارة لمكاقعو - 

كلمبانيو التراثية بعد االنتياء مف تنفيذ المشركعات كالخطط التنمكية, كذلؾ باستمرار مراقبتيا 
كاإلشراؼ عمييا كتتبع المستجدات كالتطكرات غير المتكقعة الستيعابيا كالتقميؿ مف تأثيراتيا 

. السمبية
 

  :محور التوعية الجماهيرية. 2

ك ذلؾ , مف أجؿ نجاح أم مشركع ال بد أف يككف محط اىتماـ ك حماية مف البيئة المحيطة بو
ال , فمف أجؿ نجاح المشركع ك ضماف ديمكمتو, ينطبؽ عمى مشركع ترميـ ك حماية قرية جبعة

: بد مما يمي
عمؿ دكرات تثقيفية لمسكاف تبيف مف خبلليا تاريخ القرية ك العصكر التي مرت عمييا ك . 1

ك أىميتيا التاريخية ك أنيا ثركة حضارية ال بد مف الحفاظ عمييا ك ليس , األحداث التي عاصرتيا
 .ىجرىا

إشراؾ عدد مف السكاف ذكم الخمفيات المناسبة في دكرات تساعد عمى فيـ استراتيجيات . 2
ك تككيف فريؽ , ك التي سكؼ تتبع في إعادة اعمار البمدة القديمة في القرية, الترميـ المختمفة

األمر الذم يساعد عمى فيـ , مناسب مف العمالة لبلشتراؾ في عممية ترميـ مباني القرية القديمة
                                                 

. 2001أ٣ٍِٞ   , 3حُؼيى , ٓـِش طَحع ,ٓئٓٔش حُظؼخٕٝ  
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عممية الترميـ ك متطمباتيا مف قبؿ جزء مف السكاف الذيف بدكرىـ يعممكف عمى شرح المكضكع 
. لبقية السكاف

مثؿ المطعـ ك االستراحة , إشراؾ السكاف في الفعاليات االقتصادية التي يحتكييا مشركع القرية. 3
 الذم يجعؿ مف راألـ, مف الفعاليات المكجكدة...المشاغؿ اليدكية ك صناعة األجباف إلى الخ

يعكد بالمصمحة عمى أىؿ القرية بسبب ,  ىدؼ شخصيقحماية المشركع ك ضماف استمرار يت
. تحسيف الكضع االقتصادم ليـ

عف طريؽ كسائؿ اإلعبلـ السمعية ك , مف أجؿ نجاح أم مشركع ال بد مف الدعاية المناسبة. 4
, األمر ذك فائدة عمى صعيديف, ك يفضؿ إشراؾ أىؿ القرية في ىذه الدعاية ك التسكيؽ, البصرية

مف جية أخرل , عمى مستكل الناس يكسبيـ ذلؾ إحساسا بأىمية قريتيـ ك ضركرة الحفاظ عمييا
. يعتبر ذلؾ مصداقية لمدعاية مشاركك أىؿ القرية بيا دليؿ عمى عمؽ إيمانيـ بالمشركع

يفضؿ , حراس لممشركع ك فريؽ لمصيانة, مف متطمبات أم مشركع سياحي كجكد دليؿ سياحي. 5
. أف تككف الفرؽ السابقة مف أىؿ القرية نفسيا بعد تدريبيـ ك تجييزىـ لمتطمبات العمؿ

 
  عممية ترميم القرية و الحفاظ عميها  5.7

ك , ماؿ الفنية مف التدىكر,معيف, إف الحفاظ يعني العمميات الفنية لمحفاظ عمى األبنية القديمة
عند ـ نتعامؿ مع الحفاظ عمى األبنية القديمة ضمف نسيج عمراني معيف . إبقائيا عمى قيد الحياة

تقسـ عممية ترميـ القرية إلى قسميف ,ك لماذا ىناؾ حاجة لمحفاظ عميو, فذلؾ يتطمب فيـ البناء ,
 :
 
:   العمراني القريةعالمحافظة عمى الطاب. 1

ك , ك تشمؿ ىذه المرحمة الترميـ بيدؼ المحافظة عمى الطابع التقميدم العاـ لمقرية مف جية
 ك, بحيث تتماشى مع متطمبات الكقت الحاضر, تكفير الخدمات البلزمة لمقرية مف جية أخرل

: تتككف ىذه المرحمة مف
 : تأسيس البنية التحتية لمقرية

قبؿ البدء بعممية ترميـ المباني ك كأم عممية بناء ال بد في البداية مف بناء األساسات السميمة 
كذلؾ , لذلؾ ال بد في البداية مف إعادة بناء البنية التحتية لمقرية, حتى يككف البناء صحيحا

: عف طريؽ

                                                 
. 2004, ػزي حُٜخى١ 

  Morton and others ,1992:p69 
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  تمديد خطكط التصريؼ الصحي سكاء لمياه الشرب أك لممجارم الصحية ك ربط المباني
 .بالخطكط الرئيسية بكاسطة خطكط فرعية مناسبة

  تمديد خطكط الكيرباء لكؿ المباني مع مراعاة شكؿ المباني التقميدم كعدـ تدمير ك تخريب
بما أف ىناؾ إعادة لمبنية , كيتـ ذلؾ مف خبلؿ تمديد األسبلؾ تحت األرض, الكاجيات لمتمديد

 .التحتية

 ك يجب أف يراعى , إعادة تبميط شكارع القرية بما يتناسب مع المشركع المراد تحقيقو في القرية
ك طبيعة نكع الببلط ك لكنو ك أف يتماشى مع البيئة , عند التبميط المسارات المراد استخداميا

 .كذلؾ يجب مراعاة ممرات المعاقيف, المحيطة بو ككجكد األدراج

 ك أيضا , ك يجب أف تتماشى ىذه اإلنارة مع البيئة المحيطة بيا, تمديد إنارة لمشكارع ك المسارات
ذلؾ مف خبلؿ استخداـ أعمدة رئيسية لمكيرباء ك التمديدات تككف تحت , تحافظ عمى المباني

 .األرض

 مع مراعاة استخداـ , ك إكماؿ النقص في الكاجيات التي تتطمب ذلؾ, إعادة تكحيؿ لمكاجيات
 .المكاد المناسبة لطبيعة الحجارة المككنة لمكاجيات

 
: ترميـ المباني في القرية. 2

: ك أىـ ىذه العمميات , تتشارؾ جميع المباني باحتياجيا إلى بعض عمميات الترميـ 
 عممية اإلصبلح ,(reconstruction)عممية إعادة البناء , preservation))عممية الحفاظ 

(repair), عممية التدعيـ (consolidation) .

 

:  أعماؿ الترميـ األساسية التي تحقؽ العمميات الرئيسية السابقة فيي
: ترميـ المباني مف الخارج ك يشمؿ-1
 
 عممية تنظيؼ الحجارة  :

حيث إف معظـ مباني القرية تعاني مف الرطكبة األمر , ك التي تحتاج ليا مباني القرية بشكؿ عاـ
ك بالتالي يؤدم إلى ظيكر الطفيميات ك التي تسبب األمراض , الذم يؤثر سمبا عمى الحجارة

. األمر الذم يؤدم لتمؼ الحجارة, ك تسبب ظيكر المكف األسكد, لمحجارة

                                                 
. 2004, ػزي حُٜخى١ 

ٍحؿغ حُظؼ٣َلخص , .9ص:1998, حُشٌؼش 

  Morton and others ,1992:p57ٍحؿغ حُظؼ٣َلخص ٝ 
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مف ناحية أخرل تحتاج المباني إلى تنظيؼ مف النباتات المكجكدة عمى الكاجيات ك التي تسبب 
ك التي , ك تتـ ىذه العممية عف طريؽ استخداـ المكاد الكيميائية المناسبة. تفتت حجارة الكاجيات

. ال تؤذم مادة البناء األصمية
 
 استبداؿ الحجارة الناقصة أك التالفة :

كما انو مف الضركرم استبداؿ الحجارة المفقكدة أك التالفة بأخرل مشابية ليا مف حيث المكف ك 
الشكؿ بما يتناسب مع الحجارة األصمية مع مراعاة تكثيؽ ذلؾ في سجبلت مف اجؿ األمانة في 

. الترميـ ك أيضا كمرجع لعمميات الترميـ لمتسييؿ في عممية الصيانة بعد ذلؾ
 
 تبميط األسطح :

ك قبؿ إعادة التبميط ال بد أكال  , كذلؾ لمنع الرطكبة ك األمطار مف التسرب إلى داخؿ المباني
ثـ إعادة التبميط , ثـ  اختيار مادة عازلة مناسبة , مف كشؼ األسطح ك السماح لمرطكبة بالتبخر 

المستكم يحفظ عمى شكمو مع ضركرة المحافظة عمى ميبلف , كما كاف شكؿ السطح السابؽ 
.  ك القباب بنفس االرتفاع األصمي السابؽ لمقبة مع ضركرة عزليا, منسب حتى ال تتجمع المياه 

 
: ترميـ المباني مف الداخؿ-2
 ك ذلؾ مف اجؿ حمايتيا مف التمؼ ك القدرة عمى إعادة , بإعادة التبميط لداخؿ المباني

 عند إعادة التبميط يجب اختيار ما يناسب استخداـ المبنى الجديد شرط أف يتناسب ك, استخداميا
 .باإلضافة إلى تميزه بسيكلة الصيانة ك االستبداؿ, مع البيئة المحيطة بو مف حيث الشكؿ ك المكف

 

 كيتـ ,  مراعاة عدـ تدمير الجدراف الداخمية لممبانيعـ,  تجديد التمديدات الكيربائية ك الصحية
. ك التي يتـ تغطيتيا بشكؿ مناسب, ذلؾ مف خبلؿ استخداـ التمديدات الخارجية

 

 كيتـ استخداـ مكاد تقميدية مناسبة ك ذلؾ كي نسمح لمحجارة , إعادة قصارة الكاجيات الداخمية
 .بالتنفس ك بالتالي منع تككف الرطكبة ك المشاكؿ التي تنتج عنيا

 

 ك الذم , أينما كاف ىناؾ حاجة لذلؾ, إعادة تكحيؿ الجدراف الحجرية سكاء الداخمية أك الخارجية
كأال يتـ قصارتيا ك , يحدد إمكانية إعادة التكحيؿ أـ ال جكدة الحجارة المكجكدة ك جماؿ شكميا

                                                 
  Croci, 1998:p91. 

 . 2004, ػزي حُٜخى١ 
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ك المكاد التي تستخدـ في عمميتي القصارة أك الكحمة يجب أف تسمح بتنفس . إخفاؤىا حماية ليا
 i.ك المادة األساسية في خمطة المكاد ىي الشيد, الحجارة كي نمنع تككف الرطكبة

 

 ك ,  استبداؿ األبكاب ك الشبابيؾ بأخرل جديدة لكف مف مكاد تتماشى مع المكاد التقميدية األصمية
أما تصميـ ىذه األبكاب ك الشبابيؾ فيجب أف يتماشى مع ركح . أفضؿ ىذه المكاد ىك الخشب

 .المشركع المراد تنفيذه في القرية

  

كؿ ىذه األمكر مجتمعة تشكؿ عممية ترميـ ناجحة ك كاممة لممباني إذا تمت كفؽ األساليب 
إال أف كؿ مبنى يحتاج إلى متطمبات خاصة بو ليتكافؽ مع االستخداـ , كىذا بشكؿ عاـ.الصحيحة

. كفي نفس الكقت يجب احتراـ القكانيف السابقة, الجديد
: يحتاج تحكيؿ مبنى إلى مكتبة ما يمي

. كال تستند إلى الجدراف في المبنى, يجب أف تككف قائمة بذاتيا, رفكؼ لمكتب -
 تثبت األجيزة بأقؿ تغيير ممكف , المحافظة عمى درجة حرارة مبلئمة مف خبلؿ أجيزة تكييؼ -

. كىكذا كؿ مبنى ك استخدامو الجديد
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المصادر و المراجع 
: المراجع العربية

, حُـخٓؼش حألٍى٤ٗش,  ُـ٘ش طخ٣ٍن رالى حُشخّصٓ٘شٍٞح, " حُو٤َِ ءهؼخ“, أ٤ٖٓ ٓؼٞى, أرٞ رٌَ -1

 .1994, ػٔخٕ,  ح٤َُٓٞىسؿخٓغ
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