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  136  أماكن اإلضافات بالنسبة إلى أنماط البيوت )6.24(شكل 

إضافات عشوائية فوق أسطح المنازل تعمل علـى تشـويه    )6.25(شكل 

  المباني

136  

  137  مخطط الطابق األرضي المقترح لبيت عرفات )6.26(شكل 

  137  الطابق األول المقترح لبيت عرفات )6.27(شكل 

  138  تحويل غرفة إلى مشغل في بيت عاشور )6.28(شكل 

  138  تحويل غرفة إلى مطبخ )6.29(شكل 
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  139  التغيير في تقسيم البيت )6.30(شكل 

  139  ي الغرف      استخدام القواطع ف )6.31(شكل 

  139  تجزئة االرتفاع                    )6.32(شكل 

  140  تجزئة البيت إلى وحدتين سكنيتين )6.33(شكل 

  140  إضافة مطبخ في فناء أدى إلى إغالق جزء من الشباك )6.34(شكل 

  141  إغالق إيوان قصر عبد الهادي )6.35(شكل 

  141  ى غرفة   تحويل الساحة العلوية إل )6.36(شكل 

  141  غرفة خلفية بيت عبده )6.37(شكل 

  142  أثار االجتياح اإلسرائيلي قصر عبد الهادي )6.38(شكل 

  143  استخدام األسقف المستوية الكاذبة )6.39(شكل 

  143  إزالة المسطبات الحجرية )6.40(شكل 

  144  إغالق فتحات حوش الجيطان )6.41(شكل 

  144   فتح شبابيك  )6.42(شكل 

  144  مظاهر اإلهمال وعدم الصيانة )6.43(شكل 

  145  أثار الهدم بفعل الزالزل              )6.44(شكل 

  145  المشاكل البيئية التي تعاني منها البيوت  )6.45(شكل 

  146  اختالف لون الحجر نتيجة العوامل المناخية )6.46(شكل 

  146  طوقانتآكل الحجارة في احد أجنحة قصر  )6.47(شكل 

  147  نمو الطحالب في جميع أجزاء الغرفة )6.48(شكل 

  147  نمو النباتات بين مداميك الحجر )6.49(شكل 

  148  المشاكل اإلنشائية بالنسبة إلى أنماط البيوت )6.50(شكل 

  149  تشققات في الجدران )6.51(شكل 

  149  تهالك القصارة )6.52(شكل 

  149  مشاكل الرطوبة )6.53(شكل 

  153  تجزئة مساحات القصر ألكثر من وحدة سكنية )7.1(شكل

  154  مقترحات حل مشكلة الحركة بين الغرف )7.2(شكل

  161  الخطوات المتبعة في سياسة تأهيل المباني )7.3(شكل
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  في مراكز المدن الفلسطينية نحو سياسة إعادة تأهيل المباني السكنية

  "حالة دراسية نابلس"

  إعداد

  طشأبو هن أحمد حسينى نه   

  إشراف

  الدكتورة إيمان العمد

  

  

  الملخص

لى إشكالية تطويع خصائص المباني السكنية التقليدية لمالئمـة  الدراسة الضوء ع تلقي هذه

احتياجات الحداثة ورغبات السكان في محاولة نحو تطوير سياسة عامة إلعادة تأهيل وتطويـع  

لتاريخية للمدن الفلسطينية دون اإلضرار بقيمتها التراثيـة  المباني السكنية التقليدية في المراكز ا

  .والحضارية

اتبعت الدراسة منهجية اعتمدت على البحث الميداني لتقييم الوضع الحالي للبلدة القديمة في 

نابلس كحالة دراسية وذلك عن طريق توزيع استمارات على عينة عشوائية شملت جميع حارات 

لى الزيارات الميدانية والمالحظات الشخصية، حددت من خاللهـا أهـم   البلدة القديمة باإلضافة إ

فـي   spssالمشاكل التي تعاني منها المباني السكنية التقليدية، وقد استخدام النظـام اإلحصـائي   

تحليل المعلومات لتحديد إمكانات وفرص التطوير والتأهيل لرفع المستوى المعيشي للسكان ودمج 

  .معاصرةتلك المباني بالحياة ال

توصلت الدراسة إلى أن البيت التقليدي يتمتع بمرونة عالية يستطيع من خاللهـا اسـتقبال   

احتياجات الحداثة ومتطلبات السكان المتجددة بحد أدنى من التغييـرات التـي ال تمـس بقيمتـه     

التراثية والحضارية مع وجود معايير ومحددات تحدد مستوى التدخل المسموح به بناء على نمط 

أهمية المبنى، وفي النهاية حاولت الدراسة وضع البنود الرئيسية لسياسة عامة لتأهيل المبـاني  و

. الســكنية التاريخيــة يمكــن تطبيقهــا فــي جميــع المراكــز التقليديــة للمــدن الفلســطينية
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 األولالفصل 
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  مصادر المعلومات .1.6

  محتويات الدراسة .1.7
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 :مقدمةال 1.1

كانت المدن قديما تنشأ كنتيجة حتمية لمتطلبات ورغبات الساكنين وعاداتهم وثقافتهم التـي  

كبيرة وأصبحت مرآة تعكس ثقافـة   أهميةأنتجت نسيجا عمرانيا متكامال، فاكتسبت المدن القديمة 

ة هي عبارة عن عالقات وتكامالت للعديد مـن العناصـر واألحـداث    وظروف العصر، فالمدين

مأخوذة من الميراث الثقافي، تشكلت بتأثير قوى اجتماعية اقتصادية عبر الزمن، وبالتـالي فـان   

المدن القديمة تميزت بتراث عمراني ومعماري غني بمفرداته وعناصره وبنسـيجه العضـوي   

ور بدقة مالمح الحضارات المتعاقبة التي مرت بها هذه يص أنالمتكامل وقد استطاع هذا التراث 

  .)1998،لفاح(المدن وان يعبر بواقعية عن النمط االجتماعي والفكري لمستخدميها وساكنيها آنذاك

وتعد استمرارية المدينة القديمة بشكلها ومضمونها التقليدي يعتمد على حيويتها االجتماعيـة  

إال أن التطـور   ة وإحياء منـازلهم وأحيـائهم السـكنية،   واالقتصادية وقدرة سكانها على صيان

على البيئة السكنية " سلبيا" من مظاهر التطور اإلنساني قد اثر تأثيرا" العمراني والذي يعد مظهرا

لم تستطيع مواكبة ظروف ومعطيات القرن العشرين مما جعلها بيئـة   أنهافي البلدة القديمة حيث 

حت المدن التاريخية في العالم العربي واإلسالمي تعاني من غير صالحة للسكن المعاصر، وأصب

مشاكل عديدة ومتنوعة لعل أبرزها يبدو في تغير بنيتها الوظيفية األصلية  التي بدأت تتحول من 

مكان للسكن إلى وظائف أخرى أو تم هجر هذه البيوت من قبل العديد من السكان األصلين ذوي 

قات محدودة الدخل والفقراء، هذا األمـر أدى إلـى تـدهورها    الدخل الجيد مما جعلها مأوى لطب

فقـدان المـوروث    إلـى عرضـنا  وخرابها وتغير أساسي في التكوين االجتماعي لهـا، ممـا ي  

  .)1995،محجوب(الثقافي

لم تعد البيئة السكنية تلبي حاجات  إذوتعد البلدة القديمة في نابلس احد النماذج لهذا التدهور  

السكنية صعبة وقاسية للغاية وازدادت التعديات على المباني القديمة  أحوالهم وأصبحتالساكنين 

من جزء للتغلب  أكثر إلىمن خالل تقسيم المنازل  أوفي المساحات الفضاء  اإلضافاتمن خالل 

 أمـا هذا في الجزء المكتظ منها،  ،على الحالة االقتصادية الصعبة وعدم المقدرة على توفير سكن

خارج البلدة القديمة وترك بيوتهم، حيـث تزايـدت    إلىالهجرة  إلىيد فقد عمدوا ذوي الدخل الج
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السكن في  األهالينسبة البيوت المهجورة وأصبحت منطقة موبوءة، يهرب منها من يستطيع من 

تراثية شـكلية وانعـدمت روح الحيـاة     أحجارمجرد  إلىتتحول البلدة القديمة  وبدأتالضواحي 

صور السكنية في نابلس ابلغ شاهد على تردي وتـدهور تراثنـا ومبانينـا    ولعل القاالجتماعية، 

  .التاريخية

ضرورة وطنية وحضارية، إلبراز هوية المجتمع وعراقـة   تعّد العناية بالتراث العمرانيو

مرجع ألصالة الشعوب، ومصدر الستلهام الماضـي وعبـره    تاريخه، ذلك أن التراث العمراني

والمستقبل، وال تأتي المحافظة على التراث العمرانـي مـن    ضرودروسه من أجل صياغة الحا

لها دالالت أعمق تأكيداً الستمرار تفاعـل المجتمـع وحيويتـه،     منطلقات عاطفية فحسب، وإنما

 إحيـاء ضـرورة   إلىوتمسكه بعناصر هويته ومكامن قوته وتميزه، لذا تنبهت العديد من الدول 

حياة المعاصرة وكثرت االجتهادات في هذا المجال، وقـد  مدنها القديمة والعمل على دمجها في ال

قامت بلدية نابلس بتنفيذ العديد من المشاريع لترميم العديد من المساكن ومحاولة تطـوير البيئـة   

لعمليات الصيانة والتـرميم   المفهوم التقليدي ىاالعتماد عل أن إالالسكنية ورفع مستوى المعيشة،

هام  بذاته دون األخذ في االعتبار البيئة العمرانية المحيطة به كعاملالذي يهتم باألثر كمبني قائم 

  ).1987 ،عبد الرسول( ح عملية الصيانة وإعادة التوظيفإنجا ىله تأثير قوي عل

دمـج   إعـادة طرح المشكلة ومحاولة البحث عن انجح الحلول فـي   أهميةمن هنا جاءت 

سياسة واضـحة للتعامـل معهـا وتطويـع      ادإيجمحاولة المباني السكنية في الحياة المعاصرة و

تبقى المراكز التاريخية تنبض بالحياة في الوقت الذي يتم ل ةاالحتياجات الحديث لتالءمخصائصها 

المعـالم المعماريـة    أهمية إبرازفيه المحافظة على النسيج العمراني التاريخي مع التركيز على 

  .عليها والحفاظ هائإحياالتراثية المميزة كالقصور وسبل 

  :وأهميتهامشكلة الدراسة  1.2

معمـاري   بمـوروث المـدن الفلسـطينية   جميـع  البلدة القديمة في مدينة نابلس كما تزخر 

إال أن عـدم   مله تراثا حضاريا محليا وعالميـا، مج مر العصور يمثل في ىعلتكون وعمراني 

، فنجـد  ور واالنهيارتلك المباني للتده الكثير من تعرض ىإل ىاالستغالل األمثل لهذا التراث أد
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الكثيـر  والحياة العصرية الحديثة، فهناك  مءتتالالبيئة السكنية لم تعد  أن نابلس لفي البلدة القديمة 

 السـكان الـذين يهجـرون    أعـداد تزايد  إلىمن البيوت المكتظة ذات االحوال السيئة، اضافة 

 حـتالل االسـرائيلي،  ما تعرضت اليه المباني من تـدمير بسـبب اال   إلى إضافة، هذا مساكنهم

العصر، وبسبب النظرة للقيمـة الماديـة    ومواكبة ظروف اإلهمال بفعله وتدمير همخاطر فقدانو

مع عـدم وجـود سياسـة    ، لم يعد يصلح لألغراض المعاصرة بحجة أن الكثير من ذلك التراث

يتم من خاللها توظيفها واستخدامها وانعدام المعايير التي  وإعادةواضحة للتعامل مع هذه المباني 

 األثريةبالقيمة  اإلضرارتوظيف دون ال إعادةفي  الحلولانجح  إلىتقييم المباني السكنية للوصول 

 .والحضارية للمبنى

الحفـاظ   وأهميةوالتوظيف  اإلحياء إعادةويقوم البحث على دراسة المفاهيم والنظريات في 

كما تقوم على طرح حالـة دراسـية    توظيفها وسبل هذا التوظيف، وإعادةعلى المباني التراثية 

البيوت  أنماطالمشاكل التي تعاني منها  أهمللبلدة القديمة في نابلس ودراسة الوضع القائم ومعرفة 

المبـاني السـكنية التراثيـة     إلحيـاء تدهورها، دراسة وتحليل الحلول المتبعة  وأسبابالمختلفة 

لبيات وااليجابيـات حتـى نـتمكن مـن     الس إلىمها من خالل التجارب المختلفة، للوصول يوتقي

المبـاني السـكنية    تأهيلانجح الحلول في  إلىاالستفادة منها في وضعنا القائم لمحاولة الوصول 

  .الحضاري المعماري لها اإلرثالتراثية مع الحفاظ على 

 :الدراسة أهداف 1.3

ـ  إمكانيـة دراسـة مـدى   " تحقيقه هو إلىالهدف الرئيسي التي تسعى الدراسة  إن ع تطوي

 اإلضـرار ت ساكنيها ومتطلبات العصر الحديث، دون لتلبي احتياجاالبيوت التقليدية  خصائص

المبـاني السـكنية    تأهيـل  إلعـادة الخروج بسياسة عامة  محاولة بقيمتها التراثية، وبالتالي

  ".التاريخية

 إلىتعمل الدراسة  أخرىفرعية  أهدافومن خالل العمل على تحقيق الهدف الرئيسي تبرز 

  :تتمثل فيحقيقها وت

  .ورفع مستوى البيئة السكنية ضع المعيشي لسكان البلدة القديمةتحسين الو .1
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باعتبارها جزء مـن التـراث   المحافظة على استدامة األحياء السكنية بوظيفتها األصلية  .2

  .الثقافي للمدينة

 للعودة للسـكن فـي البلـدة القديمـة     توعية السكان بأهمية الموروث الثقافي وتشجيعهم .3

  .اوصيانته والحفاظ عليها

عمر المباني وصيانة النسيج العمرانـي التقليـدي    وإطالة المحافظة علي البيئة التراثية .4

 مواجهة أخطار العصر الداعي إلي التنمـيط والمحافظة على طابعها المعماري األصيل و

 .وفقدان الشخصية المحلية

  

  

 

 

 

  أهداف الدراسة )1.1(شكل رقم 

 :ات الدراسةفرضي 1.4

 التفسـير المبـدئي   ع الفرضيات ألنها تمثلضو الدراسةيقتضي االلتزام بالمنهج العلمي في 

المباني السكنية التقليدية قـادرة  "أن تقوم على ، ومن ثم فإن الفرضية األساسية الدراسة ألهمية

لحـديث  على استيعاب التغيرات في التصميم والتخطيط ومتطلبات السكان واحتياجات العصـر ا 

  ".بحيث تبقى تنبض بالحياة دون اإلضرار بقيمتها التراثية

  

 الهدف الرئيسي

تأهيل المباني السكنية القديمة لمواكبة 

متطلبات العصر الحديث واحتياجات السكان 

  .دون اإلضرار بالقيمة التراثية لها

 األهداف الفرعية

 تحسين الوضع المعيشي

 لسكان ل والبيئي

إحياء الوظيفة 

  السكنية

التوعية بأهمية 

 التراث

المحافظة على 

 التراث
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  :الفرضيات الفرعية

قصور بالوظيفة السكنية يفقدها قيمتها التراثية باعتبارها معلـم مـن معـالم    ال تأهيل إن .1

  .واستخدامها بوظيفة عامة الحضارية التي يجب الحفاظ عليها المدينة

جزئتها ألكثر من وحدة سكنية دون اإلضرار بقيمتها يمكن إعادة تأهيل البيوت الكبيرة وت .2

  .وأهميتها التراثية

تشكل االحواش السكنية والبيوت المفردة المتشابكة النسيج العمراني للبلدة القديمة والتـي   .3

  .دون المساس به على تكوينه اإلبقاءيجب 

  :منهجية الدراسةخطة و 1.5

واضـحة فـي العمـل     منهجية إتباع واختبار الفرضيات ال بد من الدراسة أهدافولتحقيق 

ـ  إحياء إلىللوصول  وأدواتواستخدام وسائل  يث دالبلدة القديمة ومواكبتها لمتطلبات العصر الح

  :ول التاليدكما في الج إجمالهاوالتي يمكن 

  يق الهدف الرئيسيقتح وأدواتوسائل  )1.1(جدول رقم

دون  واحتياجـات السـكان   ثلعصر الحـدي تأهيل المباني السكنية لتالءم متطلبات ا:الهدف الرئيسي

  األثريةاإلضرار بقيمتها 

المقترحة لتحقيقواآللياتالوسائل 

  الهدف

الجهات

  المستهدفة
  الواجب استخدامها األدوات

  )مطبخ وحمام( توفير االحتياجات والخدمات الضرورية  سكان البلدة القديمة  رفع المستوى المعيشي والبيئي للسكان

  نةتوفير بيئة آم

  تقليل نسبة التزاحم في المباني

المباني المهجـورة    المحافظة على االستخدام السكني

  والمدمرة

  تأهيل المباني المهجورة

  السيئة اإلنشائيةترميم البيوت ذات الحالة 

  صيانة التشطيبات المختلفة

توعية وتشجيع السكان للعـودة للبلـدة   

  القديمة

  مشاركة السكان   السكان

  يدانيةالزيارات الم

  استخدام المواد التقليديةو حد أدنى إلى اإلضافات  األثريةالمباني   الحفاظ على التراث

  الحفاظ على تكوين النسيج العمراني 

   ترميم العناصر الزخرفية

  المقاييس والمعايير الدولية إتباع
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 خرواألالنظري  اإلطاريمثل  رئيسين احدهما محورينوبناء على ذلك ستتكون الدراسة من 

  .العملي اإلطاريمثل 

النظري للدراسة من خالل مراجعة ودراسة المفاهيم والنظريـات   اإلطارويمثل  :األولالمحور 

للحفـاظ علـى التـراث     واآللياتالبيئات السكنية في المدن القديمة والسياسات  إحياء إعادةفي 

عربية وعالمية فـي   حاالت دراسية باإلضافة إلى طرحالعمراني ودمجه في الحياة المعاصرة، 

البيئـة   تأهيـل االيجابيات والسلبيات لمحاولة االستفادة منها وتوظيفها في  وإبرازالتأهيل  إعادة

  .موضوع الدراسةلنابلس السكنية للبلدة القديمة 

اإلطار النظري محور نظريات  وتطبيقويمثل الدراسة الميدانية لمنطقة الدراسة  :المحور الثاني

المختلفة من قصور وبيـوت  وأنماط مساكنها السكنية في البلدة القديمة لنابلس  وهي البيئة األول

  :، وستتم دراستها على النحو التاليكبيرة واحواش سكنية

 جمع كافة البيانات عن المبنى والتي تبرز خصائصه وتساعد على تحديدمن حيث  :المبنى 

قه، كما تساعد هذه البيانات فـي  له وتعمل على توثي لوظيفية والتاريخيةوا القيمة الجمالية

بحيث يتم توفير قاعدة بيانات شاملة عـن   اإلنشائيةدراسة واقع المبنى ومشكالته وحالته 

 ).Latham, D: 2000(المبنى لمرحلة التحليل

حيث يتم  تحديد مجتمع الدراسة ومتطلباته ورغباته وخصائصه من خالل إعداد  :لسكانا 

مي والنوعي لألوضاع االجتماعية واالقتصادية، وتأثيرهـا  الدراسات والمسح والتوثيق الك

على نمط المساكن والمشاكل التي يعاني منها، ودمج وإشراك السكان في تحديد المتطلبات 

 .)Latham, D: 2000 (واالحتياجات
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  :في التأهيل العمل المتبعة آليةويوضح الشكل التالي 

  آلية العمل

  ماتجمع المعلو الرصد والتوثيق مرحلة

  السكان                                                    المبنى التقليدي         

  الوضع االجتماعي                                                  المبنى خصائص   

                           

            

  

  متطلبات السكان واحتياجاتهم                                                                       

  الوضع الفيزيائي          

  

  
                                

 الوضع االقتصادي                                                                     

  اإلنشائيالوضع   

  

  

  

 اكلالمش وإبرازمرحلة التحليل 

  

  البدائل وإيجاد فحص الفرضيات

  

  

  الخروج بالنتائج والتوصيات

  آلية العمل المقترحة في التأهيل )1.2(شكل رقم

 األهمية التاريخية         

 األهمية المعمارية والتراثية   

تصميم المبنى وعالقات الفراغات  

مساحة المبنى وعدد الغرف        

  عدد أفراد األسرة 

 التي تسكن البيتعدد العائالت  

التغييرات في تصميم المبنى     

 المشاكل الصحية  

التعامل مع المواد التقليدية       

 مشاكل معمارية تراثية     

  تقييم الحالة اإلنشائية 

المشاكل اإلنشائية التي يعـاني 

  منها المبنى

 المناطق المهدمة 

 توفير الخدمات الضرورية  

 لعصريةمواكبة المتطلبات ا 

  مشاكل المواد التقليدية 

 عدد العاملين في األسرة 

  دخل األسرة 

قدرة األسـرة علـى أعمـال 

 الصيانة

  كشف نقاط الضعف والقوةإبراز محددات وإشكاليات التأهيل  تحديد إمكانات التطوير

  تحديد مواقع التدخل واليته تحديد مستويات ومدى التدخل ومقداره
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  :مصادر المعلومات 1.6

  :سوف تستند معلومات الدراسة على عدة مصادر وهي

وتشمل الكتب والمراجع والدوريات ورسائل الماجستير والـدكتوراه فـي   : مصادر مكتبية 

والدراسات الخاصـة بالحفـاظ علـى المـدن      ضيع ذات العالقة، مثل حماية التراثالموا

النسيج العمراني، وهذه المراجع يمكن الحصول عليهـا  و المباني السكنية وإحياءالتاريخية 

  .من مكتبة جامعة النجاح ومكتبة بلدية نابلس

ة عـن  الصـادر  والمخططـات  وتشمل الدراسات والتقارير والنشـرات : مصادر رسمية 

إعمار الخليل ولجنـة  ولجنة المؤسسات والدوائر الحكومية والسلطات المحلية مثل البلدية 

 .عمار القدسإ

العمل الصادرة عـن مراكـز    وأوراق واألبحاثوتشمل الدراسات : مصادر غير رسمية 

 .والباحثين األهليةالمنظمات والجامعات والبحوث 

  :يعتمد علىلذي ويقصد بها العمل الميداني وا: مصادر شخصية 

المهمـة فـي جمـع     األسـاليب مقابالت مع ذوي العالقة بالبلدة القديمة والتي تعد من  .1

المعلومات عن مباني البلدة القديمة واحتياجات ساكنيها وتقييمها مع ظـروف العصـر   

  .نصير عرفات. الجديدة، مثل رئيس جمعية الحفاظ على البلدة القديمة م

السكنية في البلدة القديمة والمشاكل التي تعاني منها من  لألنماطالدراسة والتقييم الميداني  .2

خالل تحديد منطقة الدراسة العامة وهي النسيج السكني في البلدة القيمة بجميع حاراتها، 

يها، وسـيتم  الحلول والبدائل ف وإيجادثم المنطقة التفصيلية والتي سيتم دراستها وتقيمها 

 :ذلك على النحو التالي

  .ت الميدانية والمالحظات والمقارنة والتقييم لمنطقة الدراسةالزيارا 

ـ  لتوزيع استمارة تعد   وارد المتاحـة  لتعرف على الوضع الحالي واإلمكانيـات والم

 .1واحتياجات الساكنين انظر ملحق رقم 
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  :محتويات الدراسة 1.7

  :سوف تعتمد الدراسة على طرح المعلومات في خمسة فصول على النحو التالي

 واألهـداف طـرح المشـكلة    وأهميةسيتناول مقدمة عامة عن موضوع الدراسة   :ألولاالفصل 

  .إتباعهاالمرجوة، والمنهجية وخطة الدراسة التي سوف يتم 

والنسيج العمراني لها والمشـاكل   اوخصائصهالمدن التاريخية  نشأةويتحدث عن  :الفصل الثاني

  .التي تعاني منها بسبب تطورات القرن العشرين

النظري والخلفية العلمية التي تستند عليها الدراسة من خالل  اإلطارسوف يتناول  :لثل الثاالفص

استخدام وتوظيف المباني السكنية في المـدن   وإعادةبالحفاظ  طرح المفاهيم والنظريات المتعلقة

  .القديمة

يمها لمعرفـة  طرح حاالت دراسية مماثلة في بلدان تاريخية وفلسطينية وتقويقوم ب :الفصل الرابع

  .حالتنا الدراسيةااليجابيات والسلبيات لالستفادة منها في 

  :فهو يتطرق لمنطقة الدراسة على النحو التالي :الخامسالفصل 

  .لبلدة القديمة في نابلسالسكنية في ا واألحياءلمحة عامة عن منطقة الدراسة  

 .المباني السكنية وخصائصها أنماط 

وتجميع وتحليل البلدة القديمة  وسكان يل الواقع المادي لمبانيتحل وسوف تشمل :السادسالفصل 

 .الحلول والبدائل إلىالالزمة في التقييم للوصول البيانات 

على الخطـوات  " عرض النتائج والمقترحات بناءفحص الفرضيات ووسوف يتم  :السابعالفصل 

  .رات القرن الحاليالمباني السكنية لتواكب تطو لتأهيلسياسة عامة  إلىالسابقة للوصول 
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  .لسكنية في مراكز المدن التقليديةأهمية األحياء ا .2.5

 .أهمية تأهيل المباني السكنية في مراكز المدن التقليدية .2.6

 .إلى تدهور مراكز المدن التقليديةالعوامل التي أدت  .2.7

 .ديةتقليلتي تعاني منها مراكز المدن الاالمشاكل  .2.8



 12

  :نشأة المدينة العربية التقليدية .2.1

وعناصـر   جامدةليست فهي ، وأصالتهاتطور ونشوء المدينة العربية يدل على حيويتها إن 

التي ساعدت علـى تبـدل   تلك التبدل والتغيير موجودة وفقاً للعوامل التي ساعدت على نشوئها و

وم المدينـة العربيـة اإلسـالمية    النصوص الجغرافية والتاريخية واللغوية لمفه وتظهر أحوالها،

وعناصرها البنيويـة وشخصـيتها مـن جهـة      المدينة النبوية واقع واألحاديث اآليات القرآنيةو

  .)2004 ،وزيري(  من جهة ثانية والطبوغرافيةومقوماتها االجتماعية 

وتبرز مجموعة عوامل تؤثر في تكوين المدينة بصورة عامة كالعامل الجغرافي الذي يحدد 

يحـدد الشـكل   وية موقع المدينة والذي يعكس شكل ومضمون النظام العمراني والمعمـاري  أهم

أهم العوامل التي تحـدد شخصـية المدينـة     نمل الروحي والثقافي مااالجتماعي، كما يعتبر الع

العربية ويبرز العامل الروحي متمثال بالمسجد الجامع، وينعكس على الشكل المعماري فنرى أن 

إلـى  كل وفق معاني ومبادئ روحية فجاء بسيطا متواضعا يلبي حاجـة السـاكن،   المسكن قد تش

ويظهر الشكل التالي العوامل المختلفـة  ). 2002،بهنسي( ،جانب العامل الديني في المراحل المتقدمة

  :التي تؤثر على نشوء وتطور المدينة التقليدية

  
  )2004احمد،(: المصدر           

  العوامل المؤثرة في نشأة وتطور المدينة التقليدية )2.1(شكل رقم           
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 : العربية التقليديةالمبادئ العامة في تخطيط المدينة  .2.2

  الوحدة والتوحيد .2.2.1.

، ويظهـر مفهـوم   يعتبر مفهوم األمة هو العنصر األساسي والرئيس في الوحدة اإلسالمية

إذ يعبـر   ،مركز المجتمع هوالذي في تركيب المدينة بشكلها المصغر في الحي والمسجد  الوحدة

النسيج التقليدي عن هوية متحدة لسلوكيات السكان فقد أسهمت سيادة الروح الجماعية في تصميم 

وتخطيط متحد الهوية لذا نجد أن البيئة التقليدية تراعي تهيئة الفراغات المناسبة لطبيعـة الحيـاة   

ويظهـر الشـكل   ، )1999،النويصـر ( مما يظهر الترابط االجتماعي والتكامل والتماسك للمدينة ككل

  .التالي وحدة النسيج العمراني للبلدة القديمة لمدينة نابلس

  
  ) Archnet Image: 1998: (المصدر        

  وحدة النسيج العمراني لمدينة نابلس )2.2(شكل رقم       

  التدرج والخصوصية .2.2.2.

راني بالنسيج الفطري السلوكي يتداخل النسيج العم فراغات المدينة التقليدية بحيثظيم يتم تن

العام إلى المكان  ، منالفراغات المتطلبات االجتماعية الحضارية بأسلوب تناميتحقيق  من حيث

خاص مما يعمل على توفير الخصوصية، ويتحقق مفهوم التدرج من العام إلى الخـاص  الالمكان 
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الستخدام الجمـاعي  بمنظورين على مستوى النسيج الحضري من خالل وجود فضاءات داخلية ل

بدأ من ساحة الجامع مرورا باألسواق التي تمثل منطقة التجمع العامة ثم االنتقال إلـى الزقـاق   

الكبير فالدرب فالزقاق المغلق النهاية وكل هذه مجتمعة تكون الـرابط الروحـي واالقتصـادي    

راغاتهـا لكـي   واالجتماعي والثقافي بين السكان، وعلى مستوى الوحدة السكنية فيـتم تنظـيم ف  

االجتماعي حيث يتم الفصل بين العام والخاص من خالل المدخل المنكسـر   متتجاوب مع التنظي

 ويظهر الشكل التـالي  ،)2004،المالكي(  وتعتبر متطلبات الخصوصية في البيت التقليدي عالية جدا

  .لبلدة القديمة في نابلسالدرب فالزقاق ل إلىساحة تدرج الفراغات من ال

         
  ) Archnet Image: 1998: (المصدر

  نابلسللبلدة القديمة ل النسيج العمرانيالتدرج الفراغي في  )2.3(شكل رقم

  ئة البياالنسجام مع احترام الطبيعة و .2.2.3.

وتـدعو إلـى   ، كثير من اآليات القرآنية وبشكل متكرر على التفكير في الطبيعـة  تلقد حث

تصميم للتنوع الهائل الموجود في الطبيعة، وعناصـرها  والتفكر بالوحدة في التنظيم وال اإلعجاب

  .ذات المساس المباشر باإلنسان، من حيث قيم الجمال، القوة، المنفعة، والفائدة المباشرة لإلنسان

إضافة إلى أن التكوينات العمرانية التقليدية بنيت وتطورت تحت تأثير الظروف البيئية مثل 

عة التصميم فاستخدم الفناء إضافة إلى المشربيات ومالقف المناخ وغيرها فانعكس ذلك على طبي

الهواء واستخدمت المواد الطبيعية في البناء وما إلى ذلك مـن معالجـات لمالئمـة الظـروف     
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للتعامل مع الكنتور في البلدة القديمة  ويظهر الشكل التالي استخدام األدراج ،)1999،النويصر(البيئية

  .لنابلس

  
  استخدام األدراج للتعامل مع الكنتور )2.4(شكل رقم                               

 .الخصائص العمرانية والحضارية للمدن العربية التقليدية .2.3

على تخطيط وتصميم النسيج الحضري للمدينـة العربيـة   السابقة ونتيجة النعكاس المبادئ 

امة رغم اختالف نشأتها، تميزت المدن العربية التقليدية بخصائص ع فقد ،كل فعالاإلسالمية، بش

مسـتويين   إلـى الفراغي، ويمكن تقسيم هذه الخصـائص   النسيج الحضري في تكوينهوتناسق 

  :التخطيطي العمراني والمستوى المعماري

  :الخصائص والسمات التخطيطية والعمرانية .2.3.1.

  Compact fabricالنسيج العمراني المتضام  

تقارب مباني المدينة بعضها من بعض بحيث ويقصد بالنسيج المتضام في تجميع المدينة هو 

ساهم هذا النوع من التخطيط على تـوفير أواصـر   تتكتل وتتراص في صفوف متالصقة، وقد 

المحبة واأللفة بين السكان وبذلك كان له األثر الكبير من الناحية األمنية واالجتماعية إلى جانـب  

الظالل ويقلل مـن تعـرض المبـاني     حيث أن هذا األسلوب يعمل على توفير الحماية المناخية
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 )2004،وزيري( ويحد من مشكلة الضوضاء تحقيق المقياس اإلنسانيلإلشعاع الشمسي، إضافة إلى 

  .يظهر فيها طبيعة النسيج المتضامصورة جوية للبلدة القديمة في نابلس ويظهر الشكل التالي 

  
  )Google earth: 2007 :(المصدر          

  للبلدة القديمة لنابلس للنسيج المتضام صورة جوية  ) 2.5( شكل رقم         

  Space Hierarchyالتدرج الفراغي  

لقد ساعدت التكوينات العمرانية للمدينة التقليدية وارتباطها بشبكة الطرق إلى خلق محـاور  

 مما أدى إلى تكـوين ا حركة ذات فراغات متباينة في الشكل والمقياس تبعا لألنشطة المرتبطة به

  ).2003،عزب(فراغ أمام مدخل احد البيوت يظهر الشكل التاليوتدرج فراغي متميز 

  
  التدرج الفراغي )2.6(شكل رقم                                  
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 Low Rise buildingاالرتفاع المنخفض والكثافة العالية  

كنية عالية وقد ساهم تميزت المدينة العربية التقليدية بأنها ذات ارتفاعات منخفضة وكثافة س

كعالقة  المسجدذلك إلى حد كبير في توفير قدر من الخصوصية ولم يظهر مرتفعا في المدينة إال 

كما برزت أيضا أسلوب تسقيف جزء من الشوارع باإلضافة إلى البـروزات المتراكبـة   مميزة، 

  ). 1998 ،جودي( لتاليالشكل ا من يظهركما  على التغلب على العوامل المناخيةبالمباني مما يساعد 

     
  خط األفق للبلدة القديمة في نابلس )2.7(شكل رقم                             

  نيتفريغ كتل المبا 

فراغـات   بسبب أن طبيعة تكوين المباني متالصقة ومتشابكة مما ال يتيح مجـال لوجـود   

سلوب تفريـغ المبـاني عـن    فلتعويض قلة نسب الفراغات الخارجية بالمدن اإلسالمية فقد اتبع أ

طريق االحواش واألفنية الداخلية والتي كان يتم عن طريقها توفير التهوية واإلضاءة الطبيعيـة  

  .)2004،وزيري( إلى جانب توفر الخصوصية على مستوى المباني السكنية

  
  )1995 ،اكبر:(المصدر                           

  تفريغ كتل المباني )2.8(شكل رقم                       
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  Street and Road Patternالشوارع والطرق المتعرجة  

وتنوعت ، برزت الشوارع والطرق في المدن كمحور رئيسي في التخطيط منذ فجر التاريخ

وأصبح تخطيط شبكات الطرق من بـين   بتنوع واختالف المظاهر الحضارية، تخطيطات المدن

حيث تمتاز الطرق فـي المـدن    المدن قديما وحديثا،األسس التي تصنف عليها نوعيات تخطيط 

الصور التالية طرق  ظهرتو التقليدية بأنها متعرجة وضيقة جاءت لتتناسب وأسلوب حياة السكان

  .)1999،النويصر(وأزقة البلدة القديمة لمدينة نابلس

                           
  البلدة القديمة لنابلس الشوارع والطرق المتعرجة في ) 2.9(شكل رقم         

وهو احد أهم السمات المميزة للعمارة اإلسالمية والذي يعطـي   :المقياس اإلنساني 

الشعور بإنسانية الفضاء، فتاتي الكتل والمباني ذات ارتفاعات متوسطة وكذلك حجم الفراغـات  

 .)2004المالكي،( المختلفة كما يبين الشكل التالي

  
  ) Archnet Image: 1998:(المصدر

 المقياس اإلنساني ) 2.10(شكل رقم                                       
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  :الخصائص والسمات المعمارية .2.3.2.

   Court Yardالفناء الداخلي  

يعتبر الفناء من أهم السمات البارزة في العمارة التقليدية وله وظيفة اجتماعية إلـى جانـب   

وتتوزع حوله غرف البيـت ويختلـف شـكله     وظيفته المناخية باإلضافة إلى توفير الخصوصية

فـي قصـر نمـر     ويظهر الشكل التالي مثـال السـتخدام الفنـاء    وحجمه من منزل إلى آخر

  ).1998،جودي(النابلسي

  
  )2003،سنة ثالثة جامعة النجاح طلبة العمارة(: المصدر               

  قصر نمر النابلسيلالفناء  )2.11(شكل رقم              

 ز على الداخل أكثر من الخارج التركي 

تميزت الحوائط بسمكها واستخدامها المواد المحلية البيئية باإلضافة إلى صغر الفتحات فيها 

هوية مميزة للعمارة التقليدية، حيث أن الواجهـات  ويعطي مما يوفر قدر اكبر من الخصوصية، 

كن هناك تفاصيل زخرفيـه  الخارجية كانت تعامل كجزء من النسيج الحضري ككل وبالتالي لم ي

وكانت معظمها في المعالجات الداخلية التي تضفي إلى الفضاء عناصر ثراء وحيويـة، وبـذلك   

الذي يعكس حرص المسلم على خلـق التوافـق الهندسـي فـي      الداخلي نرى االهتمام بالفضاء

اخليـة لـذلك   الفراغات الداخلية باختيار األبعاد واالرتفاعات التي تتناسب وحجوم الفراغات الد

  .)2004،المالكي(كانت العناية بداخل المبنى تفوق تلك التي تبذل على خارجه
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   Bent entranceالمدخل المنكسر  

استخدم هذا األسلوب التجميعي بحيث تكون المداخل غير متقابلة مع بعضها وذلك لتحقيـق  

غ االنتقـالي  راعن الف هالخصوصية وحجب الرؤية، كذلك يظهر في مدخل البيت نفسه وانكسار

  .لتوفير خصوصية البيت كما تظهر الصور

  
  )1995اكبر،:(المصدر 

  عدم تقابل المداخل وانكسارها   )2.12(شكل رقم 

   Ornamentsالزخارف  

احد العناصر الجمالية في العمارة التقليدية وتختلف أشكال الزخارف تبعا للمواد المستخدمة 

شـكل هندسـي نبـاتي     أوزخارف حجرية بنقش مكتوب ، فهناك والتفاصيل المعمارية المميزة

نقوش وزخارف علـى الخشـب والجـدران     أيضاوهناك  واألبوابمنقوشة في القمط للشبابيك 

  )2003،العامري(والقباب

         
  استخدام الزخارف ) 2.13(شكل رقم  
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   Mashrabiaالمشربيات  

يدية وهي تتميز بنقوشها وزخارفهـا  احد أهم المفردات الجمالية المعمارية في العمارة التقل

الرائعة ولها عدة وظائف منها تحقيق الخصوصية كما أنها تحد من أشعة الشمس إلـى جانـب   

  .)2003 ،العامري(تحقيق التهوية والحد من الحرارة

  
  )2003 ،سنة ثالثة جامعة النجاح طلبة العمارة (:المصدر                                     

  استخدام المشربية  )2.14(شكل رقم                                   

يتضح مما سبق أن للعمارة العربية التقليدية سمات وخصائص وطابع معماري ذو شخصية 

متميزة وقد تشابهت معظم المدن التقليدية إلى حد كبير رغم وجود بعض االختالفات المعماريـة  

اإلحساس بالوحدة الذي يربط هذه لتشـكيالت والتكوينـات   والنواحي التشكيلية ولكن هناك دائما 

المعمارية المختلفة وقد تشكل هذا الطابع نتيجة استخدام المواد البيئية المحلية والمقياس والمالئمة 

البيئية والمفردات المعمارية المختلفة وذلك إلى جانب القيم االجتماعية والثقافية والدينية، وبـذلك  

  .)2004،احمد(طابع المعماري للمدينة العربية التقليدية ينقسم إلى قسمين رئيسيينيمكن القول بان ال

   Visual characterالطابع البصري  

   Value characterالطابع القيمي  
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  .ويبرز الشكل التالي المفردات المختلفة المكونة لكال النوعين

  

  

  
 
 
 

  human scale  قياس انساني                                        formكتلة                  

   climatic تالئم مناخي                                   proportion نسبة                   

   social interaction ترابط اجتماعي                                            scaleمقياس                  

    identity هوية مميزة                                    featuresمفردات                   
  

  )2004،احمد:(المصدر          

  الطابع المعماري للمدينة التقليدية) 2.15(شكل رقم     

 :لمدن التقليديةالنسيج العمراني في مراكز ا .2.4

ـ اتلعب مراكز  ى البعـد الحضـاري والتـاريخي    لمدن التقليدية دورا حيويا في التأكيد عل

والتراثي لتلك المدن، حيث تمثل الجذور التراثية لشكل وتكوين المدينة العربيـة إضـافة إلـى    

وضوح فكر وشكل النسيج العمراني بكل أبعاده وانعكاساته على البيئـة االجتماعيـة والثقافيـة    

ث عن قيمة وتراث وتـاريخ  واالقتصادية لهذه المجتمعات مؤثرا فيها ومتأثرا بها، وعندما نتحد

فقط كالنسيج العمراني والمبـاني والكتـل    ةمركز المدينة فنحن ال نتحدث عن النواحي الفيزيائي

والواجهات وإنما نتحدث أيضا عن الجوانب االجتماعية والثقافية وهي جوانب ال يمكن فصـلها  

ينـة العربيـة بالقطاعـات    عن البعد العمراني لمركز المدينة، ويتحدد الطابع العام الموحـد للمد 

  )2002،بهنسي( :التالية

  .قطاع المؤسسات اإلدارية واألمنية والمتمثل بالقصر .1

يمثـل البعـد    إذقطاع المؤسسات الدينية المتمثلة بالجامع وهو نواة المدينة ومركزهـا   .2

  .الروحاني الذي يجمع باقي الوظائف من حوله

  الطابع المعماري
 Architectural Character

  الطابع البصري
Visual  Character

  الطابع القيمي
Value  Character 
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تتجمع الفعاليات التجارية وهو عالمة  قطاع المؤسسات االقتصادية المتمثلة بالسوق حيث .3

  .ةأساسية في شخصية المدينة العربية ويرتبط مباشرة مع مسجد المدين

قطاع اإلسكان واألحياء السكنية وهو القطاع األكبر حجما وهو األصل في تكوين المدينة  .4

وفي تحديد وظائفها، وتقسم المدينة إلى مناطق تسمى أحياء أو خطط تكون مؤلفـة مـن   

موعات البيوت مع أسواق محلية صغيرة، والحي وحدة متجانسـة تعيشـها مجموعـة    مج

متقاربة بالنسب أو المذهب أو التبعية الجنسية أو بارتباطهم الحرفي والمهني، ويبدو هـذا  

االنسجام أساسيا في تكوين الحي لتحقيق التضامن والحماية، أما بيوت الحي تعـيش فيهـا   

جتمع الصغير حيث تتصل األسر ببعضها وتتحد بشكل حـي  اسر هي النواة األساسية للم

ظيفي ويوضح الشكل التالي توزيـع الهيكـل الـو   ن طريق األلفة والمصالح المشتركة، ع

  .للتخطيط في المدينة العربية

  
  توزيع الهيكل الوظيفي في المدينة العربية )2.16(شكل رقم          

  :قليديةأهمية األحياء السكنية في مراكز المدن الت .2.5

من مساحة المنطقة % 50أشارت دراسات عديدة إلى أن وظيفة السكن تشكل نسبة تتجاوز 

للمدينة هي  الرئيسيةالمشيدة في المدينة بل إن من المعماريين والمخططين من يرى بان الوظيفة 
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توفير السكن ويؤكد روبارت أن البيئة السكنية هي عبارة عن وسط له خصائص بيئيـة معينـة   

يع سكانها االختيار ضمن محددات ثقافية مرتبطة بأسلوب حياتهم، وهذا االختيـار يعكـس   يستط

الرغبة في تحقيق المثل والقيم والتصورات الثقافية، أما عالم االجتمـاع الحضـري األمريكـي    

ويرث فهو ينظر إلى المدينة باعتبارها وحدة اجتماعية تتميز بأنساقها وأنماطها التي قد ال تتوفر 

ي وحدة أخرى، وهذا الكالم ينطبق على مركز المدينة فهو القلب النابض والصورة الحيـة  في أ

  .)1998 ،السواط( التي تعبر عن تاريخ المدينة وحضارتها وخصائصها التراثية

كما أن األحياء القديمة في مراكز المدن تمثل حالة اجتماعية ثقافية ذات خصوصية وليست 

منظومة حضارية تعبر عن تفاعل السكان مع بعضهم فهي اجهات مجرد كتل عمرانية وأبنية وو

البعض ومع محيطهم الفيزيائي، وهذا ما يدعونا إلى التعامل مع هذه األحياء كوحـدة عمرانيـة   

  .اجتماعية ثقافية

يرتبط المضمون اإلسالمي لتصميم المسكن بالتعاليم اإلسالمية التي تختص بحيـاة األسـرة   

واحد من حيث عكسه  النواة األولى للمجتمع اإلسالمي، والبيت العربي وأسلوب معيشتها بصفتها

الجغرافيـة ضـمن    األقـاليم للقاطنين على اختالف  للخصائص االجتماعية ونظام الحياة اليومية

النظام االجتماعي المستمد مـن العـادات والتقاليـد     أنوتنبع هذه الفرضية من  ،الوطن العربي

الدين كنظام تشريعي قد انعكس بالتالي على قوانين البيئـة   مصدرهاالتي  واألعرافاالجتماعية 

في تشكيل البيئية المبنية وشكلها الفيزيائي الحسي من ناحية  أسهمكما  المبنية ونظمها من ناحية،

، وان التغيـرات  اإلسـالمي يكون واحدا على امتداد العـالم   البيت العربي لذا ال بد أن ،أخرى

ين مدينة وأخرى على التكوين الفيزيائي الحسي للتوزيعات الفراغية للبيـت  ب الشكلية التي نراها

 للبيت على التكوين العضوي اإلقليميةالمحلية فيما تطغى الصبغة  طفيفة تعكسها عوامل هي إنما

  .)2003، عزب(

 في نفس الوقت تعكس العادات والتقاليد التي تسود المجتمع ضمن وأداةالبيت هو نتاج  إن

 كما تسهم التكوينات الفراغيـة للبيـت فـي تحديـد حركـة      ،ينة من تاريخ حضارة مافترة مع

 اإلطاللـة  فإن الطبيعة التكوينية للفراغات البيتية وطبيعـة  أخرىوسلوكيات القاطنين، وبكلمات 
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 أومباشر  للخارج ومدى االتصال بين الداخل والخارج وتحديد درجة الخصوصية تنعكس بشكل

  )1983 مصطفى،(طبائع القاطنين أيضاوربما  وأخالقياتيات غير مباشر على سلوك

في العمـارة العربيـة التقليديـة    ويتميز البيت العربي باستخدام الفناء الذي انتشر استعماله 

لم يقتصر هذا االستخدام على نمط معين ، والعالم العربي شرقا وغربا أرجاء المنتشرة على طول

 إلـى الخاصة  واألبنيةافة المباني التقليدية ابتداء من البيوت دون آخر، بل نراه في ك من المباني

 أسـباب  إلـى الفناء  ويعزو بعض الباحثين انتشار استخدام ،المباني العامة كالمساجد والمدارس

سهم الفناء بتوفير منطقة وسطية ضمن المبنى التقليدي تتميز بفرق ، وياجتماعية وأخرىمناخية 

المبنـى   مما يسمح بانتقال الهواء عبـر فراغات مجاوراته من ودرجة حرارة مختلفة عن  ضغط

 ، باإلضافة إلـى وظيفتـه االجتماعيـة   ي يساعد على تلطيف درجات الحرارةوتوفير نسيم هوائ

  .)1999،النويصر( واستخدامه من قبل جميع أفراد األسرة 

 :مراكز المدن التقليديةأهمية تأهيل المباني السكنية في  .2.6

ت السياسية واالقتصادية التي مرت بها المنطقة العربية في القرن العشرين قد كان للمتغيرال

حيث تحولت مراكز تلك المـدن إلـى منـاطق     وأحياءها السكنية سلبياتها على المراكز التقليدية

موبوءة وأصبحت ال تلبي متطلبات العصر الحالي مما حذا بالكثير من السكان إلى هجـرة هـذه   

من المتخصصين إلى أن تجريد مراكز المدن من تركيبتهـا االجتماعيـة   وقد نوه كثير  األحياء

يمغرافية سيفقدها قيمتها كمركز تاريخي اجتماعي ثقافي للمدينة وسيقود فـي نفـس الوقـت    دوال

لمشاكل بيئية واجتماعية تشكل أعباء كثيرة على المدينة، هذا وقد قامت العديد من الدول العربية 

أحياءهـا   ن انهيار وتدهور المراكز التقليدية من خالل إعادة تأهيـل بمحاوالت وتجارب للحد م

  .)1998 ،السواط( بسياسات وأساليب مختلفةالسكنية 

همية تجديد مركز المدينة لكونه أكثر المناطق في المدينة عرضة للضغوط وهو في وتبرز أ

ون بان تجديد مراكـز  نفس الوقت المنطقة التي تعطي للمدينة شخصيتها وتميزها، وقد بين الباحث

المدن ينبع من عدة عوامل بسبب التغيرات التي تطرأ على وظيفة مركز المدينة والحجـة إلـى   

تحديث خدمات البنى التحتية والمرافق والفعاليات االجتماعية وإيجاد الحلول لمشاكل النقل ورفع 
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لقـيم التاريخيـة   الرصيد السكني وتحسين ظروف البيئة السكنية باإلضافة إلى الحفـاظ علـى ا  

  .)1998 ،السواط( الحضاري ثوالجمالية والمورو

الحديث عن الحفاظ على التراث العمراني في مراكز المدن غالبـا مـا يكـون     ولكن عند

الحديث منصبا على الجوانب الفيزيائية والعمرانية واالقتصادية وقلما نتحدث عن اإلنسان وهـو  

نية واالجتماعية والتي هي النقطة المركزية في عمران العنصر الرئيسي ونتناسى الجوانب اإلنسا

المدن، وبالتالي ال بد من التأكيد على أن المدينة بسكانها قبل كل شيء كمـا أن إحيـاء مراكـز    

المدن تستمد قيمتها الحضارية والتاريخية والعمرانية من تركيبتها السكانية ونسيجها االجتمـاعي  

 لحفاظ والترميم أن تنطلق من المحور األساسي وهـو اإلنسـان  المتكافل، وبالتالي ال بد لخطط ا

إضافة إال انه يجب األخذ بمبدأ استدامة الحفاظ على مركـز المدينـة القـديم وهـذه      ومسكنه،

االستدامة ذات أبعاد ثالثة اجتماعية بيئية واقتصادية والتي ال تتم في ظل هروب السـكان مـن   

  .)2004،المالكي( :النسيج العمراني ككل كما يتضح مما يلي ، وتبرز هنا أهمية الحفاظ علىمساكنهم

إن النسيج الحضري الموروث يمثل جزء أساسي بل مركزي يسهم في بلـورة مالمـح    .1

  .لة وجماال بين مدن وحضارات العالم األخرىاالمدينة العربية وبنيتها أص

سـان العربـي   يقدم النسيج الحضري نماذج تخطيطية تنسجم وتتناغم فيها إنسـانية اإلن  .2

وسلوكيته مما يرفع من كفاءتها الوظيفية وخاصة في الفترة التي ظهرت فيها إلى جانب ما 

تعكسه من أبعاد جمالية أصيلة وفريدة ومما يزيد من هذا الجمال هو تراكم الكم الموروث 

 .للمدينة تتمثل باألحياء السكنيةفي مناطق معينة من النسيج الحضري 

الموروث الحيز الذي يعيش فيه الـزمن القـديم بكـل إبداعاتـه     يمثل النسيج الحضري  .3

وإضافاته الحضارية مما يجعل هذا الموروث ذا قيمه تاريخية وجمالية ناهيك عن القيمـة  

 .الرمزية والروحية العالية

يمثل النسيج الحضري الموروث مدرسة تخطيطية ومعمارية يمكن االستلهام منها لتمييز  .4

ءة استغالل الفضاء وظيفيا وجماليا فيها إلى جانب حسن توظيـف  طرزها المعمارية وكفا

 .استعمال مواد البناء المحلية
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ال يمكن تجاهل الدور الوظيفي الذي يلعبه النسيج الحضري الموروث بسـبب موقعـه    .5

وبسبب قابلية هذا النسيج على التكييف لتقديم وظائف جديـدة تناسـب مجتمـع المدينـة     

ة هذا النسيج على أن ال يلحقه أي ضرر تخريبي مـن جـراء   المعاصر مما يزيد من قيم

 .تحويره ضمن متطلبات العصر

 :العوامل التي أدت إلى تدهور مراكز المدن التقليدية .2.7

التشويه الذي نراه اليوم في مدننا القديمة هو عبث بتراث الماضي وأصالته وجمالياتـه   إن

رة، لذا ال بد من ذكر األسباب التـي أدت  حيث أن المدينة بدون مركزها التاريخي هي بدون ذاك

بما فيها مـن مبـاني    إلى تواجد هذه السلبيات في مراكز المدن وانعكاسها على المناطق األثرية

  :ذات قيمة ويمكن إجمالها كما يلي

  عوامل بشرية  .2.7.1.

وينتج عن عدم وجود وعي اثري : بسبب إهمال الصيانة تدهور ناتج عن المواطنين 

دم تفهم القيمة التاريخية والفنية الواقع بها األثر، وخاصة إذا كانـت  لدى المواطنين وع

ال تعود بفائدة محسوسة على سكان المنطقة مما ال يشجع المحافظة عليهـا واالهتمـام   

 .)1997 ،عالم(بها

إن اإلنسان بشكل عام واإلنسان العربي بشكل خاص تتغير حاجاته ورغبته بسرعة  

النسيج الحضري مما يخلـق فجـوة بـين الوظيفـة      تفوق سرعة التغير الحاصل في

المطلوبة والشكل أو الطراز الموروث مما يؤدي إلى تهديم غير مبرر لبعض الوحدات 

 .)2004 ،المالكي(  التخطيطية الموروثة بما يجعلها متوائمة مع الوظائف الجديدة

افسـة  حيث تزداد المن ثاالستثمار جانب آخر يقف مهددا للنسيج الحضري المورو 

بين الوظائف المختلفة الحتالل المواقع المركزية في المدينة مما يـؤدي إلـى تغييـر    

  .االستخدام السكني إلى استخدامات تجارية تضر بالتراث
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إن الهجرة المستمرة للسكان األصليين من أحيائهم القديمة : هجرة السكان األصليين 

فكك التركيبة االجتماعيـة يبـدأ   تعتبر ظاهرة اجتماعية فمع نزوح السكان األصليين وت

التدهور يدب في أحياء مركز المدينة إذ يأتي سكان جدد من ثقافات متعددة مـن ذوي  

الدخول المنخفضة ويصبحون ابرز العوامل التي تعجل بخراب األبنية وتدهورها، كما 

 .أن تفكك وحدة الجوار احدث خلال كبيرا في النسيج العمراني

متوفرة عن النسيج الحضري الموروث ممل يقلل من قيمـة  محدودية المعلومات ال  

  .هذا الموروث لديهم

 )1997، عالم(تدهور ناتج عن األجهزة الحكومية .2.7.2.

  تضارب بين األجهزة المشرفة على المباني التاريخية  

قيام بعض أجهزة الدولة بتأجير المباني األثرية لتـؤدي وظـائف ال تتمشـى مـع      

  .وظائفها األصلية

راكز كافية لآلثار لتقوم برعاية وصيانة وتسـجيل المبـاني األثريـة    عدم وجود م 

  .والتاريخية

وجود قصور في التشريعات التي تهتم باألثر نفسه بدون االهتمام بالمنطقة المحيطة  

  .باألثر

  غياب اإلشراف التخطيطي من قبل السلطات البلدية أو السياحية  

  )Khatib, K: 1993:(عامل الحداثة .2.7.3.

مـن أسـالك الكهربـاء     ةوضرورة توفير التمديدات الحديث يات الحديثةدخول التقن 

  .والهاتف مما يؤدي إلى التشويه البصري للمباني التاريخية

عدم توفر الخدمات حيث يؤدي  محاولة توفير الخدمات الناقصة بطرق غير مالئمة 

ـ   رر التحتية وبعض المواصفات الفنية كالمجاري والتهوية واإلضاءة مما يخلـق الض
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بالموروث العمراني والمعماري عند إدخال هذه الخدمات دون دراسة وبدون إشـراف  

  ) .التراث العمراني والمعماري في الوطن العربي: المالكي، قبيلة( .فتاتي مشوهة لألبنية التراثية

 )Croci, G: 2000 :(تدهور ناتج عن ظروف بيئية منها .2.7.4.

  عامل الزمن والتقادم 

  .قف والحوائط مما يتسبب إتالف الدهان والزخارفتراكم الغبار على األس .1

  تدهور وسائل الصرف الصحي  .2

  تسرب الرطوبة والمياه إلى األسقف والحوائط .3

  بروز العديد من المشاكل اإلنشائية .4

الزالزل والتي تؤدي إلى تهدم أجزاء كبيرة من المباني التاريخية بسبب عدم قدرتها  

 .على تحمل األخطار الزلزالية

  .وجدران المبانيتدهور حالة الحجارة  مناخ والذي يؤدي إلىعامل ال 

 :لتي تعاني منها مراكز المدن التقليديةاالمشاكل  .2.8

  : من أهم المشاكل التي تعاني منها المدن التقليدية ما يلي 

  مظاهر التحديث  .2.8.1.

استخدام مواد بناء حديثة ينتج عن استخدامها البعد عن النمط التقليدي السـائد فـي    

  .ةالمدين

استخدام وسائل معيشية حديثة في المباني القديمة بشكل مشوه لهـا مثـل أسـالك     

  الكهرباء والهواتف 
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تغيير لبعض أنماط الحياة التقليدية التي كانت سائدة داخل المدينة مما أدى إلى فقدان  

  .كثير من المباني السكنية لوظيفتها لعدم مالءمتها للعصر الحالي

  :السالبة ماعيةالمظاهر البشرية واالجت .2.8.2.

، والتـي  يعتبر العامل البشري السبب الرئيسي في وجود المظاهر البشرية واالجتماعية السـالبة 

  )1998، لفاح( :تتمثل فيما يلي

التعدي على األبنية السكنية التاريخية المتميزة اثريـا ومعماريـا ويكـون التعـدي      

   .باستعمال مناقض لوظيفة المبنى األصلية

  .بإضافة عناصر وملحقات دخيلة على تكوين المبنى األصلي  ارتكاب مخالفات 

تقسيم أو تجزئة المبنى األصلي إلى أكثر من جزء للتأجير أو لالستخدام التجـاري   

  .مما يؤدي إلى تشويه تصميمه األساسي

عدم توفر مواقف للسيارات مما يجعل السكان يقومـون بإدخـال سـياراتهم إلـى      

  .يؤدي إلى اختناقات مرورية الشوارع الضيقة واألزقة مما

  مظاهر اإلهمال  .2.8.3.

وقد نشا هذا اإلهمال نتيجة لتوقف استخدام بعض المباني والتي لم تعد تتناسب مـع   

الوقت الحالي ومن صور ذلك اإلهمال القصور في أعمال الصـيانة الدوريـة والتـي    

  )Croci, G: 2000 (.تؤدي إلى استفحال كثير من المشاكل البيئية واإلنشائية في المبنى

تشويه النمط المعماري التقليدي في العديد من األبنية بسبب اإلهمال وعدم الشـعور   

  .باألهمية 
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  : الحفاظ للبيئة التراثية مفهوم .3.1

الحفاظ كما عرف من خالل العديد من الكتابات المتخصصة هو إجراء من شأنه تأكيد عدم 

نها تحقيـق البيئـة   التي من شأ حدوث التلف أو االضمحالل، فهو بذلك يحوي جميع اإلجراءات

والثقافي وفقا ألطر ومحددات تحكمها األعراف والمواثيق الدولية في التنموية للتراث الحضاري 

هذا الخصوص، إضافة إلى المجهودات المعنية باإلدارة والتخطيط السليم مع االستغالل األمثـل  

للموارد الطبيعية والبشرية لكي تتفق مع متطلبات واحتياجات المستعمل وطبيعـة تطـور هـذه    

ما يضمن استمرارية المباني والمناطق التاريخية من منطلق كونها االحتياجات في المستقبل وهو 

  .)Feilden, B:1994 (المكونات ذات القيمة والطابع المتميز

واستخدام هذا المفهوم يعني منع تدهور وتشويه المدن القديمة أو البيئة التاريخية أو المباني 

المميز لتلك المدن بما يتضمن ذلـك   التراثية والعمل على إطالة حياة التراث والطابع الحضاري

من فهم لجوانب اقتصادية واجتماعية وإدارية وتقنية، كما انه محاولة إلنقاذ هذه المنـاطق مـن   

فقدان هويتها وطابعها العمراني المميز، والحفاظ على أصالة المدينة القديمة واستمرارية البيئـة  

  . )2004،بوخش(التاريخية فيها وزيادة الكفاءة في االستعمال

 :نشوء وتطور توجهات ونظريات الحفاظ .3.2

يعود االهتمام بالتراث الثقافي إلى مئات السنين وقد كانت أهداف عملية الحفاظ على التراث 

الثقافي متشابهة خالل تلك السنين لكن األدوات التي استخدمت لتحقيق هـذه األهـداف تغيـرت    

كما تغير فهـم   ،إلعجاب بالعمارة المميزةباستمرار من الرومانسية في جمع ما هو غريب إلى ا

والطبيعي بشكل عام فنجد أن المرحلة الجديدة في فهم العمارة لـم تعـد    المجتمع للتراث الثقافي

تقتصر على مبنى أو معلم واحد وإنما أصبح اهتمام المجتمع بها كمجموعة من المباني والمعـالم  

  ).2004،أمين(أي مدن تاريخية بأكملها

ات الحفاظ تأخذ شكال واتجاها فكريا عالميا مع مطلع السـتينات مـن القـرن    وبدأت نظري

الماضي وذلك كرد فعل عكسي وفي محاولة للمجتمع اإلنساني الحتواء حجم التغير السلبي الناتج 

 أبـو ( تحقيق متطلبات الحداثة مما افقدها الكثيـر مـن ارتباطهـا وشخصـيتها الحضـارية      من

  ).2002،الهيجاء
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ح ومناهج الحفاظ فمنها ما يتسم بالمحافظة الشديدة والتزمت في التعامل مـع  وتعددت طرو

إلـى االتجـاه    ،كل قديم إلى الحد الذي يصل إلى عدم المساس في التعامل مع هـذه المكونـات  

المظهري وهو ما يعني بالمظهر الخارجي وما يقتضيه ذلك مـن اطـر المعالجـات البصـرية     

األخيرة اتجاهات المحافظة المعنية  ذا وقد تنامت في اآلونةه ،انيواألشكال اإلدراكية للحيز المك

بدراسة الواقع التنموي ككل وفرض مفاهيم التنمية الشاملة التي تؤكد على أبعـاد العالقـة بـين    

االلتزام بالحفاظ على الماضي وكيفيته من جهة واألخذ بمذاهب الحداثـة فـي خطـط التنميـة     

  .يمثل معه مدخل أكثر شمولية للحفاظ العمراني والمعماريفيما , العمرانية من جهة أخرى

  :مفهوم الحفاظ على التراث المعماري مر بثالث مراحل أساسية هي أنيتضح 

الوطنية بشكل منفصـل دون   أووالتراثية ذات الصفة الدينية  األثريةالحفاظ على المباني  

 .االهتمام بالمحيط العمراني

استخدام المبنى اسـتخداما   إعادةالمحيط المباشر حيث يتم و األثريةالحفاظ على المباني  

 .معاصرا يتناسب مع طبيعته وبما يتناسب مع المحيط

المبنـى   إلـى الرتقاء بالبيئة المحيطة حيث ينظر ا من خالل األثريةالحفاظ على المباني  

 .يمةتأثيرها مكونة بيئة عمرانية مميزة وذات ق محيطالتراثي باعتباره نواة تتكامل مع 

الحفاظ باختالف الدول وطريقة التعامل مع تلك المدن ويمكن تقسـيم   توجهاتاختلفت قد و

  )2004، مصطفى:(على النحو التالي التوجهاتتلك 

وهو اتجاه متحمس للقديم دون أي  :اتجاه المحافظة على القديم وإحياءه دون تغيير .1

المنـاطق والمنشـات    بحرص شديد ومنع تـداخل  إالتدخل في هذه المناطق  أوتغيير 

الجديدة معه وهو اتجاه كالسيكي يجعل المدن متاحف يفقدها روح المدينة المتفاعلة مع 

 .ساكنيها واحتياجاتها التطويرية

يهتم هـذا االتجـاه بـالمظهر     :اتجاهات الرومانسية التقليدية االتجاهات المظهرية .2

 .باط بالماضيالمنشات التاريخية لتشجيع السياحة واالرت إلظهارالخارجي 
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وهذا االتجاه ورد بقانون التخطـيط  : تخطيط جديـد  وإنشاءالقديم تماما  إزالةاتجاه  .3

 حلـب  -العمراني المصري وعمل به كثير من الدول العربية مثل مشروع باب الفـرج 

وهذا االتجاه غير مناسب لما ينتج عنه من فقدان الروابط التاريخية والتفكك االجتماعي 

 .تاريخية التي تميزت بها المدنوتجاهل القيم ال

تميز هذا االتجاه بالمرونة في المحافظـة واالرتقـاء باألحيـاء    : االتجاهات الواقعية .4

التاريخية مع األخذ في االعتبار عوامل التطور الحديثة وإمكانية تجديد األحياء وتأهيلها 

منـة بحتميـة   للتعايش مع مستعمليها مثل المدن االنجليزية والتي جاءت اتجاهاتهـا مؤ 

التغيير وكذلك إعادة تأهيل المناطق التاريخية علـى ضـوء التطـورات المعاصـرة     

 .واالحتياجات الحالية والمستقبلية

سياسات التعامل مع المبنى اذ يتراوح الحفاظ على ووتختلف مفردات الحفاظ وفقا لمحددات 

ريخية ومعمارية بين حفـاظ  النسيج العمراني للمدينة وما يتضمنه من تكوينات حضرية مميزة تا

   .)2004،بوخش( ويظهر الشكل التالي طبيعة محددات محاور التدخل  تأهيل إعادة, ترميم, كلي

  طبيعة محددات محاور التدخل
  

  محددات ذات قابلية مرنه تتحقق من خالل خصوصية                   محددات ذات قابلية صلبة فترة       

  20المكان فترة ما بعد الستينات من القرن                                     20من القرن  األول    

  
   Conservationحفاظ معماري               Restoration ترميم                           Preservationحفاظ كلي      

  Adaptation   تأهيل إعادة       Reconstruction إنشاء إعادة                              Replication مطابقة     
  

  ) 2004،بوخش:(المصدر 

  محددات محاور التدخل )3.1(شكل رقم 

 :للمباني التقليدية التأهيلأهداف الحفاظ وإعادة  .3.3

أن سياسة الحفاظ يجب أن تهدف إلى الحفاظ على كل ما هو ذو قيمة مؤثرة على شخصية 

تتعـدد  ، وهو جديد ليتعاطف مع الواقع من ناحية ثانيـة  المدينة من ناحية، وعلى توجيه كل ما

  )1998 احمد،:( التالية األبعادالقيام بعمليات الحفاظ ونذكر منها  إلىالتي تدعو  واألبعاد األهداف
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والمتمثلة في الحفاظ على المشاهد التاريخية التي ال يمكـن اسـتبدالها،    األبعاد المعنوية .1

وفترات تاريخيـة    ألحداثنة القديمة والتي تعتبر تجسيدا والمرتبطة بذكريات شاغلي المدي

وترجمة لظواهر معيشية خاصة تعطي اسـتمرار للنبـع الحضـاري عبـر      تأثيرهالها 

  .العصور

تعظيم االستفادة من الموروث التاريخي وتطويع اسـتخدامه   أنمن حيث  األبعاد الثقافية .2

  .يا وثقافيا وفنياية فكرالمجتمعات العمران إنعاشحاضرا ومستقبال يساهم في 

 أنوالتي تتجسد في تحسين البيئة المادية للمناطق والمباني القديمة حيـث   البيئية األبعاد .3

  .االنتفاع الصحيح بها تساهم بشكل جوهري في تحسين بيئتها المادية إعادة

االنتفـاع الصـحيح    إعادةوالتي تتمثل في تحقيق منفعة اقتصادية من االقتصادية  األبعاد .4

  .وحماية الموارد من الهدر والتردي

االنتفاع الصحيح بالمناطق التقليدية بمركز المدينة  التاريخية  أنحيث  االجتماعية األبعاد .5

مع الحفاظ على طابعها وشخصيتها التاريخية يحفظ للمدينة العربية تراثها وذاكرتهـا فـي   

ع الهويـة وتنطلـي   عصر تضمحل فيه الموروثات الثقافية على المستوى العالمي وتضـي 

  .شخصية المدن والسكان بلون وشكل النظام العالمي الجديد

والتي تساعد على استقطاب وجذب السياح للتعرف على ثقافـة وفكـر    السياحية األبعاد .6

 .تعتبر الوظيفة السياحية للتراث العمراني مصدر هام للدخل إذوموروث حضاري، 

 بأحداثـه لم من الماضي وسـرد التـاريخ   حيث يتم من خالل الحفاظ التع سياسية أبعاد .7

العظيمة وتعبر عن الحالة السياسية في تلك الحقبات الزمنية على المدن وتعبر عـن قـيم   

 .الحكم ورسوخه وقوته واستقراره

وعقائدية وتتمثل في وضع القيم الدينية في المجموعات العمرانية مـن دور   دينية أبعاد .8

 .وأسواقعبادة ومساكن 
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 :العمرانياظ على التراث مستويات الحف .3.4

ويمكـن   ،أهميتـه تبعا لحجم ونوع التراث و  العمرانيتتعدد مستويات الحفاظ على التراث 

  )1998،محجوب:(يليتصنيفها كما 

وهو عادة ما يتم من خالل المتاحف للحفاظ على القطـع  : الحفاظ على العناصر التراثية .1

  .يضمن بقائها و سالمتها علمي بأسلوببعد ترميمها ومعالجتها  األثريةوالعناصر 

 إلىالتراثية و تحويلها  للمبانيمثل عمليات الترميم و التجديد : الحفاظ على المبنى الواحد .2

 . مزارات سياحية أومتاحف 

التراثيـة   المبـاني حالة وجـود مجموعـة مـن     في: المبانيالحفاظ على مجموعة من  .3

  .حدةاكل و أهميةالتراثية للمجموعة  وتظهر القيمة المتجاورة يتم الحفاظ عليها كمجموعة

التراثية تمثل اتصال بين  المبانيحالة وجود مجموعات من  في: تراثيالحفاظ على ممر  .4

  .طريق أوممر  جانبيعلى  أخرىمنطقة و 

، وقد استخدمت والممرات التراثية المبانييشمل ذلك و: الحفاظ على منطقة تراثية كاملة .5

حيـث اتبعـت    وأنظمةريعات الحماية من خالل مخططات الدول وسائل واليات تنفيذ تش

 .نفيذ المخططاتتتسلسلت في تدابيرها التنظيمية والفنية لضمان  أساليبالدول 

ويتضـمن   اإلقلـيم و يتم التخطيط له علـى مسـتوى   : اإلقليميالحفاظ على المستوى  .6

تراث ومنهـا  ، وقد استخدمت الدول المتطورة في مجال حماية الالحفاظ السابقةمستويات 

تنظيم عمليات الحماية من خالل تحديد المستويات والمسـؤوليات   أساليب األوروبيةالدول 

من خالل القوانين والتشريعات العامـة   جاءوالصالحيات فظهر المستوى الوطني والذي 

  .)Feilden, B: 1994 (أساليبهاليعزز مفهوم الحماية ويتحكم بمسارها ويوجه 

كمثال  العمرانيو يتضمن الحفاظ على نماذج من التراث : الدوليالحفاظ على المستوى  .7

، وقـد  عامة و عادة ما تشارك فيه الهيئات العالمية مثل اليونسـكو  اإلنسانيعلى التطور 
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اليونسكو في منتصف القرن العشرين بتجديد الحماية على المستوى الـدولي وذلـك    بدأت

ي وليس حكرا على احـد وقـد صـيغت    التراث المعماري للدول هو تراث عالم باعتبار

  .المفاهيم العامة لحماية التراث وعقدت المؤتمرات ووضعت االتفاقيات والتوصيات

  
  )1998محجوب، :(المصدر        

  مستويات الحفاظ )3.2(شكل رقم       

 أنواعنوعين من  إلىتاريخية ليمكن تقسيم الحفاظ على المدن ا  :تصنيف عمليات الحفاظ .3.5

   :وهي على النحو التاليالحفاظ 

 :الحفاظ على المباني التقليدية ونطاقها العمراني وتشمل .3.5.1

 .المباني التقليدية وذلك يشمل التوثيق والترميم والصيانة أوالحفاظ على المبنى  .1

المباني التقليدية ويكون ذلك من خالل استحداث  أوالحفاظ على المحيط العمراني للمبنى  .2

تحكـم   األراضي المحيطة والفرش العمراني ومحاور البصر من حيث استعماالت قوانين
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على المستوى العمراني والمعماري وذلـك تبعـا لمقيـاس     األثرالطابع المعماري لمحيط 

 .التأثيرالمباني وتبعا لمحيطه ومدى  أوالمبنى 

  
  )2004احمد،: (المصدر              

  ليدية ونطاقها العمرانيالحفاظ على المباني التق )3.3(كل رقمش            

  :نوعين إلىويمكن تقسيم الحفاظ على المحيط العمراني 

المباني على المحـيط المباشـر مـن خـالل      أوالمبنى  تأثيرن ويك أنمستوى أ ويمكن  .1

 )بناء مواد تشطيب( المفردات المعمارية المستخدمة والمواد 

  
  )2004د، احم: (المصدر                                        

  على المحيط المباشر تأثير المبنى )3.4(شكل رقم                                   
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مستوى ب حيث يكون تأثير المبنى أو المباني التقليدية على نطـاق المحـيط االشـمل     .2

وتكون االستعماالت  لألراضي احد أهم العناصر التكاملية لفراغ محيط المبنى أو المباني 

 .اويمكن تحقيق ذلك من خالل قوانين تحكم االرتفاعات للمباني ومقاييسهالتقليدية 

        

  المبنى في البعد تأثير                                     المبنى على المحيط العمراني    تأثير          
  

  )2004احمد، : (المصدر   

  مرانيتأثير المبنى التقليدي على المحيط الع )3.5(شكل رقم   

وفي هذا النوع يتم التعامل على  :الحفاظ على الطابع العمراني والمعماري للمدينة .3.5.2

  :ثالثة مستويات

وتخطـيط   األراضـي المستوى التخطيطي وفي هذا المستوى يتم التعامل مع استعماالت  .1

  شبكات الطرق 

يعة المستوى العمراني الحضري ويتم الحفاظ على الطابع البصري للنسيج العمراني وطب .2

  .وتنسجم مع روح المكان تتالءمالفراغات وفرش الشوارع والساحات بحيث 

 إضافةالمستوى المعماري وفيه يتم مراعاة المفردات المعمارية القديمة والمحافظة عليها  .3

. جانب التعامل والمحافظة على مقياس الكتل وارتفاعاتهـا  إلىمواد البناء المستخدمة  إلى

 .ف عمليات الحفاظ ومفرداتهاويظهر الشكل التالي تصني
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  )2004احمد، : (المصدر        

  الحفاظ على الطابع العمراني والمعماري للمدينة )3.6(شكل رقم       

المراجعـات  خـالل  مـن  للمباني التقليدية ف التأهيل إعادةتصنيف عمليات  إلىبالنسبة  أما

عادة التأهيل للمباني التراثيـة يمكـن   مجال إ النظرية والتحليل للتجارب العملية لبعض الدول في

  :كالتالي أنواع تقسيم عمليات إعادة التأهيل إلي ثالثة

والجمالية والمعمارية بنفس الوظـائف   إعادة تأهيل المباني األثرية ذات القيمة التاريخية .1

  .ودمجه مع البيئة المحيطة به األثر ىاألساسية لتلك المباني بما يحافظ عل

تغيير وظيفتها بوظيفة جديدة تتالءم مع ظـروف األثـر    اني األثرية معإعادة تأهيل المب .2

في هذه الحالة عملية تحديد االستعمال األمثل لألثر فـي   ومكانته التاريخية والفنية، وتأتي

  .عائد اجتماعي ثقافي ىتحقيق أقص بما يضمن ىالمرتبة األول

ضـاري عمرانـي يعظـم    األثرية بإدراجها ضمن سياق مشروع ح إعادة تأهيل المباني .3

 .ضارية تنموية معاصرة تحترم األثربإضافة مشروعات ح الفائدة ويرفع قيمة المكان ككل

  :أساليب الحفاظ وإعادة التأهيل .3.6

مهما يكن سبب المحافظة على الموقع، يجب توفير سبل الحفاظ، ليس على الوحدات المنفردة 

الحفاظ تبعـا   أساليبتختلف ، وأساسي مرأللمنطقة ككل، و هذا  األصليةفحسب، بل على الصفات 
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التطابق وفيمـا   أوالحفاظ  إلىالبناء  إعادةوتتراوح ما بين  العمرانيالتراث  أو األثرلنوع و حالة 

  : المتبعة في عمليات الحفاظ األساليب أهميلي 

يحتمل وقوعـه   أوخلل بالمبنى وقع فعال  أووهي عملية معالجة تلف : repair اإلصالح .1

تحسـين   إلـى عزل وهي بذلك تهدف  أعمالالشقوق  إصالحالوسائل المتبعة مثل وتكون ب

المعالجـة،   تـأخرت  إذامخـاطر اكبـر    إلـى المظهر العام للمبنى وتدارك تلف قد يؤدي 

 .يتم بصفة مستمرة للحفاظ على المبنى وحمايته أنهو عمل دوري يجب  واإلصالح

بالتغيير مطلقا ويسمح بإضافة مـواد   وفيه ال يسمح:   preservationالحفاظ والوقاية  .2

 تغييـر االسـتعمال األصـلي    أو باإلزالةغير ظاهرة للحفاظ على حالة المبنى، وال يسمح 

على المبنـى   اإلبقاءللمبنى، وهي تعنى بشكل مباشر مع الخصائص الثقافية ويكون هدفها 

 Feilden, B:1994)  (.األصليبشكله 

المادية والمـواد الداعمـة التـي     باإلضافاتعنى وت: conservationالحفاظ المعماري  .3

ـ   للتأكيدتحافظ على هيكل المبنى كما هو  بعض على استمراريته وعدم تلفه، وهي تسـمح ب

على  التأثيرفي حالة  واإلزالة، ويسمح ببعض الهدم اإلضافاتالتغيير بضوابط محددة كذلك 

  Feilden, B: 1994).(دينية األصليةيفة كانت الوظ إذا إالالقيمة التراثية، ويمكن تغيير الوظيفة 

بناء ما تهـدم   إعادةعن طريق  األصليةحالته  إلىالمبنى  إعادة:   restorationالترميم  .4

تغييـرات   إلىحسب ما تتطلبه الحالة، حيث يتعرض المبنى بمرور الزمن  إصالحه أومنه 

ت فرديـة  عامل مع حاالتعديال به وتعتبر هذه وسيلة من وسائل الت أومختلفة تحدث تشويها 

 .من المباني التاريخية 

البنـاء للمبـاني    إعادة األسلوبويتضمن هذا :  reconstruction واإلنشاءالبناء  إعادة .5

 . القديمة على مثل الحالة التي كانت عليها في الماضي

 إعـادة تعتبر عمليـات  :  adaptation & rehabilitationاالستخدام  وإعادةوير التط .6

من التوجهات الحديثة والتي حظيت باهتمام العاملين في المجال لما تمثله من دعم  االستخدام
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وهناك ثالث متغيـرات   ،ايجابي لعمليات الحفاظ وضمان نجاح واستمرارية عملية الترميم

  Latham, D:2000).(:استخدامات جديد إلىتؤثر على نجاح تغيير االستخدام للمباني الحالية 

  ياجات برنامج االستخدام الجديدمقابلة المبنى الحت 

  .البناء إعادةالجدوى االقتصادية لعمل التغييرات الالزمة مقابل  

  .االستخدام حتى لو كانت التكلفة اكبر بإعادةالتزام المالك  

 :سياسات الحفاظ .3.7

تعاني اغلب عمليات الحفاظ والتعامل مع البيئة التقليدية من قصور النتائج وعدم تكاملهـا،  

تتبنى دراسة بعض الجوانب وتغفل عن جوانب أخرى مما ينتج عنـه عـدم تكامـل    حيث أنها 

وقصور في هذه المجاالت، فعملية الحفاظ على البيئة التاريخية عملية معقدة تتداخل فيها الكثيـر  

من العوامل التي تؤثر على عملية الحفاظ والتي تلعب دورا هاما في تحديد معالم السياسة التـي  

عمليات الحفاظ حتى تكون شاملة على ة، مما يستدعي دراسة هذه العوامل وتأثيرها تنتهجها الدول

  )2004،الطوخي(: ومتكاملة وهذه العوامل على النحو التالي

 

  

  

  

  

  العوامل المؤثرة على سياسات الحفاظ والتأهيل )3.7(شكل رقم

 :البعد االقتصادي سياسات الحفاظ و .3.7.1

الحفاظ العمراني من أكثر العمليات التشغيلية تعقيدا وذلـك نظـرا   يعتبر تفعيل مشروعات 

لمجموعة من األساسيات والمحددات التي تعتمد على المواءمة بين أهداف الحفاظ والصيانة وبين 

فكر التغيير المصاحب إلعاشة التراث وتسويقه وفاعلية استثماره في البيئات المعاصرة من جهة 

 العوامل المؤثرة على سياسة الحفاظ

قوانين وتشريعات  عوامل تقنيةعوامل اجتماعيةعوامل اقتصادية القيم الحضارية
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ليات التشغيل التوازن بين جملـة مـن االهتمامـات الوظيفيـة     تحقق عم أن، حيث يجب أخرى

  .)2004، أمين( واالجتماعية واالقتصادية والسياحية والتعليمية

نتيجة عدم الوعي بأهمية الحفاظ ودوره في تنمية المحيط العمراني المعاصر ولعدم وجود و

 أعبـاء حفاظ العمراني من جانب ما تتطلبه استراتيجيات ال إلىسياسة اقتصادية شاملة ومتوازنة 

 إلى أدىالمعيشية  مما  األولوياتالموارد المتاحة وترتيب  إلىبالنظر  إغفالهااقتصادية ال يمكن 

بمقومات البعد االقتصادي الذي يشكل بدوره  األخذالفصل شبه الكامل بين سياسات الحفاظ وبين 

الذي يعيق تحقيق  األمرر االقتصادي الموجه للسياسة العمرانية بالمجتمعات النامية وحركة التغيي

  .اكبر قدر من االستفادة

ثيريا وديناميكيـا  االقتصادية كبعدا تأ واألبعادوبالتالي ال بد من دراسة العالقة بين المعايير 

االقتصادية المتاحة من  اإلمكاناتعلى سياسات المحافظة على التراث وسبل ترشيدها في ضوء 

ومداخل التنمية االقتصادية التـي تعتمـد علـى التكلفـة      أدواتر خالل منهجية علمية في اعتبا

  ).2004،المالكي( التنمية بأطروالمنفعة والتأثير المتبادل كمقياس لسياسات المحافظة وعالقتها 

األساسيات والفرضيات الرئيسية التي طرحتها مجموعـة المواثيـق الدوليـة فـي هـذا      

  :الخصوص

 إلعاشةلحفاظ والصيانة وبين فكر التغيير المصاحب ق المواءمة بين أهداف ايحقتيجب  

  .التراث وتسويقه في البيئات المعاصرة

المناطق التاريخية على  وإدارةال يكون تحقيق عائد مادي من عمليات التشغيل  أنيجب  

يكون في اتجاهات االستدامة والتطوير لمفاهيم  أنحساب القيمة الحضارية للمنطقة بل يجب 

  .نةالحفاظ والصيا

تحقق عمليات التشغيل التـوازن بـين االهتمامـات الوظيفيـة واالجتماعيـة       أنيجب  

 .واالقتصادية والسياحية والتعليمية للمجتمعات التي قد تشكل قيما متعارضة فيما بينها 



 44

الالزمة لتحقيـق نظـام اقتصـادي     األدوات أهموتعتبر دراسات الجدوى االقتصادية احد 

واتخاذ قرار ومن ثم وضع بدائل متعددة  األولوياتلمساعدة في تحديد جانب تحقيق ا إلىمتكامل 

مجاالت الحفاظ العمراني في  إلىللحلول وتقييمها من خالل معايير متعددة حددها ليشفيلد بالنسبة 

عدة عناصر منها الثباتية، المناسبة، المكانية، والمطابقة مع المواصـفات القياسـية والمرونـة    

اح الخططي، ويبرز الشكل التالي مقاييس القيمة االقتصادية في سياسات الحفاظ التصميمية واالنفت

  .)2004،أمين( العمراني

  
  )2004، أمين:(المصدر           

  مقاييس القيمة االقتصادية في سياسات الحفاظ العمراني )3.8( شكل رقم           

 : سياسات الحفاظ والبعد االجتماعي .3.7.2

لها سمات مميزة اكتسبتها عبر الـزمن   أنقديمة بالمناطق التاريخية نجد البيئة ال إلىبالنظر 

التراث العمراني بها هـو انعكـاس    أنالذي يجعل منها شخصية مختلفة عن غيرها حيث  األمر

الذي يؤكد تكامل وتفاعل المجتمع  األمر ،صادق لظروف بيئية واجتماعية لمجتمع ما في زمن ما

هذا المجتمع أي انه يوجد صلة وثيقة بـين المكونـات الماديـة للبيئـة     مع تلك البيئة الكائن بها 

هناك تداخال بين تفاعل فكر المجتمع وتلـك   أنللثانية أي  مرآةهي  واألولىومقوماتها المعنوية 

  .) 2004 ،لطوخيا( كنتاج مادي ةالبيئ
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البشري  التعامل مع مشروعات الحفاظ والصيانة على المباني فقط دون الوعي بالعنصر إن

فشل هذه المشروعات وخاصـة فـي المنـاطق     إلىالمتمثل في المجتمع المحلي غالبا ما يؤدي 

المأهولة بالسكان، فغالبا ما تتعرض عمليات الحفاظ والصيانة لتعديات فـي مرحلـة مـا بعـد     

مـن   إغفالهاوذلك بواسطة المجتمع المحيط لتحقيق رغباته في حال ) ما بعد التأهيل( االستخدام 

عن مشروعات الحفاظ، مما يكون له التأثير السلبي على المناطق األثرية  المسئول آوبل المرمم ق

مع احتياجـاتهم   تتالءممن خالل التعديات التي يقوم بها أفراد المجتمع في تلك المشروعات لكي 

  .األثرتدهور حالة  إلىة مما يؤدي المختلف

هوم الحفاظ والتنمية بين أفـراد المجتمـع   ضرورة نشر الوعي الثقافي واإلدراك لمفوتبرز 

لكي يصبح المجتمع بذلك المفهوم واعيا بالعمل على الحفاظ والتنميـة التـي تلبـي طموحاتـه     

وعند تحليل العالقة بين عملية الحفاظ وبين أفراد المجتمع يظهر لنا عدة عوامل لهـا   ،الحضارية

  )2004 ،الطوخي(:ما يليك على هذه العالقة تتضح تأثيرها

يعتبر الوعي التاريخي عند أفراد المجتمع متطلبا أساسيا عندما يتم أي تطوير مسـتقبلي   

  .في البيئات العمرانية التراثية

المجتمع لروح الحضارة التي تهيمن على المنـاطق والبيئـات التاريخيـة     أفرادفهم  إن 

 .باالستمرارية حساسإوالمباني التراثية تعطي 

المستفيدين من عمليات الحفاظ والتنمية فهـي ليسـت مجـرد     أولالمجتمع هم  أفراد إن 

 .صيانة وترميم للمناطق الستغاللها سياحيا فهي دعوة للمجتمع للمشاركة والتفاعل

سمات التعامـل مـع    أهمتنامي الدور الفعال للمجتمع وتفعيل دور المشاركة يعتبر احد  إن

شاركة في عمليات الحفـاظ والصـيانة   ظهور مفهوم الم أن إذ، المشروعات المرتبطة بالمجتمع

، وذلك لما تتمتع به اغلب المنـاطق  األثريةيعتبر مجال جديد ومفهوم متميز للتعامل مع المباني 

لعمليـة الحفـاظ والصـيانة     األساسـي يعتبر المجتمع هو المحرك  إذ، من حياة نابضة األثرية

  .)2003عزب،( بالمشاركة ومن خالل سياسات التمكين
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  :حفاظ ومفهوم القيمةسياسات ال .3.7.3

يرتبط مفهوم الحفاظ المعماري بشكل مباشر مع تعريف القيمة حيث تعتبر المحافظة علـى   

الرئيسية، وبدورها تساعد معايير القيمة في  أهدافها أهمالقيمة بوجه عام في سياسات الحفاظ احد 

تعددت مـداخل  و ،)Feilden, B: 1994 (واتخاذ القرارات المرتبطة بتلك السياسات األولوياتتحديد 

تصنيف وتعريف القيمة الحضارية للمبنى التاريخي والمواقع التاريخية، ويمكـن تحديـد تلـك    

رئيسين احدهما يصنف المبنى التاريخي من خالل مقومات تواجـده   إطارينالمداخل من خالل 

ماديا ومعنويا  وعالقته التبادلية مع محيطه يركز على بعده التأثيري واآلخرفي نطاقه العمراني 

  : كما يظهر من الشكل التالي

  
  )2004، بوخش( :المصدر         

  يوضح الشكل القيم الحضارية للبيئة التاريخية )3.9(شكل رقم        

انفعالية، وتتمثل  هي قيم مكتسبة عبر الزمن وقد تكون قيمة علمية، أو قيمة :القيم الثقافية 

جيدا عن ثقافة المجتمع، أو عن حقبة سياسية أو  عبيرافي كون ذلك المحتوي المادي يعبر ت

 ،القيم الثقافية كل مـن القـيم الوثائقيـة    ىمسم ويدخل تحت، اقتصادية في تاريخ البشرية

  .)Feilden, B: 1994 (المعمارية، األثرية ،التاريخية

لـه   المجتمع والمجتمعات التاليـة  احتياج ىمد ىفهي قيم وقتية تتوقف عل :القيم النفعية 

القـيم   ،النفعية كل من القـيم الوظيفيـة   لالستفادة من ذلك العمل الفني، ويندرج تحت القيم

 .السياسية القيم ،القيم االجتماعية ،االقتصادية

ولـيس حسـب    الصفات الشخصية لألفراد وإدراكهـم،  ىفهي تعتمد عل :القيم العاطفية 

 .الرمزية ،لروحانية، االتواصلو الهوية ،حقيقتها، ويندرج تحت القيم العاطفية اإلعجاب
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 إتباعهـا التعامل معها والمقتـرح   ياتآلوويبين الجدول التالي تحليل لبعض القيم المختلفة 

، بـوخش ( إتباعـه ومستوى التدخل الالزم  إطارللحفاظ على تلك القيم وعدم المساس بها وتحديد 

2004(.  

 المقترحة للحفاظ واآللياتالقيم  أنواع )3.1(جدول رقم

  نواع القيم المختلفةأ
السياسة وااللية المقترحة للحفاظ على تلك القيم في  

  عمليات الحفاظ

  القيمة التاريخية
 األثـر بحالة  تتأثروهي قيمة مكتسبة خالل الزمن وال  

يشكل التاريخ ذاكرة الماضي ويهـتم بتحديـد    إذالحالية 

 واألحداث اإلنسانيمحاور االرتباط مع تطور المجتمع 

ككل وتجعل منه  األمةريخية المتعاقبة  والتي تخص التا

 إعطـاء هـو   أهمية األكثروسطا متميزا للحفاظ والبعد 

 الكيفية الفعالة لعمليات الحفاظ

عمل دراسات توثيقية لمراحل تطور المبنى لمعرفـة   

  .األصليةوالعناصر غير  األصليةالعناصر 

لـك  المواد والحرفية المستخدمة وذ أصالةعلى  التأكيد 

من خالل االلتزام الكامل باسـتخدام الطـرق والمـواد    

  .التقليدية

  والمعمارية القيمة الجمالية
يعتمد التكوين الجمالي في العمارة التقليدية على تناغم 

التصميم خالل المراحل المختلفة ومدى حرفية المكونات 

المتميز وتمثل  والعناصر في تمثيلها للطابع المعماري

  . األثريالي بالمبنى الجانب االنفع

 إلبـراز اقل قدر من التغييـرات   إحداثعلى  التأكيد 

 .للمبنى األصليةالهيئة الجمالية 

التاريخي في الدراسات الجمالية  األساساالستناد على  

 .المتهدمة األجزاءوتكملة الصورة البصرية لبعض 

عناصر جمالية جديدة تبعد النظـر عـن    إضافةعدم  

  .صليةاألالعناصر الجمالية 

  القيمة التراثية
وهي استمرارية الذاكرة الثقافية وتعد احد اهم مبـررات  

الحفاظ على المنـاطق ذات القيمـة حيـث ان البيئـة     

العمرانية التراثية تسهم في تاكيـد الهويـة واسـتمرار    

  .الذاكرة الثقافية لكل من المكان وشاغليه

 توثيق حالة المبنى والمواد المستخدمة 

أي عناصـر   إزالةذاكرة المبنى بعدم  المحافظة على 

   التاريخية باألحداثمرتبطة 

  القيمة النفعية الوظيفية
استمرر حياة العمل وفاعليته يتوقـف علـى مـدى     إن

احتياج مجتمعه المعاصر والمجتمعـات الالحقـة لـه    

 أنلالستفادة بقيمته الوظيفية، وتعد الوظيفـة السـكنية   

ي مجتمعهـا، وتعمـل   بمقدورها تلبية احتياجات الناس ف

الوحدة الموروثـة حتـى ال    إنتاجيةزيادة  إمكانيةعلى 

  .نجعل من عملية الحفاظ عبئا اقتصاديا

يصاحب استخدام المبنى اقل قدر ممكن مـن   أنيجب  

وذلك حتى ال يتعـارض اسـتحداث    روالتغييالتحوير 

 .الوظيفة مع القيمة الحضارية للمبنى

ورفع ، يار االستعماليجب مراعاة البعد البيئي عند اخت 

 إلـى كفاءة معدالت الراحة البيئية لمستعملي المبنـى  

  .جانب مراعاة التجانس والفراغ العمراني المحيط
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 :التقني واإلطارسياسات الحفاظ  .3.7.4

من ناحية عملية وتؤثر بشكل فعال في السياسة التي  إتباعهاوهي تمثل السياسات الواجب 

  )1972 ،الريحاوي:( تتبعها الدولة وهي

التعامل مع المحـيط العمرانـي الحيـوي للمبنـى      إطاروهي تمثل : السياسة العمرانية .1

  .التاريخي

   وهي تمثل: السياسة المعمارية .2

  .واالستحداثات والتعديالت، حجم التدخل وكيفيته اإلضافاتالتعامل مع  إطار 

ومعـرض   التراث يكون مهـدد  أن إذالتعامل مع صفة االستخدام المقترح للمبنى  إطار 

بوظائف تنافي وقيمة المبنى وطبيعته مما يترتـب   إشغالهاللضياع والفقدان خاصة في حالة 

التوازن في المحيط الحضري التي هي جزء  إخالل أوالتراثية  يةناألبعليه تخريب وانهيار 

 .األبنيةلتلك  التأهيل إعادة بعين االعتبار اثر المجاورات الحضارية عند األخذمنه لعدم 

 .التعامل مع المواد التقليدية والعناصر المعمارية والتاريخية والزخرفية التقليدية ارإط 

  :التعامل معها وأسلوبالتقنية المختلفة  اإلطاراتيبين الجدول  )3.2(جدول رقم

  اطار التعامل
السياسة او االجراءات المقترح اتباعها في عمليات 

  الحفاظ

التاريخي بمثابة نواة ترتكز عليهـا انشـطة   اعتبار المبنى    :السياسة العمرانية

التنمية المستدامة في المحيط العمراني وخاصة فـي حالـة   

 .التوظيف السياحي

االلتزام بطبيعة العالقات العمرانية داخـل حـدود النطـاق     

 .الحيوي بالحفاظ على شكل وابعاد النسيج التقليدي

 احالل استعماالت عمرانية متناسبة غير متنـافرة وممهـدة   

 .لالستعمال المقترح للمبنى

مراعاة تالفي عوامل التشويش البصري الناتجة من استخدام  

  .عناصر الفرش الخارجي

  :السياسة المعمارية
اطار التعامل مع االضافات االستحداثات  ♦

ويتم اتخاذ القرار بالبقاء او  التغييرات والتعديالت

 
يراعى االلتزام بان تكون كافة العمليات المتعلقة بعمليـات   

 .االضافة االستحداث او التعديل في اقل الحدود الممكنة

ان ال تشكل االضافة أي نوع من الهدر للقـيم الحضـارية    
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  :االزالة لالضافات وفق المعايير التالية
واد المستخدمة اذا كانت تقليدية حديثة ثابتة او طبيعة الم 

  .مؤقتة

  .العالقة مع الفراغ االنتفاعي سلبية او ايجابية 

 .مدى التاثير على االستخدام المستقبلي للمبنى 
 .لالضافة القيمة الجمالية والتاريخية 

 .منطقة تواجد االضافة ونسبتها في المساقط والواجهات 

  .التطور التاريخي للمبنىالبعد الزمني مقارنة مع نمط  

 .للمبنى

ازالة االضافة واعادة الوضع الى ما كان عليه فـي حالـة    

 .للطابع العام والستعمال مؤقت كانت غير مطابقة

االبقاء على االضافة اذا كانت تمثل فترة تطويرية للمبنى او  

 .اذا كانت مناسبة للتشكيل ومن مواد تقليدية 

اذا كانت مناسبة في التشكيل ولكن من مواد مغايرة يتم في  

هذه الحالة تغيير مادة االنشاء اذا كانت االضافة ال تشـكل  

  .ية ومناسبة للوظيفةهدر للقيمة الحضار

يجب التاكد من ان التعديل او التبديل في استخدام المبنى هو    التعامل مع صفة االستخدام المقترح للمبنى ♦

السبيل الوحيد لتادية الوظيفة وان يتم التعديل في االجـزاء  

االقل وفي اضيق الحدود الممكنة سواء كان استخدام بـنفس  

 .ةالوظيفة االصلية او وظيفة مغاير

مالئمة الطبيعة التكوينية للفراغات االصلية بالمبنى لنطـاق   

 .الوظيفة

 ابراز كيفيات التغيير من خالل 

  .توثيق المبنى قبل وبعد اجراء التغيير -             

  التمييز بين القالب المستحدث والقالب القديم  -             

  .تحقيقا لالصالة                

اد التقليدية والعناصر التعامل مع المو ♦

المواد التقليدية في : المعمارية والزخرفية والتاريخية

المباني التاريخية احد المشكالت الرئيسية التي تعوق 

عمليات الحفاظ بصورة عامة نظرا لما تتطلبه من 

مهارات فنية عند التعامل معها، وتكون المواد اما مواد 

رية والزخرفية انشائية او مواد مشكلة للعناصر المعما

  .لتلك المباني

المحافظة على الطبيعة التكوينية للمادة سواء في عمليـات   

 .اعادة االنشاء او الترميم

عدم اضافة مواد جديدة اال في اضيق الحدود مـع االبقـاء    

 .على االجزاء االصلية بعد ترميمها

استكمال االجزاء المنهارة بنفس االبعاد والمواد االصلية مع  

 .عمل المضاف من خالل مساحة لونية مقاربةتمييز ال

في حالة ادراج تركيبات من مواد اخرى الستيفاء اغراض  

وظيفية يراعى استخدام مواد شفافة ال تؤثر على الصـورة  

 .البصرية للعنصر االصلي

عدم ادخال أي نوع من انواع التحوير على اشكال العناصر  

  .التقليدية بغرض تحقيق كفاءة االنتفاع

       

 :سياسة الحفاظ والقوانين والتشريعات الدولية .3.7.5

صـفة عالميـة فـي القـرنين      يأخذاالهتمام بحماية المناطق والمباني التاريخية  أصبحلقد 

وضع مواثيق وتوصيات دولية للمحافظـة   إلىالسابقين، حيث كانت هناك دعوات عديدة تهدف 

السريعة وغيرها من العوامل التي  على التراث العالمي وخاصة في ظل عمليات النمو العمراني

  .)2002 ،الهيجاء أبو( والمعالم المعمارية بشكل كبير باآلثار أضرت



 50

االتفاقيـات الدوليـة مـن     إلى باإلضافةمراعاة القوانين السائدة على المستوى الوطني  إن

ئيسـي  الضـابط الر  واألنظمةتعتبر القوانين والتشريعات  إذالعوامل الرئيسية لسياسات الحفاظ 

للتعامل مع التراث العمراني، وتوضع القوانين على مستويين المسـتوى الـوطني والمسـتوى    

  :العالمي

 واألبنيـة ربط قوانين التـراث بقـوانين التنظـيم     إن :القوانين على المستوى الوطني .1

 أمر بـالغ األهميـة   االرتفاعات أوالمواد  أووالحماية وكذلك المواصفات من حيث الشكل 

  .تؤثر على التراث العمراني أنقوانين خاصة يمكن  وأيةقوانين التخطيط  إلى باإلضافة

لقد اهتمت اليونسكو بتحديد اطر عامة يتم من خاللهـا   :القوانين على المستوى العالمي .2

فقد قامت بوضع العديد مـن   ،حفاظ على الموروث الثقافي للبشريةلتنظيم وتوجيه عمليات ا

تختص بإعادة وتأهيل األبنية وتتعامل هذه االتفاقيات مع المباني المعاهدات واالتفاقيات التي 

 تأتيافية وتاريخية، كتنمية مستدامة، وكأماكن للسكن، كتراث ذو قيمة ثق: من ثالث جوانب

بدالالت عملية تساهم في تحديد المهام والمسؤوليات والتقنيات وذلـك مـن   هذه االتفاقيات 

تعـدل   أنوتشريعية ومالية مختلفـة، ويمكـن للـدول     خالل تدابير علمية وتقنية وادراية

العامـة   األطرتشريعاتها المحلية المتعلقة بحماية معالمها التاريخية باعتمادها على كثير من 

  )2002، الهيجاء أبو (المحددة في هذه التوصيات والتدابير

  : وضع التشريعات في فلسطين

حكومات عديدة حيث انتقـل الحكـم   الفلسطينية في القرن الماضي تحت  األراضيخضعت 

ثم السلطة الفلسطينية وبالتالي تنوع القوانين  اإلسرائيلياالنتداب البريطاني ثم  إلىمن العثمانيين 

القديم لسنة  األردني اآلثاروحماية المواقع التاريخية، وقانون  باآلثارالتي خضعت لها فيما يخص 

الضفة الغربية وهو ال يختلف كثيرا عن القانون  هو الذي تعتمده السلطة حاليا في مناطق 1966

، اآلثاروتنظيم ملكية  األثريةالخاصة بحماية النصب والمواقع  تباإلجراءاالبريطاني فيما يتعلق 

لكن هذا القـانون المؤقـت واجـه     1995عام  اآلثارمشروع قانون انتقالي حول  إعدادوقد تم 

المشكالت التشريعية الفلسـطينية   أنويتضح  عليه، فلم يتم الموافقة صياغتهمشكالت كبيرة بعد 
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 أفضـل تستدعي ضرورة البحث في تشريعات جديدة ومتكاملة وموحدة لضمان حماية قانونيـة  

للتراث الثقافي الفلسطيني بشكل عام والتراث المعماري بشكل خاص، كما يتضح مـدى تطبيـق   

علـى   اإلبقـاء  إلىريحة وشفافة تهدف ص أسساتمثل  أنهااالتفاقيات والتوصيات الدولية باعتبار 

تراث الثقافات العالمية المختلفة دون تمييز، وقد ورد في هذه القوانين مواضيع رئيسية في حماية 

، ملكيـة  األثـر عن حماية  المسئولةوالممتلكات الثقافية، الجهة  األثرالتراث الثقافي منها تعريف 

القانون لم يركز على مواضيع رئيسية فـي   أن إالالصيانة،  أعمالالتدخل الممنوعة  أعمال األثر

 المـدن  بالمخططات الحضرية والتشريعات الخاصة بمراكز اآلثارمثل ربط قانون  األثرحماية 

على فلسفة واضحة لحماية المباني التاريخية والميزانيات الالزم توفيرها فـي   والتأكيدالتاريخية 

فيـة  ا هو دور المؤسسات غير الحكوميـة وكي وم اآلثارص لحماية صتي تخلصندوق الدولة وا

  .)2002، الهيجاء أبو ( والتنسيق معها أعمالهاتوجيه 

ان ممارسة سياسات الحفاظ من خالل القوانين والمواثيق الدولية تتخذ عـدة اطـر يمكـن    

  :كما يلي إيجازها

 إطـار ترتبط المواثيق الدولية وان اختلفت في محاور ونطاقات تركيزها مـن خـالل    

يسي هو السعي نحو تحديد دقيق لنوعية العالقة بين المكان وقيمتـه الحضـارية وبـين    رئ

 .السلبية أووطبيعة وحجم تدخالته االيجابية  اإلنسان

تنص كافة المواثيق الدولية على انه يجب التعامل مع الحفاظ على المبـاني والمنـاطق    

ـ  األنشـطة عملية ديناميكية متعددة  أنهاالتاريخية على  الجماليـة   األسـاليب ع فيهـا  تجتم

والتاريخية والعلمية والتكنيكية وان محور نجاح مشروعات الحفاظ يعتمد بصورة مباشـرة  

لمحاور التعامل مع كل جزئية من تلك الجزئيات ومـن خـالل    واإلدراكعلى مدى الفهم 

 .العالقة التي تربطها مع غيرها إطار

يمكـن تصـنيفها   ين سياسات الحفاظ ومستوى التشريعات وتشكل اآللية التي تضمن تام 

 .على مستويات متدرجة
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 مبادئ عمليات الحفاظ .3.8

لعمليات الحفاظ مبادئ عامة اتفقت عليها الدول ونصت عليها القوانين والتشريعات  إن

  )2005، حبش(:الدولية وهي على النحو التالي

   Community Involvement:ةالمشاركة المجتمعي .3.8.1

 إضافةالمبادئ في عملية الحفاظ على التراث المعماري  أهمية من تعتبر المشاركة المجتمع

الموضوع، وتتم المشاركة فـي جميـع مراحـل العمـل      بأهميةفي زيادة الوعي  إسهامها إلى

 أفكـار ، وضـع  األهـداف تحديد المشاكل، تحديـد  ( بالمشروع ، بحيث تكون طبيعة المشاركة 

لمشارك في العملية التصميمية فيكون مساعد للمصمم دور المستعمل ا أما، )، تقييمأوليةتصميمية 

  .ومصدر للمعلومات ويؤدي دور محدد

  : Authenticity األصالة .3.8.2

بشـكل   إظهارهتزويره من اجل  أووعدم تشويهه  األثر بأصالةمن الضروري االهتمام  إن

اريته فان له لتامين استخدامه واستمر اإلضافات إلى، فنتيجة التدخل في أي مبنى والحاجة أجمل

، لذلك فان من المتفق عليه عالميا من خالل المواثيـق التـي   األصليةالمبنى يفقد جزء من قيمته 

الهدف مـن   أنوضعت لضبط عملية المحافظة ومنها البند الثالث من وثيقة البندقية والذي ينص 

ية فقـط لـذلك   فن كأعمالتاريخية وليس  كأدلةحماية وترميم المعالم المعمارية هو التعامل معها 

  :يجب االلتزام بما يلي

 .األصليةمن المواد  األكبرالمواد من خالل المحافظة على القدر  أصالة .1

 .ما بين القديم والحديث االنسجامالمحافظة على  .2

 .من حيث النسب والتصميم األصليعلى الموقع  اإلضافاتعدم السماح لسيطرة  .3

 .المبنىالمختلفة في  واألنماطالتقنيات  أصالةمراعاة  .4
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  :  Reversibility اإلرجاعقابلية  .3.8.3

اعتمادا على مبدأ األصالة وعلى مواثيق المحافظة التي تنص على إمكانية استخدام المـواد  

من اجل تدعيم المباني التاريخية في عملية " الحديثة كما ورد في البند العاشر من وثيقة البندقية 

تم االعتماد على المواد والتقنيات القابلة " ات الحديثة الترميم يمكن استخدام جميع الوسائل والتقني

لإلرجاع والتي يمكن إزالتها قدر المستطاع وذلك لترك الفرصة مفتوحة أمام التقنيات المستقبلية 

  .للمعالجة وعدم تقييدها ، باإلضافة إلى التقليل من األضرار التي قد تنجم عن تلك األضرار

  : Sustainabilityاالستدامة  .3.8.4

على  المحافظةالتأهيل من اجل  إعادةرئيسي في عملية  كمبدأ االستدامةمن المهم اعتماد  نإ

استمرارية وتشغيل المشاريع وتطويرها، ومن اجل تشجيع استمرارية حماية التراث المعماري ال 

  :بد من االلتزام بالتالي

حاجات المجتمع اعتماد برنامج تشغيلي كامل وذلك من خالل اختيار الوظائف التي تخدم  .1

 .المكان إمكانياتمع  منسجمةوتكون 

وذلك باعتماد برامج منتجة ومدرة للدخل : تشجيع الطاقات البشرية وإيجاد مصادر دخل .2

 ألغـراض وتهدف إلى تنمية المجتمع اقتصاديا من خالل توفير المكان الذي يمكن استغالله 

 .مختلفة

بـرامج لخدمـة    إيجـاد وذلك من خالل : التراث الثقافي بأهميةزيادة الوعي المجتمعي  .3

 .التراث الثقافي وتعزيز الوعي

     .صيانة واضحة إستراتيجيةاعتماد  .4
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 مقدمة .4.1

، ا مدن عربية إسالمية ذات تاريخ حضاري طويلوحلب بأنهتتميز كل من القدس والخليل 

وذات مميزات عمرانية خاصة فمبانيها تمثل تطورا تراكميا لحضارات مختلفة وأنماط بناء تمت 

 متحفا حيا عمرانيا كبيرا متنوعـا ومتميـزا،   ن تشكلالمدهذه  في حقب تاريخية متتابعة، فباتت

من أمراض اجتماعية وإسكانية ومؤسساتية نتيجة التـدهور  هذه المدن القديمة في  وتعاني البلدة

مـن دون رقابـة أو    السكانالفيزيائي واإلنشائي، ولقد ساهمت عمليات اإلصالح التي يقوم فيها 

لـذا  ، والمميزات الحضارية الخاصة بهذه المبـاني  توجيه في محو أو إخفاء أو تحوير الموروث

يتوجب الحفاظ عليها وعلى كنوزها ونقلها إلى األبناء واألحفاد، على أن يكون إحياؤها مسـتديما  

فـي   اإلسالميالحفاظ على التراث المعماري  إن ومتواصال ومتجانسا مع روح المكان والزمان،

 اإلنسانيةوالعربية على البقاء في ركب الحضارة  ةاإلسالمي األمة إلصرارهو تجسيد هذه المدن 

ومدرسة معمارية مميزة علـى مـدى   , العالمية وهي بهذه المحافظة تترك للعالم حضارة عظيمة

  .)Khatib, K:1993(التاريخ

لم تعـد تقتصـر علـى المسـتوى      أنها اعمار البلدة القديمة فيهذه التجارب  وتأتي أهمية

من تجربـة   ، فقد حازت كلالتجارب الهامة على المستوى العالمي منالمحلي، بل تعدته لتصبح 

جعلها موضـع  هذه التجارب تميز  إن على جائزة األغا خان للعمارة اإلسالمية،الخليل والقدس 

بدراستها لذا سنقوم ، للمدن القديمة اإلحياء وإعادةعمار م العديد من المختصين في مجال اإلاهتما

ومحاولة إبراز  الستفادة من ايجابياتها والعمل على تجنب آثارها السلبيةل المختلفة جوانبها وإبراز

بيقها علـى بـاقي المـدن    تم تطللتأهيل ي سياسة عامةوالمساعدة في وضع  نقاط القوة والضعف

  .الفلسطينية بشكل عام ومدينة نابلس بشكل خاص

ة المقدسية من السكان الذين أما بالنسبة إلى القدس فقد أدت التهديدات اإلسرائيلية بنزع الهوي

يعيشون خارج القدس أن أدى بهؤالء السكان بالرجوع إلى السكن بالبلدة القديمة فادى ذلك إلـى  

  .كثافة سكنية عالية وتردي األوضاع المعيشية بشكل كبير
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 :تجربة الخليل في إحياء البلدة القديمة .4.2

 حـي وإنشاء اني جديدة خاصة بهم، المباني التاريخية إلقامة مبإن سياسة االحتالل من هدم 

فقـد  ، فريغ البلدة القديمة من سكانها العربأدى إلى ت، داخل بلدة الخليل القديمة استيطاني يهودي

من البيوت التاريخية مهجورا % 85وأصبح أن هجرها معظم سكانها الصراعات المتالحقة أدت 

ة وانعكس ذلك سلبياً علـى وضـع   وبقيت فيها الفئات المعدمة وتفشت فيها األمراض االجتماعي

، لجنة اعمار الخليـل (لذا كان ال بد من أحياؤها ومحاولة إرجاع السكان إليها ،مبانيها والخدمات فيها

1998(.  

  
  )Archnet Image:( المصدر                                         

  البلدة القديمة في الخليل )4.1(شكل رقم       

  :أهداف المشروع .4.2.1

  )2005، مرقة(:إلى تحقيقها وهيلجنة اإلعمار  اف رئيسية سعتثالثة أهدهناك 

ة القديمة، من خـالل تطويـق البـؤر    مواجهة ومحاصرة االستيطان اليهودي داخل البلد .1

االستيطانية بحلقات من المباني المأهولة لمنع توسعها أفقياً، ومنع التواصل العمراني لهـذه  

  .البؤر بزيادة الكثافة السكانية العربية بينها

الحفاظ على التراث الثقافي، من خالل الحفاظ على عناصر الوحـدة التكوينيـة للمبنـى     .2

  .اظ على النسيج العمراني بأكملهالقديم وصوالً للحف
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إحياء البلدة القديمة، من خالل تعزيز ارتباط السكان بهـا، وإعـادة اسـتخدام المبـاني      .3

  .المهجورة، وتأهيل البنية التحتية، وربط البلدة القديمة عضوياً بباقي أجزاء المدينة

  :في المشروع لمتبعةالعامة ا اتالسياس .4.2.2

للسكن في البلدة القديمة من خـالل بعـض اإلعفـاءات     سعت اللجنة إلى تشجيع المواطنين

والترميم المجاني، وعملت على توفير عناصر االستقرار للسكان الجدد، وعملت علـى تـرميم   

فضالً عن اهتمام اللجنة بالمباني فقـد  ، لمية وباستخدام المواد التقليديةالمباني حسب المقاييس العا

بيئة مناسبة له، وتقوم بإجراء تخطـيط شـامل للبلـدة     أولت عناية لإلنسان، فهي تسعى لتوفير

  )2005مرقة، (: ، ومن السياسات المتبعةالقديمة لتوفير الخدمات الالزمة

من أجل تحقيق األهداف العامة من إعادة استخدام البلدة القديمة وتطوير فعاليتها المختلفـة،  

بالعنصر السكاني ووحدات التي تهتم  بةال بد من األخذ بالسياسات السكانية واإلسكانية المناسكان 

حيث كانت على النحـو   ويمارس فيها جزءاً كبيراً من نشاطاته، اإلنسانالسكن التي يعيش فيها 

  : التالي

 :ولمناطق النسيج العمرانيالقديمة لمباني لة السكنيالمحافظة على االستخدامات  .1

ند الحاجـة بأعمـال تطويـع    والقيام عاستخدام المباني السكنية  المحافظة علىيراعى  

 .الحديثة وضرورة توفير  الخصوصيةمع تكوين األسرة  وظيفي لهذه المباني بما يتالءم 

المحافظة على الوضع القائم للوحدات السكنية في نطاق منطقة المحور الرئيسي والتـي   

  : ااالقتصادية والخدماتية العامة حيث يتم تطبيق المبادئ التالية عليه خصصت للنشاطات

تترك هذه الوحدات لساكنيها وال يعمل على إضافة أسر جديدة بسبب عدم مالئمة  .1

  .هذه البيئة للسكن

 وبنـاء  يمكن إزالة المباني الحديثة والتي ليس لها قيمة حضـارية أو معماريـة   .2

 .مباني سكنية جديدة فيها أو إضافة طوابق سكنية على مبانيها القائمة
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  : ات المبانيالحفاظ على خط األفق وارتفاع .2

 ،بحيث يضمن استمرار االنسجام بين نسيج المباني القديمة والمبـاني المسـتحدثة حولهـا   

  : ويمكن تحقيق ذلك من خالل

المحافظة على خط األفق للمباني القائمة في البلدة القديمة ومحيطها، وهذا يتضمن عـدم   

 .تؤثر بالمحصلة على خط األفق نشاءاتإضافة أي إ

ة أي إضافات حديثة تعيق النظر من وإلى النسيج القديم، ويتضمن ذلـك  العمل على إزال 

وخطـوط   الهوائياتو المياهالعمل على تصميم السطوح وتنسيقها بحيث تستوعب خزانات 

الستائر الفخارية وأحـواض الـزرع   وذلك باستخدام  الكهرباء دون المس بالقيمة المعمارية

 .األسطحعلى الشبابيك وعلى تراسات 

   :االستيعابيةظ على كثافات سكانية محددة لكل منطقة وبشكل يتناسب مع طاقاتها الحفا .3

منع زيادة الكثافة السكانية بشكل يفوق القدرة االستيعابية للبلدة القديمة حيـث يتوجـب    

  .مراعاة األسس التخطيطية التي توفر للمواطنين الراحة وظروف المعيشة السكنية المناسبة

سكانية تأخذ بعين االعتبار عدد الوحدات السـكنية علـى وحـدة    المحافظة على كثافة  

 .يهااعتماد تصنيف المنطقة بناًء علو )دونم / وحدة سكنية(المساحة 

المحافظة على مساحة األرض الفضاء الموجودة حالياً بين المباني من أجـل التهويـة    

ـ   مـن   %40ن والتشميس ومساحات االستجمام ومواقع الخدمات العامة، بحيث ال تقـل ع

 .مساحة اإلجمالية لمنطقة الدراسةال

  مراحل عدة وعلى  تدريجياستيعاب السكان ضمن منطقة الدراسة بشكل  .4

في المرحلة األولى العمل على إشغال الوحدات السكنية الشاغرة والتـي سـيتم   يث يتم ح 

اإلستيعابية التي وبعد ذلك يتم زيادة السكان تدريجياً بناًء على الطاقات  2005ترميمها حتى عام 

  .تم تحديدها للمنطقة وبشكل يتناسب مع طبيعة الخدمات المتوفرة فيها
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  :المعوقات .4.2.3

ما زالت البلدة القديمة تخضـع للسـيطرة   : اإلسرائيليالتنفيذ من الجيش  إعاقةمشكلة  .1

اإلسرائيلية، فقد أصدرت أوامر عسكرية بمنع ترميم مبان محيطـة بـالبؤر االسـتيطانية    

 .)2005مرقة، ( عتقلت كل من عمل فيهااليهودية وا

ونزوح إلـى الحداثـة واالبتعـاد عـن      :نقص في العمالة المدربة على أعمال الترميم .2

تمسك بالمواد واإلنشاءات الحديثة، وقلة الوعي بأهمية الحفاظ على الموروث الالمحافظة، و

  .الثقافي

ممتدة ومع تعاقب األجيال  شكلت مباني البلدة القديمة مساكن ألسر :مشكلة تفتت الملكية .3

لجـأت   لذاأصبحت هذه المباني مملوكة لمئات األشخاص وظهرت مشكلة تفتت الملكيات، 

لجنة اإلعمار إلى استئجار العقار من مالكيه في مقابل ترميمه وتـأجيره لطـرف ثالـث    

بحاجة إلى سكن بأجرة رمزية لمدة خمس سنوات على أن يدفع الطرف الثالث للمـالكين  

 )2005 مرقة،(.البدل بعد انقضاء هذه المدةأجرة 

  :المنهجية المتبعة .4.2.4

مشـاريع ودراسـات لتطويـع     أعدت :تطويع المباني وظيفيا لتالءم احتياجات السكان .1

المباني وظيفياً وتحويلها من مساكن لألسر الممتدة إلى شقق سـكنية تـوفر الخصوصـية    

ت أبحاث ميدانيـة لمعرفـة مـدى    وأجري والخدمات الالزمة لألسر النووية القاطنة فيها،

الحلول المعمارية المنفذة مع احتياجات السكان، ونفذت العديد من الحلـول التـي    مالئمة

 )2005 مرقة،(.الحفاظ على أصالة المبنى وتاريخهتنسجم مع رغبة السكان بالحداثة و

لمستوى اعتمدت معايير واضحة ومحددة الختيار العائالت تستند إلى ارتفاع ا: االستدامة .2

 .التعليمي والثقافي، وتعدد الحمائل واألصول وكثرة األوالد واالبتعاد عن خط الفقر

قدمت اللجنة تسهيالت للسكان لتشجيعهم على العودة والبقاء في البلدة : تسهيالت التنفيـذ  .3

وذلك بترميم المنازل وتأجيرها مجانا، وإعفاء سكانها مـن دفـع رسـوم الميـاه      القديمة
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عفائهم أيضاً من ضريبة الدخل، وقدمت تسهيالت في منح التـأمين الصـحي   والكهرباء، إ

المجاني، وتسعى اللجنة حالياً إلى تقنين هذه التسهيالت وصوالً إلى إلغائها نهائياً مع إنهاء 

  .الصراع السياسي على قلب المدينة

لمباني القديمـة  المقاييس العالمية في ترميم ا إتباعإن : المقاييس والمعايير الدولية إتباع .4

باالستناد إلى المواد التقليدية من الجير والحجر، واستخدامها بالشكل األمثـل مكـن مـن    

وتم توثيق كافة المباني قبل عملية التـرميم بمخططـات دقيقـة    ، الحفاظ على هذه المباني

  .أوضحت كل التدخالت والتعديالت التي أجريت على المبنى

 : ني وظيفياتطويع المبا المتبعة في اآلليات .4.2.5

 ضـرورية إلعادة تأهيل األبنية السكنية في البلدة القديمة كان ال بد من تـوفير احتياجـات   

  )1998القواسمي، ( :كانت كالتالي إلعادة استخدام األبنية القديمة

إن توفير بيئة خاصة لألسرة تمكنها من العيش وفق تقاليد وعـادات   :توفير الخصوصـية  .1

من خالل دراسة واقع المباني القديمة حيث تبين وجود أربعة أنواع يوفر لها الراحة واألمان 

  :مختلفة من المباني من حيث إمكانية الحلول المالئمة وتقسيم المبنى إلى شقق سكنية منفصلة

مباني صغيرة تتكون من غرفتين إلى ثالثة غرف يتم تحويلها إلى شقة سـكنية   :النموذج األول

لها ومثل هذا النموذج ال يتطلب تدخال معماريا كبيـرا كـون    ةزمواحدة مع توفير الخدمات الال

  .البناء يختص بعائلة واحدة وال يحتاج البناء إلى فصل

مباني كبيرة تتوزع غرفها على عدة أجنحة وبعدة اتجاهات حـول سـاحته أو    :النموذج الثاني

ب هـذا الحـل جهـدا    مدخله الرئيسي، وهنا يتم تحويل كل جناح فيها إلى شقة سكنية، وال يتطل

  .خاصا في إعادة التصميم حيث أن كل جناح منفصل عن األخر

مباني كبيرة تتوزع غرفها بشكل عشوائي يتم تحويلها إلى شقق سكنية بإيجـاد   :النموذج الثالث

حلول مناسبة ال تؤثر على النواحي اإلنشائية للمبنى وهذا النموذج األكثر شيوعا في البلدة القديمة 

ا النموذج الكثير من الجهد والعمل للوصول إلى الحل المناسب الـذي يـوفر شـققا    ويتطلب هذ
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صوصية المطلوبة والخدمات الالزمة، ويوضح الشكل التالي احد منفصلة للسكان تضمن لهم الخ

  .االحواش لعائلة ممتدة وكيفية تجزئته إلى عدة وحدات سكنية لكل وحدة مدخلها الخاص

  
  )Archnet Image: 1998: (مصدرال                    

  حوش سكني لعائلة ممتدة قبل التجزئة )4.2(شكل رقم                

  
  )Archnet Image: 1998: (المصدر                   

  تجزئة الحوش السكني إلى عدة وحدات سكنية )4.3(شكل رقم                

ل عشوائي بحيث يصـعب إيجـاد حلـول    وهو وجود مباني كبيرة تتوزع بشك :النموذج الرابع

  .كنها عائلة كبيرة أو عائلة ممتدةمناسبة لتحويلها إلى شقق سكنية فتبقى شقة كبيرة تس

ـ   :توفير االحتياجات الضرورية في األبنية القديمة .2 لتلبيـة   ةأي توفير الخـدمات الالزم

صورة ال تتناسـب  المتطلبات الجديدة للمسكن والتي لم تتوفر في المسكن القديم أو توفرت ب
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مع متطلبات الحياة الحديثة، ومن أهم هذه الخدمات توفير الوحـدات الصـحية والمطـابخ    

من المباني من حيث  نالمستقلة وملحقاتها، وبدراسة واقع المباني القديمة تبين وجود نموذجي

  :إمكانية الحلول المالئمة لتوفير االحتياجات الضرورية

توفر فيها بعض الخدمات مثل المراحيض الخارجيـة  أو غـرف   وجود مباني ت :النموذج األول

  .الطبخ ، حيث يتم إعادة استخدامها وتجهيزها باألجهزة الضرورية

ـ  :النموذج الثاني  ةوجود مباني ال تتوفر فيها هذه الخدمات حيث يتم استحداث الخدمات الالزم

ترميم فراغات مهدمة  ندة موتوفير جميع االحتياجات الضرورية، وتوضح الشكل التالي االستفا

  .خارجية وإعادة تأهيلها بالخدمات الضرورية

  
  )Archnet Image:1998: (المصدر              

  مخطط البيت تظهر فيه الفراغات المهدمة )4.4(شكل رقم             

  
  )Archnet Image: 1998: (المصدر              

  بعد تأهيل الفراغات المهدمةمخطط البيت  )4.5(شكل رقم            
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  :ومن أهم األسس التي تم إتباعها لتوفير االحتياجات الضرورية ما يلي

ضمن فراغات داخلية وتجنب إضافتها في السـاحات واألفنيـة    ةإضافة الخدمات الالزم 

المكشوفة إال في الحاالت الضرورية بحيث تتم اإلضافات مع المحافظة على اكبـر قـدر   

ساحات لكونها تشكل عنصرا بيئيا مهما لتوفير اإلنارة والتهوية الطبيعيـة  ممكن من هذه ال

باإلضافة إلى كونها المظهر الرئيسي المميز للتخطيط التقليدي والنسـيج العمرانـي للبلـدة    

 .القديمة، وتظهر الصور التالية ترميم احد الفراغات الداخلية واستخدامه مطبخ

  
  )Archnet Image: 1998: (المصدر       

 ترميم فراغ داخلي الستخدامه كمطبخ )4.6(شكل رقم      

هدم الجدران الداخلية التي ال تؤثر إنشائيا على المبنى من اجل توسيع الفراغات الضيقة  

  .أو فتح فراغ على األخر

  .حسب الحاجة لذلك) تحويل الشباك إلى باب وبالعكس ( تحويل وظيفة الفتحات  

تتعلق بتوفير االحتياجات الضـرورية هـي مشـكلة السـاحات     إن من أهم المشاكل التي 

  :المكشوفة حيث أنها تسبب اإلزعاج للسكان في فصل الشتاء والتي يمكن حلها باتجاهين

بعمل تغطية جزئية للساحات المكشوفة أو محاور الحركة مع المحافظة على عناصـر   :تصميمي

  .يدةتوازن المناخ الداخلي وتوفير التهوية واإلنارة الج

وذلك بالتركيز على استخدام مواد بناء تنسجم مع ما هو موجـود وتحـافظ    :المواد المستخدمة

  .على تجانس ونقاء البيئة العمراني المحيطة
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ويقصد بذلك المحافظـة   :المحافظة على العناصر المعمارية واإلنشائية في البلدة القديمة .3

دة القديمة بشكل عام والذي يعتمد علـى  على عناصر التخطيط التقليدي والنسيج العمراني للب

الساحات المكشوفة والممرات والشوارع الضيقة والمحافظة على العناصر المعمارية للمسكن 

 :بشكل خاص بهدف المحافظة على التراث المعماري القديم وتمت المحافظة على ما يلي

 .الطابع العام للكتل وارتفاعاتها مقارنة بالكتل الموجودة 

 
  )Archnet Image: 1998: (المصدر        

  المحافظة على الطابع العام )4.7(شكل رقم  

  .الساحات المكشوفة المصاطب كعناصر مميزة لعمارة البلدة القديمة 

البالط الحجري للساحات المكشوفة والمسقوفة حيث تتم معالجتـه وترميمـه، وتوضـح     

 .تبليط فناء داخلي إعادةالصور التالية 

  
  )Archnet Image: 1998: (المصدر 

  تبليط فناء داخلي  )4.8(شكل رقم 
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 .الزخارف والنقوش بحيث تتم معالجتها وترميمها 

  
  )Archnet Image: 1998: (المصدر                  

  .ترميم زخارف ونقوش معمارية )4.9(شكل رقم           

ال جديدة ال تتناسب مع إظهار التدخالت المعمارية الجديدة في المبنى وتجنب إضافة أشك 

 .األشكال المعمارية القديمة من حيث الشكل والنسب

  
  )Archnet Image: 1998: (المصدر       

  إظهار التدخالت المعمارية )4.10(شكل رقم  

إزالة اإلضافات الحديثة التي تؤثر على النظام اإلنشائي أو على التخطـيط المعمـاري    

  .للمبنى
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وتعني توفير اإلنارة والتهويـة  : لمالئمة للسكن في البلدة القديمةتوفير الظروف البيئية ا .4

  :الطبيعية الصحية المالئمة حيث يتم ذلك باتجاهين

وهذا يعني المحافظة على العناصر األساسية لتوفير اإلنارة والتهوية مـن خـالل   : االتجاه األول

  .صر المعمارية مثل المشربيةوالفتحات العلوية للفراغات والمحافظة على العنا الفناء المكشوف

إضافة المعالجات الضرورية لتوفير اإلنارة والتهوية الطبيعية عن طريق عمـل   :االتجاه الثاني

استخدام  والتوجيه الجيد لجميع الخدمات المضافة، أو فتحات إضافية أو توسيع الفتحات األصلية،

  .ول على تهوية طبيعيةالتهوية االصطناعية في الحاالت الضرورية عندما يتعذر الحص

وتعني توفير طرق سهلة لالنتقال : توفير حرية الحركة وسهولة التنقل في األبنية القديمة .5

 :خالل الفراغات داخل الشقة السكنية الواحدة ومن أهم المعالجات التي تم إتباعها

 .معالجة األدراج عن طريق تغيير وتعديل نسبها 

  .ل الغرفة أو تؤثر على مساحة الغرفةإزالة المصاطب التي تعيق الحركة داخ 

توسيع األبواب الضيقة، ورفع القموط لألبواب ذات االرتفاعات المنخفضـة، ويوضـح    

 .الشكل التالي ترميم احد المداخل

        
  )Archnet Image: 1998: (المصدر                   

  ترميم مداخل البيوت )4.11(شكل رقم                  
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  :التي تم تحقيقهاالنتائج  .4.2.6

تم ترميم وإسكان معظم المباني في محيط البؤر االستيطانية اليهودية، وازداد عـدد سـكان   

شخص، وقد تم ترميم وتأهيـل   3800إلى ما يزيد على  96شخص عام  400البلدة القديمة من 

سـواق  شقة سكنية تشكل ثلث مباني البلدة القديمة المشمولة بعمل اللجنة، وتأهيل بعض األ 650

التجارية والشوارع والطرقات وتم إعادة بناء أجزاء من النسيج العمراني بنفس المواد والطـرق  

  ).2005 ،مرقة( التقليدية

ازداد ارتباط سكان المدينة بالبلدة القديمة، فقد أصبحت مكان سكن مريح تتوفر فيها خدمات 

  .تجارية فيها ونشطت السياحةعامة وحدائق وشوارع جميلة وأماكن عبادة، وازدادت الحركة ال

نجحت اللجنة في إعادة تأهيل مباني البلدة القديمة وتطويعها وظيفياً بما يتالءم مع احتياجات 

السكان، وفق المعايير العالمية في المحافظة والترميم وبتكلفة تقل عن بناء وحدات سكنية جديـدة  

  .)ألف دوالر 20-15الشقة الواحدة  بلغ متوسط ترميم(

لترميم حارات بأكملها في البلدة القديمة وإظهار جمال وأصالة العمارة القديمة دور في  كان

ازدياد الوعي بين الناس وأصحاب القرار بأهمية الحفاظ على مراكز المدن التاريخية وضرورة 

تطويرها وتأهيلها، ولم تعد فرضية هدم البلدة القديمة وإنشاء مبانٍ جديدة مكانها مقبولـة علـى   

  .طالقاإل
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 عمار البلدة القديمة في القدسإبرنامج  .4.3

في اآلونة األخيرة زاد االهتمام بإعادة توظيف المباني األثريـة ذات القيمـة الحضـارية    

وهي من أهم القضايا التي نالت إهتمام العديد مـن الجهـات المحليـة والمنظمـات     , واإلنسانية

القدس الشريف بآثارها ومبانيها القديمة ميراثـاً  حيث قامت هيئة اليونسكو بإدراج مدينة , العالمية

واعتبار مبانيها المختلفة في البلدة القديمـة محميـات تراثيـة    , إنسانياً حضارياً يهم العالم أجمع

ولقد أوصت هيئة اليونسكو بالمحافظة عليها وإرسال بعثات علمية متخصصة لدراسـة   ،عالمية

ومما تجدر اإلشارة إليه إلى أنـه  ، عليها والمحافظة مشاكلها ووضع التوصيات الالزمة إلنقاذها

 ،نسمة 35.000ديم يعيش فيها حوالي مبنى ق) 3700(يوجد داخل أسوار مدينة القدس أكثر من 

  )2004األنصاري،.(هذه المباني في غالبها مبانٍ يرجع تاريخها إلى الفترة المملوكية والعثمانية

 )2003 ،مؤسسة التعاون( :القدس عمار البلدة القديمة فيإبرنامج  أهداف .4.3.1

   .التاريخية والمباني اآلثارالحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي لمدينة القدس وصيانة  .1

 .في البلدة القديمة في القدس واإلسالميةالحفاظ على الهوية العربية  .2

   .المعيشية والبيئة للسكان ألوضاعاتحسين  .3

الل خلق فرص عمل وتشـجيع االسـتثمار   خ منالقاعدة االقتصادية واالجتماعية  إحياء .4

  .وتفعيل النشاطات الثقافية والسياحية

 (Touqan, Sh: 2005) :التالية المنهجيةاتبعت  المذكورة ولتحقيق األهداف .4.3.2

ويتم فيها تدخالت سريعة ومحدودة من اجل حماية المساكن من  عمار الطارئبرنامج اإل .1

  .السياسيةالتهديدات الفيزيائية أو االجتماعية أو 

  :ويشملعمار الشامل برنامج اإل .2

برنامج تجديد المساكن والذي يشمل تجديد كامل الحي السكني االحواش والـذي ارتكـز    

  ".على المسح الميداني وتحديد أكثر المناطق تضررا
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برنامج إعادة التوظيف وتشمل إعمار وإعادة استخدام بعض المباني والمعالم وتوظيفهـا   

 ة في استخدامات جديد

 )2003،مؤسسة التعاون( :المتبعةاآلليات  .4.3.3

  :إعداد خطة المشروع .4.3.3.1

أفقية وعمودية اعتمـدت   نوجاءت هذه المنهجية ذات اتجاهي ،أعدت حسب منهجية شمولية

وقـد كـان    العمودية على دراسات معمقة في مجاالت معينة أجريت إلعداد المخطط، ةالمنهجي

   :ساسيةإعداد الدراسة التخطيطية على ثالث مراحل أ

  :إجراء مسوحات في الموقع .1

   .مسوحات فيزيائية للمباني للبنية التحتية والخدمات 

  .جمع المعلومات السكانية اإلسكانية االجتماعية والقانونية 

  :تحليل المعلومات بواسطة .2

  .رسم الوضع الفيزيائي للمباني والواجهات والبنية التحتية 

  .gisالقتصادية وبيانها على خرائط تفريغ المعلومات السكانية واالجتماعية وا 

  .دراسة األدبيات التي تناولت القدس 

   .وضع صور وشريط فيديو للتوثيق واستخدامه لتحليل المعلومات 

 : إعداد المخططات لعملية اإلعمار .3

   .وضع اقتراحات فيزيائية لترميم المباني 

  .ت لترميم البنية التحتيةاوضع اقتراح 

 .صيلية للتنفيذ وطرحها كعطاءوضع جدول كميات ومخططات تف 
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 :آليات وأدوات التدخل .4.3.3.2

وضع آليات التدخل العينية لكل مجموعه وبدء   :أولويات التدخل لتحسين وضع المباني .1

 :العمل بحسب األولويات المقترحة التالية

  .سهولة التدخل أي الملكية وموافقة المالك 

  ).وعيةتشجيع وت ،تمويل ،مراقبة ،توجيه ،تخطيط( آلية التدخل  

  .أهمية التدخل خطر إنشائي فيزيائي 

  .الوضع االجتماعي واالقتصادي للمستخدم 

  .إمكان مشاركة األهالي في عملية التدخل 

  :حيث كانت على النحو التالي: مستويات التدخل في أعمال الترميم .2

مبان بحاجة إلى ترميم طارئ أو شامل صنفت من ناحية إنشائية وفيزيائيـة   :النوع األول 

  .سيئة إلى متوسطة وهي بحاجة إلى تدخل سريع من

تتكون من المباني المصنفة جيدة إلى متوسطة بحاجة إلى بعض األعمـال   :النوع الثاني 

  .التنظيف العزل التجميل إزالة المشوهات البصرية

المباني التراثية ذات القيمة المعمارية والتاريخية المهمة يجب الحفاظ عليها  :النوع الثالث 

 .يمها بشكل حساس وشاملوترم

 :الخطة التنفيذية .4.3.3.3

وتسعى الخطة إلى إيجاد توازن بين عملية تأهيل المساكن والحفاظ على المـوروث الحضـاري   

  :على والتراثي للمباني وتعتمد لتحقيق ذلك
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إعداد خطة تأهيل لمبان عينية مصممة بحسب نموذج وطرز المباني نفسها، يـتم فيهـا    .1

عداد دراسة توثيقية تاريخية يتم على إثرهـا وضـع الحلـول    المسح الهندسي للمبنى وإ

الفيزيائية واإلنشائية التي تتناسب مع مميزات المبنى بعد دراسته من ناحيـة معماريـة   

  .وهندسية، وتجنب إدخال عناصر معمارية غريبة على المبنى تتنافر ومحتواه التراثي

  .كن وتجنب ترميمها بمواد حديثةاستعمال مواد وأساليب البناء التقليدية نفسها ما أم .2

  .توعية األهالي على أهمية الحفاظ على المباني وتشجيعهم على المشاركة .3

  .توفير الصيانة الدائمة وبشكل دوري لضمان الديمومة .4

االستخدام يحتوي على تعليمات مبسطة تضمن توفير أعمـال   لإعداد فهرس ودليل سه .5

  .ى التراثي التأهيل والصيانة مع المحافظة على المحتو

تصنيف المباني الممسوحة حسب الطرز المعمارية والزخـارف واألهميـة التاريخيـة     .6

  .والوضع الفيزيائي

 )2003،مؤسسة التعاون( :ستراتيجيات المقترحةالسياسات واال .4.3.4

  .وتعني توجيه عملية التطوير الحضري :إستراتيجية التخطيط .1

تراث المعماري وتأهيل المساكن احد يشكل الحفاظ على ال: إستراتيجية الحفاظ والتأهيل .2

  :األهداف اإلستراتيجية المركزية لخطة اإلحياء وتعني

التأهيل الفيزيائي للمباني ووقف التدهور اإلنشائي وحل المشاكل التي تشكل خطر علـى   

  .السالمة

تامين الشروط والظروف الصحية والبيئية المناسبة لسكن العائالت من جميـع الفئـات    

 .واالقتصادية من خالل وسائل تدخل مختلفة تعتمد الوضع الخاص لكل مبنى االجتماعية
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دلت التجارب الدولية أن عمليـة إحيـاء األحيـاء    : إستراتيجية إحياء المناطق السكنية .3

السكنية في مراكز المدن التاريخية تعود عليها بفوائد اجتماعية واقتصادية وتحافظ على 

  :موروثها الثقافي ولتحقيق ذلك يجب

مكن من وضع سياسات لإلحياء تشمل توفير قروض ميسرة أو دوارة للسكان والمالك تت 

  .القيام باألعمال المطلوبة

توفير اآلليات الفنية لإلرشاد والتوجيه في كيفية تنفيذ عمليات التـرميم والتأهيـل مـع     

  .ةالمحافظة على المحتوى التراثي للمسكن وضمان حصول السكان على الخدمات الالزم

تنفيذ برنامج شامل للتوعية الجماهيريـة   :ة المشاركة الجماهيرية في اإلحياءيإستراتيج .4

  :والذي أصبح عنصرا رئيسيا في برنامج اإلحياء، تتم المشاركة الجماهيرية من خالل

 إقامة ورش عمل ودورات تتعلق بعملية اإلحياء والترميم الفيزيائي لزيادة وعي السـكان  

  .كوادرالتدريب و

هالي من ذوي اختصاص بعملية ألسلسلة من المحاضرات واللقاءات الدورية مع ا إجراء 

  .اإلحياء بجميع مركباتها الفيزيائية واإلنشائية واالجتماعية

إعداد كتيبات إعالمية وملصقات ونشرات تدور حول موضوع كيفية العناية والتعامل مع  

  لفاعلة في البلدة مبنى تاريخي يتم توزيعها من خالل الجمعيات والنوادي ا

استخدام المؤسسات الدينيـة كإطـار   وتعميق االرتباط مع مجموعات النخبة في المجتمع  

   .اجتماعي روحي يمكن من خالله االتصال مع الجمهور ونقل واجب اإلحياء إلى السكان
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 )2000،مؤسسة التعاون :(من المشاريع المنفذة .4.3.5

وهو من ة إلى الغرب من الحرم الشريف، يقع الحوش في عقبة الخالدي :تأهيل حوش الحلو

غرفة مشيدة حول ساحة مفتوحـة   24ما مجموعه اكبر وأكثر االحواش كثافة سكنية وهو يضم 

شخص ويعاني  82حوالي أفراد أي  10-8كبيرة تتكون الواحدة منها من  تسعة عائالتتسكنها 

دمات وسوء التهوية وسوء الحوش في كثير من أجزائه من مشاكل فيزيائية وبيئية ونقص في الخ

  .تمديدات الصرف الصحي

  
 (Sorkin, M:2004:(المصدر                     

  موقع حوش الحلو )4.12(شكل رقم                  

لقد تبنى المكتب الفني في لجنة اإلعمار نظرية لتحديد األولويات في أعمال الترميم والتأهيل 

، ويوضح مهندس معماري مـن  2000ى العمل به في سنة تم انجازها على ثالث مراحل وانته

المكتب الفني قائال لقد كانت مشكلة الصرف الصحي هي األسوأ لذا تمت معالجتهـا أوال وقـد   

أدخلت تمديدات الصرف الصحي داخل المنازل حيث أمكن وبعد ذلك جرى فتح حفر عميقة جدا 

الصرف الصحي التابعة للبلدية، كما تـم  نظرا لطبيعة األرض المرتفعة لربط التمديدات بأنظمة 
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إزالة النفايات المتراكمة منذ سنوات، وفي بعض الحاالت وجدت غرف كاملة ملئـت بالحجـارة   

  .على مر السنوات لعدم المقدرة على تحمل تكاليف إزالتها

وقد تضمن المشروع القليل من أعمال البناء عدا عن بناء الحمامات الخارجيـة المشـتركة   

انت في السابق عبارة عن حفر للقاذورات، كما تم تحويـل األرضـيات الترابيـة إلـى     والتي ك

 مأرضيات مبلطة بالسيراميك والحجر، وجرى تركيب األبواب والنوافـذ والفواصـل والسـالل   

  .وأعمال الطالء

وكان أكثر ما يميز الحوش هو تخصيص ساحة عامة في ساحته وذلـك ببنـاء السالسـل    

ض زينة وحديقة داخلية ويستخدم سكان الحوش وغيـرهم مـن منـاطق    الحجرية وتنسيق أحوا

أخرى هذه الساحة اآلن كحديقة عامة كل ليلة تقريبا كمكان يتجمعون فيه لتناول القهوة والتسامر 

  .كما يلعب األطفال خالل النهار في هذه الساحات

  
 )(Welfare Association:2001:المصدر   

  قترح للتأهيل الطابق األرضي حوش الحلوالمخطط الم )4.13(شكل رقم   
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وتظهـر الصـورة    .وتظهر الصور التالية حالة الحوش قبل وبعد أعمال الترميم والتأهيل

  التالية تأهيل ساحة الحوش بحيث أصبحت مكان امن للعب األطفال

          
 )(Welfare Association:2001:المصدر 

  هيلحالة حوش الحلو قبل التأ )4.14(شكل رقم 

  
 )(Welfare Association:2001:المصدر                  

  ساحة حوش الحلو بعد التأهيل )4.15(شكل رقم               
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 البلدة القديمة إحياءتجربة حلب في  .4.4

 بأن الدور ذات الباحـة ساد االعتقاد  وبداية القرن العشرين،أواخر القرن التاسع عشر في 

 ،القرن العشـرين  كون قادرة على التكيف مع متطلبات الحياة والتخطيط فيلن ت والبنية التقليدية

خرج إلى المناطق يحاالً  كما أظهرت األسر المتوسطة والعالية الدخل هذا الميل فأصبح األفضل

  .ألسلوب الحياة المعاصرة"الداخلية غير مالئمة  الجديدة، واعتبرت البيوت التقليدية بفناءاتها

ت الروابط االجتماعية فيما اجع الظروف المعيشية في أحياء بكاملها وتمزقتروهذا أدى إلى 

لمدينـة  كما حولت االعتمادات المالية المحدودة المخصصة لعمليات التطوير إلى خـارج ا  بينهم،

عتمادات المخصصة وتراجعت الخدمات داخل المدينة القديمة ألن اإل القديمة لخلق مناطق جديدة،

ولهذا فإن وجود النسيج التاريخي وأسلوب حياته أضـحى فـي    ،انت محدودةللصيانة اليومية ك

خطر ونتيجة لذلك ازدادت الهجرة إلى خارج المدينة القديمة وفي العقود الثالث الماضية تراجع 

الوكالة األلمانيـة  :(، لذلك برز مشروع اإلحياءعدد السكان في المناطق التاريخية المحددة إلى الثلث

  )2006،يللتعاون الفن

 :فكرة المشروع وأهدافه العامة .4.4.1

النسيج التاريخي للمدينة القديمـة  الحفاظ على تفرد لفكرة األساسية للمشروع تهدف إلى إن ا

تحسين شيط التطور االقتصادي واالجتماعي وتن إيقاف التخريب في مناطقها السكنية وذلك عبرو

  .الظروف المعيشية للسكان

 :اآلليات المتبعة .4.4.2

ت فورية لمعالجة المشاكل الملحة لسكان المدينة القديمة مثـل اإلصـالحات   اتخاذ خطوا .1

  .الطارئة لمنازل ذوي الدخل المحدود والمباشرة بإصالح البنية التحتية المهترئة

المباشرة بخطة تطوير اعتماداً على التحليل المفصل لألوضاع الفيزيائيـة واالقتصـادية    .2

تعماالت األراضي بطريقة تـوازن بـين متطلبـات    واالجتماعية، حيث ينظم هذا المخطط اس
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التطوير ومتطلبات الحفاظ، ووضع أولويات للتنفيذ وفق الضرورة وحسب تـوفر اإلمكانـات   

  .التمويلية وبمشاركة القطاعين العام والخاص في العملية

خلق نظام مؤسساتي له قدر معقول من االستقاللية قادر على إدارة كافة األعمال البلدية  .3

يتطلب هذا العمل تطوير القوانين واألنظمة اإلدارية . اليومية ومراعاة وتطوير المدينة القديمة

وتدريب عناصر المشروع وتأسيس نظام إدارة للمعلومات بهدف تأمين االسـتمرارية الذاتيـة   

  .تهاء مراحل المشروع الممولة عالمياًبعد ان

 .تأمين مشاركة كافة الجهات المحلية والدولية ذات العالقة وتوسيع مصادر التمويل .4

المباشرة بالتنفيذ خالل مراحل الدراسة وتقييم النتائج لتبنيها في تطوير عملية التخطـيط   .5

   تبعاً لهذه النتائج

 :السياسات المتبعة في تنفيذ المشروع .4.4.3

مع حجم وتعقيد المشـكالت  لول والمعايير المنفصلة والجزئية ال تستطيع أن تتماشى إن الح

حيث تعتبر مدينة حلب نموذجاً مثالياً لهـا نشـأت   الموجودة، فالمدن التاريخية العربية اإلسالمية 

عبر قرون عديدة وتشمل خليطاً غنياً من الوظائف العمرانيـة والقـيم االجتماعيـة والمالمـح     

سياسـة  وقد أدرك المخططون في العديد من هذه المدن هذا األمـر وقـاموا بتبنـي     ،المعمارية

ة واإلداريـة  المؤثرات االقتصادية واالجتماعية والفني السياسةوتربط هذه  ،متكاملة لعملية اإلحياء

ويتناول هـذا المبـدأ    يق يعتبران جزءاً من عملية واحدة،فالتخطيط والتطب ضمن عملية شاملة،

المستمر لمستوى األداء الفني مرفقاً بالتعاون العملي مع المجتمعـات المحليـة لتحديـد    التطوير 

   .احتياجاتهم وأولوياتها

   التطور االجتماعي .1

 طفال،تفتقر المدينة القديمة بشكل عام إلى المراكز الصحية ورياض األ :الخدمات االجتماعية 

وتم تشـجيع شـركاء آخـرين     ،لخدماتوقد أشارت النساء في مناطق التدخل إلى الحاجة لهذه ا

  .للمساهمة في تأمين هذه الخدمات لسكان المدينة القديمة
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يـتمكن  حيث عبر ترميم المباني التاريخية وتخصيصها ألغراض تدريبية،  :التدريب المهني 

 .سكان المدينة القديمة من اكتساب مهارات جديدة وخاصة في مجال تقنيات الترميم

   عتمادات الماليةدارة اإلاالقتصاد العمراني وإ .2

فمعظـم   األكبر من تكاليف إعادة اإلحياء، يشكل السكن الحصة :عتمادات المالية السكنيةاإل 

عتمـادات  سكان المدينة القديمة يعيشون تحت خط الفقر، ولذلك فقد طور المشروع نوعين من اإل

ت الخاصة تـؤمن الـدعم   عتمادافي البدء بأعمال الترميم الالزمة، هذه اإلالصغيرة لمساعدتهم 

  .المالي والفني

يعاني الواقع السكني في المدينة القديمة بشكل عام مـن    :الطارئة عتمادات المالية السكنيةاإل 

ه السالمة العامة شأناً أساسياً، الصيانة السيئة، وقد وصلت الحالة اإلنشائية إلى وضع أضحت مع

إصالح بيوتهم، وخاصة فيما يتعلق باألعمـال   بدأ العمل باكراً على مشروع لمساعدة السكان في

وقد تأسـس صـندوق   ) األسقف المنهارة، األساسات المخلخلة، والجدران المتصدعة(اإلنشائية 

الطوارئ ليؤمن قروضاً دوارة معفية من الفوائد، تصدر برفقة مساعدة فنية وإعفاء من رسـوم  

نت العديـد مـن السـاكنين مـن     ورغم صغر هذه القروض إال أنها مك ،الترخيص واإلجراءات

استثمار مبالغ موازية للقرض إلصالح منازلهم كانت مرونة هذا البرنامج عامالً أساسـياً فـي   

  .منزالً في حالة إنشائية مستقرة360نجاحها وشعبيتها الكبيرة، وحتى تاريخه تم وضع 

          

  برنامج اإلعتمادات المالية الطارئة للترميم الطارئ )4.16(شكل رقم
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إحياء الواقـع السـكني،    وقد طرح برنامج أكثر تفصيالً إلعادة: القروض طويلة األمد 

عتمادات خاصة لإلحياء في مناطق العمل على شكل قروض طويلة األمد ومـنح  حيث وضعت إ

ف الترميم للعناصر ذات القيمة المعمارية في المنزل، ورغم أن هذا البرنامج سخية لتغطية تكالي

مريح جداً إال أنه يلقي اهتماماً أقل من قبل السكان، وعلى ما يبدو فـالقروض الماليـة األكبـر    

المعفية من الفوائد ال تزال خارج نطاق القدرة المالية لمعظم السكان، ويتم حالياً العمـل علـى   

  .ة توزيع الفوائد اعتماداً على األقساط المسددة من الحاالت األولى المنفذةإعادة دراس

              
  القروض طويلة األمد لترميم عناصر معمارية) 4.17(ل رقم شك

وغالباً ما يشارك السكان فـي أعمـال    ،يعمل القرضان كالهما تحت اإلدارة المالية للمستفيدينو

وقد أثبت صندوق ية، الموقع لإلقالل من النفقات والكتساب الخبرة من أجل مهام الترميم المستقبل

باإلضـافة   بعيد وخصوصاً كوسيلة لخلق عالقـات اجتماعيـة  الطوارئ صالحيته على المدى ال

وسهل  فاالتصال المباشر مع السكان مكنهم من زيارة موقع المشروع لدورها في ترميم البيوت،

كما لعبت األموال البسيطة التي أمنتها القروض دوراً كبيراً فـي   من معرفة حاجاتهم ومشاكلهم،

على المدى البعيد سوف يقوم المشـروع معتمـداً علـى    و لق أكبر احتكاك ممكن بالمستفيدين،خ

يقوم المشـروع   والمالي،الخبرة المكتسبة من إدارة االعتمادات خاصة في مجال التطوير التقني 

  .البنوك والجمعيات السكنية مثل اآلن بمراجعة لسياساته اإلسكانية لتتضمن جهات معنية أخرى
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  الفصل الخامس .5

  في البلدة القديمة لمدينة نابلس قديمةخصائص المباني السكنية ال

  

  

  مقدمة عامة

  .أهمية النسيج العمراني للمدينة القديمة

 .لألحياء السكنية البناء الحضري

  .أنماط المباني السكنية في البلدة القديمة

  .القصور السكنية في البلدة القديمة

  .البيوت الكبيرة

 .االحواش السكنية

  البيوت المفردة البسيطة
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  مة عامةمقد .5.1

تعد مدينة نابلس من أقدم مدن العالم وهي بلدة كنعانية تعاقبت فيهـا الحضـارات لتزخـر    

بتراث عمراني وبيئة سكنية ومعالم معمارية فريدة نراها ماثلة إلى اليوم في مباني البلدة القديمة 

سكان المدينة والتي تستدعي المحافظة عليها وإحيائها، فعلى غرار المنازل السورية القديمة اهتم 

األوائل بتشييد منازلهم لكي توفر لهم أسباب الراحة، حيث الغرف الكبيرة والقاعـات الواسـعة   

وبرك المياه التي تتوسط ساحة البيت، وكان سكان نابلس يستخدمون الحجارة الكلسية الصلبة في 

المختلفة، منهـا   البناء، وهو ما يجعل المدينة تبدو كأنها متحف طبيعي، حيث األنماط المعمارية

اإلسالمي واأليوبي والمملوكي والتركي واإلنجليزي والحديث، وجاءت بيئتها السكنية ونسـيجها  

العمراني ليعكس حالة وظروف ذلك العصر من حياة اجتماعية واقتصادية وثقافية ويتضح ذلـك  

عماريـة ذات  من خالل تنوع البيوت السكنية من قصور ألفراد الطبقة الغنية والتي تعد معـالم م 

نازل الكبيرة ـقيمة تراثية وتاريخية أمثال قصر عبد الهادي وقصر النمر، إضافة إلى بعض الم

لتكـون النسـيج    واش السكنية، والتي تترتب مع بعضـها الـبعض  ـذات الطابع المميز، واالح

  .) 2002خويرة،(العمراني لحارات البلدة القديمة

  :أهمية النسيج العمراني للمدينة القديمة .5.2

تعتبر البنية الهيكلية للبلدة القديمة مثاال رائعا تتجسد من خالله ميزات المدينـة اإلسـالمية   

الشرقية، ويعتبر تقسيم الوظائف ذا بعد تنظيمي تفصل فيه المناطق السكنية عن المناطق العامة، 

ـ  1560يبلغ عدد الوحدات السكنية في داخل البلدة القديمة ما يقارب و ا ثالثـة  وحدة سكنية ومنه

قصور كانت تخص الحكام المحليين في الفترة العثمانية، وهي تعبير رائع علـى فـن العمـارة    

التقليدية في المدينة، ويضاف إلى هذه عدد من البيوت التي كانت تخص كبار رجال الدين والعلم 

 ، وتضم كل واحدة منها إلى جانـب "وأشراف المدينة ويصل عدد هذه المساكن إلى عشرين بيتا

خصــص الجتمــاع صــاحب البيــت مــع أشــراف المدينــة والســتقبال " المســكن ديوانــا

  ).2004عرفات،(زائريه
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ويتكون النسيج العمراني لألحياء السكنية في البلدة القديمة من التكوين المتضـام للمبـاني   

السكنية ومن احواش وساحات المنازل التي تشكل المساحات غير المبنية باإلضافة إلى الشوارع 

األزقة الملتوية والمتعرجة، ويوضح الشكل التالي مكونات وخصائص النسيج العمراني لألحياء و

  .السكنية في البلدة القديمة

  

   

  

  :         الخصائص        

  

 

  

  

  

  

  

  مكونات النسيج العمراني لألحياء السكنية )5.1(شكل رقم     

 لألحياء السكنية البناء الحضري .5.3

البلدة القديمة إلى ست حارات رئيسية ولكل حارة حوش يضم عدة عـائالت كبيـرة    تقسم

   :هي والحارات، وللحوش بوابة رئيسية يتم إغالقها ليال ويستخدم الحوش لتجمع الرجال ليال

تقع على أطراف البلدة القديمة في الجهة الجنوبية الشرقية وتعتبر نـواة  : ريةاحارة القيس 

  .القديمةالمدينة الرومانية 

النسيج العمراني لالحياء

 السكنية

)الشوارع واألفنية( الفراغات)المساكن(الكتل المبنية

  كتل متضامة   

  طوابق 3- 2ارتفاعات المباني من   

  الفتحات على األفنية الداخلية   

  ة الكتل وتشابكهابساط  

 استخدام الحجر في البناء  

  شوارع ضيقة ومتعرجة  

  ازقة مغلقة  

  قلة المساحات الفضاء   

  افنية داخلية تفرغ الكتل حولها  
  

  توفير خصوصية السكان  

  مراعاة الحالة المناخية   

  توفير عنصر الحماية   

 تحقيق عنصر التضامن واأللفة والوحدة   
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وتقع غربي حارة القيسارية في الطـرف  ) درج العقبة(حارة طريق الدرج  :حارة العقبة 

  . الجنوبي للبلدة

وتسمى أيضا الدبورة وهو اسم روماني األصل، تقع بعد حارة العقبة إلى : حارة القريون 

  .الغرب في الطرف الجنوبي

ـ  : حارة الغرب  دة وتسـمى أيضـا حـارة    الحارة الغربية تقع في الطرف الغربـي للبل

  .وهي عبارة عن حوش وليس حارة) الفواكير(

أخذ اسمها من أزهار الياسمين وتقع في مركز البلدة القديمة بالقرب من : حارة الياسمينة 

الطرف الغربي للبلدة وإلى الشرق من حارة الغرب وتعتبر حارة السمرة جزء مـن حـارة   

  .الياسمينة

فيها بسالسل حجرية ولذلك سميت بهذا اإلسم ، تقع  قسمت قطع األراضي: حارة الحبلة 

 .لبلدة القديمةلفي الشمال الشرقي 

 
  )Google earth الباحثة عن ( :المصدر      

  حارات البلدة القديمة )5.2(شكل رقم     
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وترتبط هذه الحارت مع القصبة الرئيسية باستخدام األدراج فيها للتغلب على مشاكل الكنتور 

تـوفر  التدريجي ظهر مـن خـالل    االنتقالونالحظ أن هذا  ،قاق عند مدخل الحوشوينتهي الز

  )1987عبد الرسول، :(العناصر المعمارية التالية

مداخل البلدة القديمة المؤدية إلى القصبة الرئيسية في البلدة والتي يتفـرع عنهـا أزقـة     

 .متعرجة شبه عامة تسمى الجادة والتي تضم عدة أحواش حولها 

ل الضيق المؤدي إلى زقاق شبه خاص يصل الجادة بالحوش الذي يضم حوله عدة المدخ 

 .منازل

المدخل المباشر إلى المنزل من الحوش من خالل بوابة في جدار مصمت أو من خـالل   

 .أدراج تصل الحوش باألدوار العليا 

  :أنماط المباني السكنية في البلدة القديمة .5.4

تراص توزعت في أحياء سكنية كل حي يجمع مجموعة جاءت مباني البلدة القديمة بنسيج م

من السكان لهم خصائص محددة ، كما أنها نتجت عن النمو الطبيعي والعضوي لتعكس الحالـة  

االجتماعية السائدة وعادات وتقاليد ساكنيها ومفاهيمهم، فتنوعت أنماطهـا تبعـا لحالـة مالكهـا     

شترك بوجود فناء وسطي تتوزع حوله الغرف االقتصادية واالجتماعية بالرغم من أنها جميعها ت

ويمكـن تصـنيفها    وان المباني مفتوحة للداخل، إال أنها تختلف في حجمها وتفاصيلها المعمارية،

  :أنماط على النحو التالي أربعة كما اظهر االستبيان إلى

عائلـة   أمثالالقصور السكنية والتي كانت مملوكة من قبل العائالت التي حكمت المدينة  

طوقان وعبد الهادي والنمر وغيرها، وتعد هذه القصور معالم معماريـة وتراثيـة يجـب    

 .% 5 ما يقارب الحفاظ عليها، وقد بلغت نسبتها

البيوت الكبيرة وهي بيوت مملوكة من قبل عائالت مـن ذوي الـدخل المرتفـع أو ذو     

  .المكانة المرموقة مثل بيت النابلسي  وبيت هاشم وغيرها
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عامة الناس وكل حوش  إلىنية وهي نموذج البيوت التقليدية والتي ترجع االحواش السك 

عائلة واحدة حيث كانت العائلة الممتدة هي النمط السائد، وتتوزع الغـرف   إلىسكني يرجع 

 . حول الفناء الداخلي

البيوت المفردة وهي األكثر وتشكل مع االحواش السكنية النسيج العمراني للبلدة القديمـة   

تشابك البيوت مع بعضها البعض وهي بيوت غالبا ما تكون صـغيرة المسـاحة    من خالل

  .وترجع إلى عامة الشعب

  :حسب الشكل البياني التالي األنماطومن خالل تحليل االستبيان فقد اظهر نسبة كل نمط من 

44%

5%

39%

12% رد ت مف بي
ر قص
كني وش س ح
ير ت كب بي

كن كننمطالمس ط المس نم

  
  أنماط البيوت السكنية في البلدة القديمة )5.3(شكل رقم                   

ي
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  :كنية في البلدة القديمةالقصور الس .5.4.1

القصور الفلسطينية هي طراز معماري مدني في سماته من حيـث التخطـيط والوظيفـة    

والحجم والتفاصيل، كما أن هذه العمائر عكست الوضع االقتصادي السياسي االجتماعي لعائالت 

اإلقطاعيين مثل قصور عبد الهـادي وال طوقـان واألغـا النمـر وغيرهـا مـن العـائالت        

  )2003العامري،(.كمةالحا

تميزت القصور في البلدة القديمة في نابلس بأهميتها ومكانتها وتميزها وقد اكتسـبت هـذه   

األهمية عبر الفترات الزمنية المختلفة ومعاصرتها لحقب تاريخية أثرت فـي طبيعـة التصـميم    

بلدة القديمة، وتميزه مما جعلها معالم معمارية بارزة ويوضح المخطط التالي أشهر القصور في ال

  ".وسوف نتطرق ألهمية القصور ومكانتها والعوامل التي أكسبتها هذه األهمية الحقا

  
  )بتصرف بلدية نابلسعن (  :المصدر

  مواقع أشهر القصور في البلدة القديمة )5.4(شكل رقم



 87

  :العوامل التي أثرت على التكوين المعماري للقصور الفلسطينية .5.4.1.1

لى نشوء هذا الطراز المعماري المميز والتي لعبـت دورا فـي   تعددت العوامل التي أدت إ

تكوينه وتشكيله فعلى الرغم من االختالف في مخططات القصور إال أن هناك نمط واحد يجمـع  

  )2003العامري،:( بينها، ومن أهم هذه العوامل ما يلي

مكـانتهم  العامل االقتصادي والثروة التي تم جمعها من قبل اإلقطاعيين ومحاولة إبـراز   .1

  .وقدراتهم المادية فجاءت هذه القصور كبيرة المساحة وذو فخامة وضخامة كبيرة

عامل الحماية والدفاع الناتج عـن التحالفـات والصـراعات المسـتمرة بـين الحكـام        .2

  .واإلقطاعيين حيث أصبحت هذه القصور أشبه بالقالع منها بالمساكن

  ).سرايا( لقصور كمباني حكم وإدارة العامل السياسي حيث كانت تؤدي وظيفة القالع وا .3

العامل االجتماعي ومكانة ودور نساء الحكام مما عمل على الفصل بين النساء والرجال  .4

بشكل واضح مما ابرز نظام األجنحة وتعدد األفنية في القصور للفصل بـين الوظـائف   

 . المختلفة

  :التقسيمات الوظيفية واالستعماالت للقصور .5.4.1.2

واالجتماعي واالقتصادي الذي لعبه أصحاب القصور على تكـوين   انعكس الدور السياسي

وتخطيط قصورهم، فقد تعددت وظائف واستعماالت هذه القصور والقالع، فباإلضافة إلى كونها 

سكنا وما يتطلب ذلك من توفير الخصوصية للنساء، فقد كانت هذه القصور في معظم األحيـان  

في حاالت كثيرة لعب القصر دور السرايا أو كـان  مباني ذات وظائف عامة إدارية وعسكرية ف

مقرا حكوميا إلدارة شؤون الحكم، ويمكننا تقسيم القصور من الناحيـة الوظيفيـة إلـى ثالثـة     

  )2003العامري،:(أقسام

مرافق ذات وظيفة إدارية عامة الديوان وغرفة الحراس وغرفة القهوة والسجن إن وجد  .1

 .  وجميعها في الطابق األرضي
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ذات وظيفة خدماتية أروقة غرف إسطبالت غرف تخزين وجميعها تكـون فـي    مرافق .2

الطابق األرضي كما يظهر لنا من خالل دراسة  الطابق األرضي لقصر طوقـان وهـو أول   

وهو يحتوي على مـدخل القصـر    ،سنة 400جزء من القصر تم بناؤه ويرجع إلى أكثر من 

للضيوف أو ألهل القصـر إضـافة إلـى    فيه إسطبالت الخيل سواء فالرئيسي ووظائف عامة 

غرف الحرس وإيوانان وغرفة خدمات وساحة سماوية مرتبطة بشكل مباشـر مـع المـدخل    

الرئيسي، وفي نهاية الفناء درج يوصلنا إلى الطابق األول، ويظهر المخطط التـالي توزيـع   

ميـع الغـرف   الفراغات وعالقتها بالفناء، إذ يتبين أن العالقة مع الفناء مباشرة حيـث أن ج 

 .مفتوحة على الفناء

  
  مخطط الطابق األرضي لقصر طوقان    )5.5(شكل رقم 

مرافق ذات وظيفة سكنية خاصة غرف السكن غرف معيشـة وغـرف نـوم العائلـة      .3

والحراس وقد تم الفصل بين الوظائف عموديا أي خدمات المرافق العامـة والخدماتيـة فـي    

كما يتبين مـن خـالل   والحاشية في الطوابق العلوية، لة الطابق األرضي بينما وجد حيز العائ
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يتكون من ثالثة أجنحة لكل جناح الفناء الخـاص  راسة تقسيم الوظائف في قصر طوقان، اذ د

به، فالجزء الشمالي الغربي والذي نصل إليه عبر مدخل غير مباشر مسقوف بقوس مخموس 

وزع في هذا الجزء غرف نوم يرتبط بساحة سماوية مزروعة وتحتوي الساحة على بركة وتت

الحاشية والمطابخ والحمامات وغرف المونة حول الفناء، أما الجناح الثاني فهو يعـد جنـاح   

الضيافة أما الجزء الشمالي الشرقي فهو األكثر تميزا ويمثل قسم القصر ويحتوي على مجالس 

قات الوظيفيـة بـين   الرجال وليوان ويعلوه غرفة الحاكم ومنزله، ويظهر المخطط التالي العال

  .  أجزاء القصر وعالقتها باألفنية وطريقة الفصل بين األجنحة المختلفة

  
  مخطط الطابق األول لقصر طوقان     )5.6(شكل رقم

أما مخطط الطابق الثاني فيظهر الوظائف حيث تزداد الخصوصية في المستويات األعلى لـذلك  

ي األجنحة وذلك يعـود للعامـل االجتمـاعي    نشاهد جناح الحرملك والذي يتميز بفصله عن باق

وفصل النساء عن الوظائف العامة فتظهر غرف النوم الخاصة بأفراد العائلة إضافة إلى غـرف  
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، أما الجزء المقابل له والذي يرتبط به بعالقة غير مباشرة فهو جناح )المطبخ والحمام( الخدمات 

ما القسم المرتبط بالفناء الكبيـر فهـو معـد    معد للحاكم وعائلته والذي يبرز تميز هذا الجزء  أ

  .للضيافة لذلك نالحظ انه يوجد ربط بين هذا الجزء واألجزاء العامة األخرى

  
  مخطط الطابق الثاني لقصر طوقان      )5.7(شكل رقم

  :الخصائص المعمارية للقصور .5.4.1.3

د تكـون  كل قصر يتوسط حارة معينة ق يكونتحتل القصور مواقعا مميزة وغالبا  :الموقع

يتم الوصول إليها عبر طرق واضحة ومن خالل بوابات ترتبط بالشـوارع الرئيسـية   ، وللعائلة

عبر بوابة البيك المرتبطـة   إليهقصر طوقان يتم الوصول  أن، كما نشاهد من المخطط المحيطة

كما أن القصور تحيطهـا المبـاني المهمـة     ،قد يحوي القصر أكثر من مدخلبشارع النصر، و

فنرى قرب قصر طوقان من باب الساحة المنارة والتي تسمى بالسرايا ويرتبط القصـر   والعامة

بباب الساحة من خالل شارع النصر الذي يؤدي إلى مدخل القصر الرئيسي، كما تظهر عالقـة  
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حيث أن القصر جاء في موقع يـربط حـارة   وقصر النابلسي  ساحة القريون وقصر عبد الهادي

  .ثانوي من بستان القصرمن خالل مدخل  القريون وحارة الياسمينة

  
  )عن بلدية نابلس بتصرف( :المصدر

  موقع قصر طوقان )5.8(شكل رقم

تميزت جميع القصور بمداخلها الفخمة وبواباتها الكبيرة الخشـبية فقـد    :المداخل والبوابات

نقـش   كانت معظم هذه المداخل مكونة من قوس مدبب كبير بداخله قوس موتور وما بينهما يقع

حجري بسنة تشييد القصر وكثيرا ما كان يعلو القوس المدبب زخارف حجريـة مميـزة، وقـد    

توسطت هذه البوابات فتحة باب صغيرة قليلة االرتفاع تسمى الخوخه وكانت لالستعمال اليومي، 

وعلى جانبي المدخل من الخارج يكون في اغلب األحيان مقعدان حجريان مخصصان للحـرس  

سلتين، ففي قصر طوقان يتم الوصول إلى القصر عن طريق مـدخالن رئيسـيان   ويسميان بالمك

احدهما يصل إلى القسم الشمالي الشرقي في الطابق األول عبر درج من القصبة الرئيسية وهـو  

واآلخر وهو المستخدم حاليا من الواجهة الغربية في الطابق األرضي ويفـتح علـى   " مغلق حاليا

ى يقع بين قنطرتين ويتكون من ثالث أقواس متدرجة الى الـداخل،  وهو مدخل مغط ،فناء داخلي

م  والثالث  4م وعليه زخرفة دائرية، والثاني مخموس بارتفاع  5.25الخارجي مخموس بارتفاع 
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قاعـد  م ويعلو القمط زخرفتين دائريتين، كما يوجد على جانبي المـدخل م  2.5موتور بارتفاع 

  .التالية مداخل القصر تستخدم لجلوس الحراس، وتظهر الصور

  
  يوضح الشكل مداخل قصر طوقان                             )5.9(شكل رقم

تميزت جميع القصور بوجود أسوار عالية نسبيا حولها وفي معظم األحيان شكلت  :األسوار

حّصـن  عنصراً معمارياً  واجهات المباني نفسها باإلضافة إلى جدران األفنية الداخلية فهي تعتبر

خصوصيتهن،  النساءإلعطاء عائلة إليها أفراد الومنحه خصوصية سعى  من ناحية دفاعية المبنى

كما تبين صور ومخططات القصور المختلفة ، فقـد  ويظهر هنا تأثير العامل الديني في التصميم 

 العالية، التي تجاوزت في بعـض األحيـان   بارتفاعاتها الشاهقة وواجهاتها راتميزت هذه األسو

وتظهـر  ، )2003العامري، (،العشرين متراً، وكثيراً ما كانت فتحات البنادق تعلو الجدران واألسوار
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عبد الهادي تظهر فيها األسوار وقد تشكلت بطريقـة   التالية األسوار المرتفعة في قصر ةالصور

  .فنية أي أنها تمثل عنصرا معماريا يبرز جمال وفخامة القصر

       
   بطريقة فنية جمالية الداخلية  استخدام األسوار )5.10(شكل رقم                         

وهي من أهم السمات المعمارية التي جمعت بين قصور المدن في فلسطين  :األفنية الداخلية

مما جعل منها طرازا متميزا وتتوزع الغرف المعقودة من حول هذه السـاحات وهـي األكثـر    

، )عمل النساء، لعب األطفال وساحة المناسبات االجتماعيـة (عائلة اال من قبل جميع أفراد الاستعم

غالبا ما كانت مبلطة كليا أو جزئيا وفيها أشجار مثمرة وقد اختلفت أشكال هذه األفنية مـا بـين   

الشكل المربع أو المستطيل أو غير المنتظم وتختلف أحجامها ومساحاتها تبعا ألهميـة الجنـاح   

األفنية في القصر الواحد للفصل بين األجنحة المختلفة فمنها العـام   لذلك تعددت، المحيط حولها

ومنها شبه العام والخاص، وتشكل األفنية عنصر حركة سواء أفقية أو عمودية حيث أن األدراج 

الرابطة بين الطوابق تحتل جزء من الفناء، باإلضافة إلى أنها عنصر تهوية يعمل على إدخـال  

لقة على الخـارج لتـوفير   حيث أن الغرف مفتوحة على الفناء ومغالشمس والهواء إلى الغرف 

  ).1983مصطفى، (الخصوصية

فنالحظ في قصر طوقان أن للقصر خمسة أفنية لها أشكال وأحجام مختلفة موزعـة بـين   

في الطابق األول فهناك ثالث أفنية موزعة على أقسام القصر المختلفة فنجد أن فنـاء  ف الطوابق،

غربي وهو قسم الحاشية وخدمات القصر مزروع باألشجار ويوجد فيه بركة كما القسم الشمالي ال
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يظهر الشكل التالي، ويستخدم هذا الفناء لجلوس أفراد العائلة ولتناول الطعام، وتظهـر الصـور   

فناء القسم الشمالي الشرقي حيث المزروعات وتظهر األقواس المحيطة بالفناء إضافة إلى وجود 

إلى الطابق العلوي والتي توجد فيه غرفة الحاكم، كما يظهر الفنـاء الثالـث    الدرج الذي يوصلنا

وهو المرتبط مع البستان التابع لقسم الضيافة ويستخدم للتجمعات والمناسـبات واألعيـاد وهـو    

  .األكبر من حيث المساحة

  
  األفنية في قصر طوقان وعالقتها مع بعضها    ) 5.11(شكل رقم

اإليوان هي من سمات القصور وهي مساحة مفتوحة الواجهـة تعتبـر   إن وجود  :االواوين

لجلوس  االيوان ستخدم، وهو بناء له ثالثة جدران يعلوه سقف معقود، ويامتداد للفناء وتطل عليه

أفراد العائلة أو للضيافة، وتكون جدران االواوين ذات فتحات مزخرفة وقـد اعتنـي بتزيينهـا    

  ).1983،مصطفى(وزخرفتها

 )عام(



 95

فـي الطـابق األرضـي     ايوانـان  ،التالي االواوين في قصر طوقان وهي ثالثةالشكل ويوضح 

  .والثالث في الطابق األول

  
  االواوين في قصر طوقان )5.12(شكل رقم

اتسمت معظم القصور بوجود حدائق مسـتقلة أي خاصـة أو مـن     :الحدائق في القصور  

تلفة والذي ساعد بذلك كبر المساحة التي خالل األفنية الداخلية واحتواءها على المزروعات المخ
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يحتلها القصر، ففي قصر طوقان يوجد بستان خلفي مرتبط بفناء الطابق األول ويحتـوي علـى   

  . آثار مدرج روماني، وتظهر الصورة التالية البستان وكثافة المزروعات فيه

  
  حديقة طوقان وهي حديقة خاصة خلفية    )5.13(شكل رقم                 

أي فتحات تذكر في الواجهات الخارجية في الطوابـق   لم يكن :فتحات األبواب والشبابيك 

األرضية وذلك حفاظا على الخصوصية كما نرى في الصورة التالية الفتحات إلحدى الواجهـات  

الخارجية وكانت معظم الفتحات باتجاه الساحة الداخلية أما الطوابق العلوية فكانت تكثـر فيهـا   

  .المطلة على الخارج الشبابيك

     
  ابق العلويالفتحات في الط )5.15(شكل رقم          واجهة خارجية             )5.14(شكل رقم

إن استعمال العقود العربية ويسمى أيضا العقد الصليبي قد شاع اسـتعماله   :العقود والقباب

باني الدينية أما في القصور فإننا في العمارة العربية بشكل كبير، أما القباب فقد كانت تستخدم للم
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نجدها في عاللي القصور فأصبحت القبة رمز لمكان ديني أو نفوذ ، كما نشاهدها فـي تسـقيف   

  .غرفة الحاكم في قصر طوقان

  
  ظهور القبة في تسقيف غرفة الحاكم )5.16(شكل رقم                      

نقش مكتـوب أو شـكل   قد تكون نقوش وزخارف حجرية  :العناصر الزخرفية في القصور

أعمـال الحجـر والمتمثلـة باألعمـدة     في هندسي أو نباتي، وتبرز هذه األعمال الفنية الرائعة 

والتيجان وقواعد األعمدة المزخرفة والمقاعد الحجرية، أما النقوش فقد تركزت فـي األقـواس   

لداخلية وخاصة أبواب وجوانب البوابات الرئيسية، كما نجد هذه الزخارف على فتحات األبواب ا

العاللي، فنشاهد في قصر طوقان أن القصر يحتوي على العديـد مـن الزخـارف والتفاصـيل     

المعمارية المميزة والتي تظهر عظمة وتميز البناء، وتظهر الصور التالية بعض من التفاصـيل  

  .يةالمميزة بالقصر، فنالحظ الزخارف الحجرية فوق المدخل الرئيسي على شكل أحجار دائر

                        
   من الحجرتفصيلة  )5.18(شكل رقم         معمارية زخارفتفاصيل و )5.17(شكل رقم        
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 أهمية القصور ومكانتها .5.4.1.4

تعد قصور نابلس ذا أهمية تاريخية وتراثية إذ أنها تعود إلى فترات  :األهمية التاريخية .1

" لقرن الثامن عشر، كما أن لها جذور رومانية فمثالتاريخية قديمة في الفترة العثمانية في ا

تشير دائرة اآلثار إلى وجود مدرج روماني في بستان قصر آل طوقان، ونتيجـة لمـرور   

حقب تاريخية مختلفة انعكست تأثيراتها على أنماط البناء وعظمة التفاصيل المعمارية، فنجد 

ما اكسب هذه القصور أهميـة  سنة، م 400أن أجزاء من قصر طوقان يعود إلى أكثر من 

تاريخية وقيمة تراثية حيث أنها تعكس وتعبر عن المراحل التاريخية التي مرت بها المدينة، 

  .وبالتالي فان هذه القصور تستدعي المحافظة عليها وترميمها فهي معالم تاريخية

بـد ألي   تعود هذه القصور إلى العائالت الحاكمة للمدينة فقد كان ال :األهمية السياسية .2

ضخما يعبر عن سيطرة الحاكم وهيمنته ورهبته، وقـد  " حاكم يحكم المدينة أن يمتلك قصرا

كانت الوظائف العسكرية وتسيير أمور المدينة يتم من خالل عقد االجتماعات وغيرها مـن  

اللقاءات التي تتم داخل القصر، كما أن معظم القصور كانت تحتوي على سجن، مما جعـل  

تل أهمية سياسية بالغة، وهذا اثر في طريقة وأسلوب بناء هـذه القصـور   هذه القصور تح

  .وإحاطتها باألسوار العالية للحماية والتحصين، ويتضح هذا األمر عند زيارة أيا منها

الن هذه القصور كانت مملوكة مـن  " نظرا :األهمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية .3

لت مكانة اجتماعية، فقد كانت تعقد فيهـا االجتماعـات   قبل أعيان المدينة ووجهائها فقد احت

براهيم طوقان وفدوى طوقان، وقد اثر هـذا  إوالمناسبات، كما برز أفراد هذه العائالت مثل 

العامل في تميز هذه القصور عن باقي المنازل من حيث المساحة والتصـميم والعالمـات   

تي تجعل من هذه القصـور معلمـا   المميزة، ويتضح هذا األمر في جميع قصور المدينة وال

  .بارزا في النسيج العمراني للمدينة

نظرا لما تقدم من أهمية هذه القصور التاريخية والسياسية  :األهمية المعمارية والجمالية .4

واالجتماعية كان ال بد أن تعكس هذه العوامل على التصميم المعماري والجمالي إلبراز هذه 

 .زة ذات تفاصيل وزخارف معمارية كثيرةفجاءت تصاميمها ممي، األهميات
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  :البيوت الكبيرة  .5.4.2

وهي بيوت األشراف وكبار التجار، فهي بيوت مملوكة من قبل عائالت من ذوي الـدخل   

المرتفع أو ذو المكانة المرموقة مثل بيت النابلسي  وبيت هاشم وبيت عرفات وبيت المصـري  

  .وعاشور وغيرها

  :خصائص وعناصر البيوت الكبيرة .1

تحتل هذه البيوت في معظمها مواقع متطرفة من حارات البلدة القديمة وتحيط بهـا   :موقعال

المساحات الفضاء حيث أنها في الغالب بيوت منفصلة وغير متصلة في معظم جوانبهـا  ويـتم   

الوصول إليها عبر الشوارع الرئيسية أو الفرعية التي ترتبط بالواجهة الرئيسـية مباشـرة مـع    

المخطط التالي مواقع بعض هذه البيوت وعالقتها مع الشوارع المحيطة والبيئـة  الشارع ويظهر 

  .المحيطة

  
  )2002روفو،(:المصدر 

  يظهر المخطط مواقع بعض البيوت الكبيرة في البلدة القديمة     )5.19(شكل رقم
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المدخل وهو حلقة الوصل الرئيسية وقد يكون للبيت أكثر من مدخل ولكـن يـتم    :المداخل

عتناء بالمدخل الرئيسي والذي يكون غالبا على الشارع الرئيسي أو الزقـاق ويكـون بـاب    اال

المدخل كبير الحجم ويهتم بزخرفته ويختلف حجم وشكل الباب وزخرفته ومادة صنعه من بيـت  

ألخر تبعا إلمكانات صاحب المنزل ومنزلته وغالبا ما يكون الباب بقوس أو قوسين ذو ارتفـاع  

البيت وتعلوه زخرفة دائريـة أو قـد يكـون هنالـك كتابـات عليهـا سـنة        يعبر عن فخامة 

  ).1983مصطفى،(اإلنشاء

الفخامة في استخدام األقواس واألعمدة وكـذلك   ويظهر الشكل التالي مدخل بيت عبدو حيث

 إذاستخدام نظام الشباكين المحيطين ببوابة المدخل، وتظهر الصورة المقابلة مدخل بيت الغزاوي 

  .استخدام العناصر الزخرفية من أعمدة وتيجان والفتحة الدائرية بأسلوب فني جميل يبرز فيه

                

  مدخل بيت الغزاوي )5.21(شكل رقم                 مدخل بيت عبدو )5.20( شكل رقم    

تعتبر هذه البيوت كبيرة المساحة وغالبا ما تكون بيوت األشراف وكبـار  :التقسيم الوظيفي

تجار تتكون من طابقين أو ثالثة يربط بينهما درج من الفناء أو درج داخلي وهي بيوت مستقلة ال

غير مرتبطة بغيرها من المباني المحيطة، وتتميز باالهتمام بالمظهر الخارجي لها وبواجهاتهـا  

الرئيسية وشكل المبنى بشكل عام واالعتناء بالزخارف، وغرف هذه البيوت تتسم بكبر المسـاحة  

احتواء غرف الخدمات بداخل البيت وقد تعددت األنظمة المتبعة في تصميم هذه البيوت فمنهـا  و

البيوت االيوانية كبيت عاشور الذي يظهر فيه توزيع الغرف حول اإليـوان وارتبـاط اإليـوان    
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بالفناء الخارجي وفيما يلي العالقات الوظيفية وتحليل الحركة العمودية للطابق األرضي للبيـت،  

  .يظهر كبر مساحة الغرف للبيت كما

  
  العالقات الوظيفية للطابق األرضي لبيت عاشور    )5.22(شكل رقم     

أما الشكل التالي فهو تحليل للعالقات الوظيفية للطابق األول للبيت وارتباط األفنية وطريقة 

الممتدة وسكن  االنتقال بين الطوابق حيث يظهر وجود جناحين للبيت مما يعبر عن طبيعة العائلة

  .األبناء مع اآلباء حيث يظهر استقاللية كل جناح وانفصاله عن األخر

  
  العالقات الوظيفية للطابق األول لبيت عاشور )5.23(شكل رقم        
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أما النظام األخر والمتبع في هذه البيوت فهو البيوت المركزية التي تتوزع فيه الغرف حول 

كما في بيـت الغـزاوي وتكـون    ) بيت الصالة الوسطى ( نبيه الليوان أو الصالون من كال جا

تكون الخدمات في هذه الحالة إما داخليـة أو  والحديقة في هذه الحالة أمامية أو خلفية أو كليهما 

، ويظهر المخطط التالي نظام الصالة الوسطى في بيت عرفات، حيث تتوزع في الحديقة الخلفية

  .لوسطىالغرف بعالقة مباشرة مع الصالة ا

  
  )2006، لسببلدية نا (:المصدر   

  مخطط بيت عرفات مثال عن الصالة الوسطى )5.24(شكل رقم  

   :المدخل المنكسر

وهو المدخل غير المباشر الذي يربط مدخل البيت بالفناء الداخلي وهو يشكل مرحلة انتقالية 

د الساحة وهو بذلك يوفر يكون عادة مسقوف، وعادة يكون خط امتداد الممر يتعامد مع خط امتدا

الخصوصية ألهل البيت من عيون المارة ويبعد مرافق البيت عن الضوضاء، ويكون في األغلب 
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، )1987عبـد الرسـول،   (شكل الممر مستطيل أو مربع الشكل سقفه معقود على هيئة قبة منخفضـة 

  .ونشاهد هذا النظام في بيت عاشور

  
  في بيت عاشور     المدخل المنكسر  )5.25(شكل رقم        

تعتبر الفتحات كثيرة نسبيا في هذا النمط وتكثر الفتحات الخارجية كونها بيـوت   :الفتحات 

مستقلة غير متصلة من جميع جوانبها، إال أن الفتحات تكون في الطوابق العلوية أمـا الطـابق   

  .عاشور السفلي فيكون مفتوح على الداخل، وتظهر الصور التالية طبيعة الفتحات في بيت

         
  الفتحات في بيت عاشور                                             )5.26(شكل رقم
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وجود الفناء من أهم سمات هذه البيوت الذي يرتبط مباشرة مـع مـدخل البيـت،     :األفنية

ويحتوي الفناء على الحركة العمودية التي تربط بين طوابق البيت، باإلضـافة إلـى دوره مـن    

الناحية المناخية واستخدامه في التهوية وانفتاح الغرف علية نحو الداخل، وعادة يحتـوي الفنـاء   

على أحواض الزهور أو بركة وسطية، ويوضح لنا المثال التالي الفناء في بيت عاشـور وهـو   

صغير الحجم نسبيا ويرتبط بساحة سماوية توصلنا إلى الطابق األول وتنتقل بنـا إلـى حركـة    

  .أخرى توصلنا إلى الطابق الثانيعمودية 

 
  الفناء في بيت عاشور       )5.27(شكل رقم  

في هذه البيوت غالبا ما يوجد االيوان الذي يكون امتدادا للفناء ويعبر عن تواصل  :اإليوان

الفراغ الداخلي مع المحيط الخارجي، وتتوزع من حوله الغرف من كال الجانبين وتكون مساحته 
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وغالبا ما يحوي احواض نباتية للزينة ويتم االهتمام بالفتحات المطلة عليه ونشـاهد   كبيرة نسبيا،

  .فيما يلي االيوان في بيت عاشور

  
  اإليوان في بيت عاشور                )5.28(شكل رقم               

تكثر الزخارف في هذه البيوت ولكل بيت أسلوبه وطريقة  :الزخارف والتفاصيل المعمارية

علـى  المـدخل أو  على ستخدامه للزخرفة بحيث تعكس فخامة ومكانة صاحب البيت فقد تكون ا

  .التفاصيل المعمارية، وفيما يلي أسلوب الزخرفة المتبعة في بيت عاشورباإلضافة إلى الفتحات 

               
  بعض التفاصيل الزخرفية في بيت عاشور )5.29(شكل رقم       
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التسقيف باستخدام العقد الصليبي وقليل من الحاالت نشـاهد العقـد   وعادة يكون  :التسقيف

  .البرميلي أو السطح المستوي ونشاهد فيما يلي أسلوب التسقيف في بيت عاشور

              
  التسقيف المتبع في بيت عاشور )5.30(شكل رقم        
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 :االحواش السكنية .5.4.3

وفي كثير من  في نابلس القديمةئدة في البلدة المعمارية السا األنماطالحوش احد ابرز  يعتبر

المدن العربية اإلسالمية األخرى وتعتبر االحواش في مدينة نابلس أكثر تميزا من حيث حجمهـا  

 والقصور يكل هتشحيث وعددها وكونها المكون األساسي للنسيج العمراني السكني في المدينة، 

 .في المدينةالجانب السكني  والبيوت المفردة

الحواش السكنية هي نموذج البيوت التقليدية والتي ترجع إلى عامة الناس وكـل حـوش   وا

سكني يرجع إلى عائلة واحدة حيث كانت العائلة الممتدة هي النمط السائد في ذلك الوقت، ويمكن 

القول ان الحوش هو عبارة عن ممر غير نافذ تلتف حوله مجموعـة مـن البيـوت المنفصـلة     

ويوضح المخطط التالي انتشار االحواش فـي   )2002الجعبة،( ،لفناء الداخليوتتوزع الغرف حول ا

  .البلدة القديمة في نابلس حيث أنها تتوزع في كل المدينة وعلى الشوارع الرئيسة و الفرعية

  
  )2006،بلدية نابلس :(المصدر

       وضح المخطط انتشار االحواش السكنية في البلدة القديمة لنابلس  ي) 5.31(شكل رقم
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  :ويمكن تصنيف األحواش إلى  :تصنيف األحواش .5.4.3.1

يكون قليل المرافـق  ، ووغالبا ما يتكون من غرفة أو غرفتين وفناء الحوش الحوش البسيط  

  .المساحة وضيق

وكذلك  والطوابق العلويةتتميز بوجود عدد كبير من العقود والغرف األرضية  الحوش المعقد 

إلـى  ، حيث يوصلنا المـدخل  ثل حوش آل النمر في نابلسالمخازن وعدد من المرافق العامة م

ساحة سماوية في وسطها بركة صغيرة على شكل دائري وغرف الستقبال الضيوف من الرجال 

عقـود  الغرف ومن ساحات سماوية تتوزع حولها ال وتسمى السالملك ، أما الطابق الثاني يتكون

ساحات مختلفة األشـكال والمسـتويات    ، مما يجعل الحوش معقد وذاتستعمل لمعيشة أهل البيت

  .ترتبط مع بعضها البعض باألدراج العمودية

وهي االحواش التي تتكون من عدد من البيوت المنفصلة والموزعة علـى    الحوش المركب 

امتداد ممر الحوش لذلك يكون الحوش مكون من ممرات واسعة تتخللهـا سـاحات وموزعـات    

ط ينطبق على االحواش في البلدة القديمة لنابلس كمـا نشـاهد   لمداخل البيوت المختلفة وهذا النم

 .حوش الجيطان

  :وظائف األحواش .5.4.3.2

يؤدي الحوش الكثير من وظائف األسرة بما يتالءم ومعتقدات األسـرة   :االجتماعيةالوظائف  

الحوش يكون مغلق من جميع جهاته بحيث يحفظ خصوصية أهل البيـت ومتـنفس   ، فوتقاليدها

 .ملعب لألطفال ومكان إلقامة المناسباتويعتبر  ألسرة بالفضاء الواسعلألسرة وارتباط ا

أدى النسيج المتضام للبيوت في األحواش إلى تـوفير تكـاليف البنـاء    : االقتصاديةالوظائف  

تشترك البيوت بمرافق واحدة تكـون  ومع بعضها البعض  مشتركةبحيث تكون واجهات البيوت 

 .وغيرها موجودة في داخل الحوش كبئر الماء

يشكل الحوش مظلة أمنية بما يحويه في داخلـه مـن منشـئات    : الوظائف األمنية والعسكرية 

  .ومدخل الحوش الذي يمكن إغالقه بحيث يوفر األمن لساكنيهوأسوار وأبواب 
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توفير الظل أثناء النهار وهذا له انعكاسات في تخفيف درجـة الحـرارة   : الوظائف المناخية 

التخفيـف  ، إضافة إلى منع الغبار واألتربةو وتوفير الدفء في الشتاءداخل البيوت في الصيف 

 .من حدة اإلضاءة صيفا

  :من أهم عناصر االحواش ما يلي: عناصر االحواش السكنية .5.4.3.3

حيث كانت تتميز االحواش بوجود مدخل مستقل  يمكـن إغالقـه لتـوفير     :مدخل الحوش

إلى عائلة واحدة أو طائفة معينة، وتختلـف   الحماية لسكان الحوش والذين غالبا ما كانوا ينتمون

م او المدخل المتوسـط   3.5أنواع المداخل فمنها المدخل المرتفع والذي يكون ارتفاعه أكثر من 

م ويعـود  2.5م او المدخل المنخفض والمعتم والذي يكون اقل مـن   2.5-3.5والذي يكون بين 

الشارع تكـون منخفضـة ومسـقوفة     ذلك نظرا لطبيعة الموقع فالمداخل التي تكون مع مستوى

نرى األرض مع طبيعة ا في المناطق ذات الميل وتماشيومعتمة كما في حوش أبو عصفورة، أما 

كمـا فـي    الخصوصية بعيدا عن الشارع يحقق بحيث تايزداد باستخدام الدرجالمدخل ارتفاع 

  .مدخل حوش الجيطان، ويوضح لنا الشكل التالي أنواع المداخل المختلفة

  
  )2003طلبة العمارة سنة ثالثة جامعة النجاح، :(المصدر

  يوضح الشكل أنواع مداخل االحواش         )5.32(شكل رقم
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وتختلف المداخل أيضا في كونها تنفتح على ساحة أو ممر الذين يختلفان بكونهما مفتوح  أو 

  . لمدخلمغلق ويوضح لنا الشكل التالي االحتماالت المختلفة لطريقة ربط الحوش مع ا

  
  )2003طلبة العمارة سنة ثالثة جامعة النجاح،:( المصدر

  يوضح الشكل طريقة ربط الحوش مع المدخل      )5.33(شكل رقم
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باإلضافة إلى ما سبق ومن خالل المالحظات فقد تبين أن معظم االحواش تحتوي على المـدخل  

إضـافة إلـى أن المـدخل     المنكسر والذي يحفظ الخصوصية لسكان الحوش من عيون المـارة 

المنكسر يتم سقفه بعقد أو قنطرة ويبين لنا الشكل التالي المدخل المنكسر في حـوش الجيطـان   

  . إضافة إلى ظهور تسقيف المدخل بالقنطرة كما نشاهد من الصور

  
 يوضح لنا الشكل المدخل المنكسر في حوش الجيطان          )5.34(شكل رقم

ظات تبين تعرج الممـرات وعـدم اسـتقامتها وذلـك لتـوفير      من خالل المالح :الممرات

الخصوصية للسكان، إضافة إلى إحاطة جوانبها بجدران المنازل المرتفعة، إضافة إلـى سـقف   

لذلك تكون الكثير من أجزاء الممر معتمة وبحاجة إلى اإلضاءة، كما أن من المالحظ ها أجزاء من

أو  البيـوت  إلـى عض المناطق ليشكل موزعات وذلك في بفي معظم االحواش  ات اتساع الممر
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مغطاة، ويوضح لنا الشكل التالي الممرات وطريقة  مكشوفة أوعدة ساحات  أوساحة  يوصل إلى

  .معالجتها في حوش الجيطان

  
  )2003ثالثة جامعة النجاح، الباحثة عن مخطط لطلبة العمارة سنة(: المصدر

  لجيطان              يوضح الشكل الممرات في حوش ا )5.35(شكل رقم

تتميز االحواش بوجود الساحات التي تتخلل الممرات أو ينتهي الممر بها وهـي  : الساحات

عبارة عن موزع لعدد من البيوت أو أنها تلعب وظيفة مناخية توفر اإلضاءة والتهويـة للبيـوت   

إضافة إلى دورها بسبب قلة ارتفاع المباني حول الساحة لخلق تهوية وإنارة ال توفرها الممرات، 

االجتماعي في كونها مكان للتجمع ولعب األطفال، ويختلف عدد الساحات في الحوش الواحد بناء 

ع الساحات وشكلها في حوش الجيطان، حيـث  على مساحته وتشكيله، ويوضح الشكل التالي مواق

ما يحتوي الحوش على ساحتين احدهما عامة تحوي مداخل لبعض المحالت والورش الصغيرة أ
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الساحة األخرى والتي تقع في نهاية الممر فهي أكثر خصوصية وتتوزع من خاللها مداخل لعدة 

  .بيوت سكنية

 
  )2003ثالثة جامعة النجاح، الباحثة عن مخطط لطلبة العمارة سنة(: المصدر

  الساحات في حوش الجيطان                         )5.36(شكل رقم

ـ  وقليلـة في معظم االحواش بسيطة  الواجهات :واجهات المباني داخل الحوش رف االزخ

، وترتفع الواجهات وتقل فتحاتها في الممرات وخاصة الضـيقة منهـا لقلـة    والنقوش الحجرية

التهوية واإلضاءة بينما تنفتح الواجهات وتكثر الفتحات على الساحات والمناطق الواسعة بحيـث  

الزخارف حـول فتحـات الشـبابيك داخـل     تكون اإلضاءة والتهوية أفضل، ويبدو واضحا قلة 

ومن المالحظ عدم وجود فتحات للبيـوت  , االحواش الصغيرة وصغر حجمها في معظم األحيان

الن ذلك يقلل من خصوصية البيت و يقلـل مـن   , على الممرات خصوصا في الطابق األرضي

حـواش الكبيـرة   أما بالنسبة إلى الزخارف والتفاصيل المعمارية فتكون في اال الجانب الدفاعي،

قـد   على مداخل البيوت  والقناطر و العقود والزخارف الحجرية على جدران الممـرات وهـذا  
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للعائلة التي تسكن الحـوش، ويظهـر فيمـا يلـي     المستوى االجتماعي واالقتصادي إلى  يعزى

  .الزخارف والتفاصيل الحجرية في ممرات حوش النصر

                      
       معمارية في واجهة الحوش ةتفصيل          ت في الممرات الضيقة            تفصيلة فوق احد الشبابيكقلة الفتحا    

  جمال التفاصيل المستخدمة في الحوش                                           )5.37(شكل رقم

ة والتـي ترتفـع   تتبع البيوت السكنية داخل االحواش نظام البيوت المفرد :البيوت السكنية

ويختلف حجمها وتشكيلها اعتمادا علـى المسـتوى االجتمـاعي    ،واجهاتها بين طابقين الى ثالثة

وتحوي سـاحة   غرف كثيرةواالقتصادي لمالك البيت، فهناك بيوت كبيرة المساحة وتتكون من 

ون سماوية ويتم االنتقال بين الطوابق عبرها، او قد يكون البيت صغير يتكون من غـرفتين بـد  

ساحة سماوية، وفيما يلي مثال لبيت صغير يتكون من غرفتين وساحة سماوية صغيرة في حوش 

  .الجيطان

  
  مثال لبيت صغير في حوش الجيطان          )5.38(شكل رقم               
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  :البيوت المفردة البسيطة .5.4.4

راني للبلدة وهذه البيوت تعود لعامة الشعب وتنتشر بكثرة وتشكل جزء مهم من النسيج العم

القديمة، ويختلف تكوينها بناء على موقعها والمساحة التي تحتلها وهي في الغالب تتكـون مـن   

طابقين إلى ثالثة تتوزع فيها الغرف ويتم االنتقال بين الطوابق عبر درج أما أن يكون خـارجي  

  .أو داخلي، وفيما يلي بعض األمثلة على هذا النموذج

 :ن الواحدة فوق األخرىبيوت بسيطة مكونة من غرفتي .5.4.4.1

وتكون أشبه بالبرج كبيت شموط وهو برج صغير بسيط الشكل مبني على طول الواجهـة   

الشمالية للشارع الرئيسي، وهو مكون من غرفة واحدة في الطابق األول تعلوهـا غرفـة ثانيـة    

فـي  مماثلة في الطابق الثاني، ويتم الوصول إلى غرفة الطابق األول بواسطة درج خـارجي خل 

جانبي عبر ممر متعرج مسقوف تحت المنزل على مستوى الشارع، أما غرفة الطـابق الثـاني   

فيجري الصعود إليها عن طريق درج أخر مبني على امتداد الدرج األول وبعـد اجتيـاز فنـاء    

صغير يقع أمام الغرفة، وتظهر المخططات التالية تكون فراغات البيت وعالقة الطوابـق مـع   

  .بعضها البعض

  
  )2002روفو،( : المصدر      

  مخططات بيت شموط )5.39(شكل رقم     
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وتتماثل الغرفتان في هندستهما وبنائهما المكون من قبة ذات حد مركزي وهي تمتد علـى  

احد الجوانب لكي تشمل الحيز الجانبي للمدخل وبذلك فان النافذتين المزدوجتين في كـل غرفـة   

داهما على الشارع شماال واألخرى علـى الفنـاء جنوبـا    تقعان على المحور الطولي وتطل إح

ويدخل النور إلى غرفة الدور الثاني من نافذتين إضافيتين تقعان في المحور المركـزي لكـوة   

تـالي  مقوسة في سماكة الجدار مما يسمح بإضاءة الجوانب األربعة للغرفة، ويظهـر المقطـع ال  

  .تماثل الغرفتين في الطابقين

  
  )2002روفو،( : المصدر                            

  مقطع في بيت شموط )5.40(شكل رقم                   

  
  )2002روفو،( : المصدر                                       

 مدخل بيت شموط وواجهته )5.41(شكل رقم      
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 :البيوت البسيطة ذات الفناء .5.4.4.2

ع حوله الغرف غرفتين إلى ثالثـة غـرف   وهي البيوت التي تتكون من فناء صغير تتوز

وتكون خدمات المطبخ والحمام في موقع خارجي في الفناء، أو قد يتم توزيع الغرف من خـالل  

إيوان يطل على الفناء، ويظهر المخطط التالي مثال ألحد البيوت التي تتكون من ساحة صـغيرة  

لى اليمين وفي نهاية الساحة درج مكشوفة تتوزع من خاللها غرفة إلى اليسار والمطبخ والحمام إ

يوصل إلى طابق أول تصل إلى غرفة أخرى مماثلة للغرفة في الطابق األرضي، تبرز الغـرف  

  .بشكل مربع تقريبا وتكون معقودة بعقد صليبي

  
  )2006جامعة النجاح،  2سنة  ماجستيرالطلبة  (:المصدر               

  ق األرضي لبيت ذو ساحة مكشوفةمخطط الطاب )5.42(شكل رقم             

  
  )2006جامعة النجاح،  2طلبة الماجستير سنة :( المصدر               

  مخطط الطابق األول لبيت ذو ساحة مكشوفة )5.43(شكل رقم             
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الغـرف مـع   ربط وفيما يلي نماذج متعددة لنمط البيت ذو الساحة المكشوفة تتنوع طريقة 

نها جميعا تشترك في أن الوصول إلى الغرف يتم عبر الساحة المكشوفة وهو بعضها البعض إال أ

التنقل بين الغرف في  ما يخلق مشاكل عديدة من حيث انعدام الخصوصية ومشاكل بيئية لصعوبة

فصل الشتاء، فيظهر المخطط األول نظام خطي لتوزيع الغرف اما المخطـط الثـاني فتـرتبط    

  .Lل الغرف بشك

  
  )2006جامعة النجاح،  2طلبة الماجستير سنة  :(المصدر    

  بيت ذو ساحة مكشوفة )5.44(شكل رقم    

     
  )2006جامعة النجاح،  2طلبة الماجستير سنة :( المصدر

  ذو ساحة مكشوفةأمثلة لبيوت ) 5.45(شكل رقم

 : البيوت البسيطة ذو الصالة الوسطى .5.4.4.3

كزية تتوزع منها غرف البيت وغالبـا  وفي هذا النمط من البيوت يتم الوصول إلى قاعة مر

 األوللهذا النموذج حيـث يظهـر المخطـط     أمثلةما تكون القاعة صغيرة المساحة، وفيما يلي 
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نموذج يتم الوصول إلى الصالة الوسطى من خالل درج خارجي مكشوف وتتوزع غرفتين حول 

خر فتكـون عالقـة   الصالة ومن إحدى  الغرفتين باب يوصل إلى مطبخ وحمام، أما المخطط اآل

 .جميع الغرف مباشرة مع الصالة الوسطى

              
  )2006جامعة النجاح،  2طلبة الماجستير سنة :( المصدر 

  أمثلة لبيوت الصالة الوسطى )5.46(شكل رقم     

 : النموذج الخطي .5.4.4.4

وفية تتوزع الغرف بمحور خطي الواحدة بجانب األخرى وترتبط جميعها من خالل سـاحة  

  .وفة أو ممر داخليمكش

  
  )2006جامعة النجاح،  2طلبة الماجستير سنة :( المصدر                    

  الخطي  جالنموذ )5.47(شكل رقم                   
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  :مقدمة .6.1

استندت الدراسة من خالل عمل االستبيان ومن خالل الزيـارات الميدانيـة والمالحظـات    

اة من واقع المباني السكنية على تحليل العناصر المؤثرة في عملية إعادة التأهيل للمبـاني  المستق

  :السكنية وقد كانت على النحو التالي

 إذ يعتبر دراسة خصـائص البيـت التراثـي    :خصائص والواقع المادي للبيت السكني .1

في اتخـاذ القـرار    التي يعاني منها احد أهم قواعد سياسة الحفاظ حيث يساعد ومعرفة المشاكل

 مكانـات تطـويره وتطويعـه   ويدعم توجهات الحلول بما يحقق أفضل النتائج من خالل دراسة إ

  .إضافة إلى تحديد قيمته وأهميته المعمارية والتراثية وتحديد مستوى التدخل ومقداره

حيث إن دراسة مجتمع الدراسة اجتماعيا واقتصاديا من األهمية بمكان،  :الواقع السكاني .2

، فمعرفة المشاكل التي يعاني منهـا  الحفاظ يث يعتبر المجتمع الركيزة األساسية في مشروعاتح

السكان واحتياجاتهم يساعد على نجاح أو فشل المشروع إضافة إلى تقييم الوضـع االقتصـادي   

 )Latham, D: 2000.(يساعد في تحديد آلية التطوير وسبله

  :وقد كان التحليل على النحو التالي

  لوضع القائم وصف ا 

  تحديد المشاكل ثم 

 .إيجاد البدائل والحلول 

  :تحليل الواقع السكاني لبيوت البلدة القديمة .6.2

يعاني المجتمع في البلدة القديمة من العديد من المشاكل والتفكك الذي يؤثر بصورة مباشرة 

  :على راحة السكان وفي طريقة استخدامهم للمباني التراثية ومن ابرز هذه المشاكل

نتيجة هجرة السكان األصليين وسكنهم في : لتغير االجتماعي لسكان البلدة القديمةا .6.2.1

الضواحي بسبب العوامل االجتماعية واإلنسانية التي حصلت للمجتمع وخاصة في تكـوين  
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العائلة ووحدتها حيث كانت العائلة ممتدة تضم ثالثة أجيال، أما اآلن فقد اتجهت كل عائلة 

ن خارج البلدة القديمة بسبب قلة المساحات مما انعكس سلبا على هذه إلى االستقاللية بالسك

المباني وحلول سكان جدد مكان السكان األصليين من ثقافات وبيئات متعـددة مـن ذوي   

من سكان البلدة القديمة هم % 70الدخل المنخفض حيث اظهر تحليل االستبيان أن حوالي 

  .تدةسكان جدد مستأجرين وليسوا من العائلة المم
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  نسبة الملكية بالنسبة إلى السكان )6.1( شكل رقم                  

على وحدة الجوار وتفككها مما احدث مشكلة في النسيج االجتماعي،  التغير هذا وقد انعكس

إضافة إلى عـدم   ،اإلهمال في أعمال الصيانة بسبب عدم القدرة المادية على الترميمإلى  إضافة

االستبيان أن أكثـر مـن    حيث أظهرالمباني،  المسؤولية تجاه المحافظة علىالشعور باالنتماء و

من ذوي الدخل  السيئة يسكنها سكان مستأجرين جدد وليسوا من العائلة الممتدة من المباني% 85

  .المنخفض، مما يؤكد العالقة الوثيق بين الحالة المادية للساكن والحالة الفيزيائية للبيت

إلى تجزئة البيوت الكبيرة والقصور لتسكين أكثر من عائلـة فأصـبح   وقد أدى هذا الوضع 

البيت الواحد مجزأ إلى مساحات صغيره تسكنه عائالت من مناطق مختلفة، ويوضـح الشـكل   

حيث أن البيت األصلي يعود في ملكيته إلى بيت  ،التالي مثال ألحد البيوت الكبيرة وواقعه الحالي

وهو من أمثلة البيوت الكبيرة التي كانت تعود إلى أشراف  المصري وهو بيت مكون من طابقين
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وحدات سكنية اثنتان مهجورتان حاليا أما بقية الوحدات  7البلد ويظهر المخطط تجزئة البيت إلى 

أمـا الطـابق    ،فتسكن الطابق األرضي عائلة قنديل وهي أكثر من عائلة تعود إلى أوالد األعمام

  .فة ال يوجد صلة قرابة بينها ويشتركون في نفس المدخلاألول فتسكنه أربع عائالت مختل

  
  )2006سعادة، :( المصدر 

  مخطط بيت المصري والوضع الحالي  )6.2(شكل رقم 

دة يئةجي س
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  الحالة اإلنشائية للمباني بالنسبة إلى وضع السكان )6.3(شكل رقم
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يان أن وهذا الوضع ينطبق على معظم القصور والبيوت الكبيرة حيث أظهرت نتائج االسـتب 

من القصور والبيوت الكبيرة تم تجزئتها إلى أكثر من وحدة سكنية تسكنها أكثر من % 60حوالي 

  .عائلة ال توجد صلة قرابة بينها

رد ت مف ربي كنيقص وش س يرح ت كب بي

كن ط المس نم
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كنية دة س ن وح ثر م ى اك وت ال ة البي تجزئ

  
  تجزئة البيوت الكبيرة )6.4(شكل رقم          

 : انعدام الخصوصية .6.2.2

كل وتجدر اإلشارة هنا أن من التحليل تبين أن الوضع القائم يـؤدي إلـى خلـق مشـا    

من % 90اجتماعية كبيرة ومتعددة أبرزها انعدام الخصوصية فقد أظهرت نتائج االستبيان أن 

السكان ال يشعرون  بالخصوصية، وتتعدد أسباب انعدام الخصوصية ويبن الشكل التـالي أن  

االنتقال بين الفراغات باإلضافة إلى ضيق المساحات هي من اكبـر العوامـل فـي انعـدام     

 .يوت المفردةالخصوصية في الب
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رد ت مف ربي كنيقص وش س يرح ت كب بي
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  أسباب انعدام الخصوصية في أنماط البيوت المختلفة )6.5(شكل رقم                     

  .وفيما يلي تفصيل لبعض هذه األسباب مع ربطها مع أنماط البيوت

إن اشتراك أكثر من عائلة في نفس المدخل يفقد السكان خصوصيتهم  :االشتراك في المدخل .1

من البيوت تشترك في نفس المدخل وتتركـز  % 60يان أن حوالي حيث أظهرت نتائج االستب

  .المشكلة أكثر في البيوت الكبيرة المجزئة، مثل بيت المصري أو بيوت عبد الهادي وغيرها

رد ت مف ربي كنيقص وش س يرح ت كب بي
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  طبيعة المدخل بالنسبة إلى نمط البيت )6.6(شكل رقم                    
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تشـترك فـي   المجزئة ت الكبيرة من العائالت التي تسكن البيو% 86اظهر االستبيان أن و

بعـض  إذ يتبين  ،هبيت عاشور واشتراك العائالت في مدخل نفس المدخل، ويوضح الشكل التالي

الحلول لفصل مدخل الطابق األرضي عن الطوابق العليا بعمل جدار يفصل المدخل عن مطلـع  

  .الدرج

  
  اشتراك العائالت في نفس المدخل في البيوت الكبيرة )6.7(شكل رقم

إن من ابرز عوامل انعدام الخصوصية هي اشتراك أكثر من عائلـة   :االشتراك في الخدمات .2

إلـى   ونرى هذه المشكلة بشكل واضح في البيوت الكبيـرة المجزئـة  بعض الخدمات، في 

وعدم المقدرة على توفير خدمات مستقلة لكـل   وذلك بسبب ضيق المساحة وحدات صغيرة

يخـدم أكثـر   أو حمام  إلى االقتصار على مطبخ واحد  مثالعلى سبيل ال فيلجأ السكان عائلة
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الطابق األرضـي لبيـت    فيتسكن من عائلة ويظهر المخطط التالي اشتراك أكثر من عائلة 

  .المصري في نفس المطبخ وفي غرفتي المعيشة والضيافة 

  
  اشتراك بعض العائالت ببعض الخدمات )6.8(شكل رقم         

في الماضي كان الفناء الداخلي يؤدي عدة وظائف تخدم العائلـة  : خليفناء الدااالشتراك بال .3

الممتدة، ولكن اختالف الوضع الحالي واستقاللية كل عائلة على حدة أدى إلى خلق مشـاكل  

في اشتراك أكثر من عائلة في الفناء وباألخص عند صغر مساحة الفناء وعدم وجود صـلة  

  .ستقالليةقرابة بين العائالت مما يفقد السكان اال

وتبرز هذه المشكلة بشكل واضح في القصور السـكنية والبيـوت    :غرف البيت االنتقال بين .4

الكبيرة ذات األفنية حيث أن طبيعة توزيع الغرف تكون حول الفناء ويكون مداخل الغـرف  

مباشرة من الفناء دون وجود منطقة انتقالية، كما يتضح من مخططات القصور المختلفة، أو 

ضافة مطبخ أو حمام في الفناء مما يضطر العائلة الستخدام الفناء للحركـة، وهـذا   نتيجة إ
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الوضع يخلق أيضا مشكلة بيئية وبالذات في فصل الشتاء، وتوضح الصورة التاليـة طبيعـة   

  .االنتقال إلى الحمام عبر الفناء

  
  االنتقال للغرف عبر الفناء )6.9(شكل رقم       

على أكثر من طابق ويضطر السكان إلـى   موزعةالبيت  غرفكون ت األحيانوفي بعض 

من البيوت تتوزع غرفهـا علـى   % 5االنتقال بين الطوابق بدرج خارجي مكشوف فقد تبين أن 

ويبين الشكل التالي أن هذه المشكلة تبـرز   ،يقة االنتقالأكثر من طابق مما يخلق مشكلة في طر

  .أكثر من طابق كثيرا في بيوت االحواش السكنية التي تتوزع على

رد ت مف ربي كنيقص وش س يرح ت كب بي
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  طريقة االنتقال بين طوابق البيت الواحد )6.10(شكل رقم                 
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  .درج مكشوف وهو مثال لبيت مفرد وتوضح الصورة التالية االنتقال إلى الطابق العلوي عبر

  
 االنتقال للطابق العلوي بدرج خارجي مكشوف  )6.11(شكل رقم

بيان أن أغلبية العائالت في البلدة القديمة تعـيش فـي   أظهرت نتائج االست :ضيق المساحات .5

وال تتجاوز عدد غرفها الثالثة غرف كما يتضح من  2م 80بيوت صغيرة تقل مساحتها عن 

النسب البيانية أدناه، مما يخلق ضغوط داخلية بين أفراد العائلة وعـدم الشـعور بالراحـة    

سوء السلوك وغيرها من المشـاكل  مشاكل االنحراف و إلىوالحرية، وقد يؤدي هذا الوضع 

  ".جتمع وتؤثر عليه سلبااالجتماعية التي تتفشى في الم

ن  ثر م -7 غرف10اك 106- 83- غرف 5
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  في البيوت ضيق المساحات )6.12(شكل رقم                    

الغرفة فـي  /أفراد 4-3فقد أظهرت نتائج االستبيان أن نسبة التزاحم بلغت  :السكاني التزاحم .6

من البيوت السكنية تتكون من اقـل مـن   % 70تبين أن للعينة المختارة، فقد % 70أكثر من 
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أفراد مما يعني قلة نصيب الفرد مـن   8-7ثالثة غرف في حين أن متوسط عدد العائلة بلغ 

 .المساحة وهذا يؤدي إلى مشاكل اجتماعية تؤثر على المجتمع بشكل مباشر

وره إن من ابرز عوامـل راحـة اإلنسـان فـي مسـكنه وشـع       :التوزيع الداخلي للغرف .7

بالخصوصية واالستقاللية تكمن في طريقة توزيع الغرف والعالقة بينها وهذا ما ال يتوفر في 

مساكن البلدة القديمة حيث أن اغلب المساكن تعاني من سوء التوزيع وباألخص موقع الحمام 

من % 80والمطبخ بالنسبة إلى بقية الغرف وضيق مساحتها، فقد أظهرت نتائج االستبيان أن 

  .الت تشعر بان توزيع الغرف ال يوفر لها الراحة داخل البيتالعائ

ن البيت التقليدي مفتوح على الفناء الداخلي ومغلق على الخـارج  إ :وتقابلها طبيعة الفتحات .8

وبالذات في الطوابق األرضية حيث تقل الفتحات الخارجية وذلك لتوفير الخصوصية وحماية 

إلى استخدام المشربيات في الفتحات المرتفعة والتي  ما بداخل البيت من عيون المارة، إضافة

تتقابل مع فتحات أخرى حيث أنها تحجب رؤيا من بالخارج عما هو بالداخل وتتيح في نفس 

الوقت اإلنارة والتهوية لداخل البيت، ولكن في الوقت الحالي وفي كثير مـن الحـاالت تـم    

ثر من عائلة في نفس البيت مما يخلق أكاشتراك  استبدال المشربية بمواد أخرى، إضافة إلى

 مشكلة في تقابل الفتحات ويظهر الشكل التالي انفتاح شبابيك الطابق األول في بيت عاشـور 

إيوان الطابق األرضي والذي يعود لعائلة أخرى مما يـؤثر  والتي تعود لعائالت مختلفة على 

  .بشكل كبير على خصوصية أفراد العائلة

  
  انفتاح شبابيك الطابق األول على اإليوان )6.13(شكل رقم                     
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 :نقص الخدمات الضرورية داخل المسكن .6.2.3

إن نقص الخدمات في بيوت البلدة القديمة من اكبر المشاكل التي يعاني منها السكان وأهمها 

وعدم توفر أماكن لعب لألطفال مما يخلق مشـاكل عديـدة    توفر مطبخ وحمام مستقلين للعائلة،

 .يما يلي أهم الخدمات التي تفتقر لها بيوت البلدة القديمة وحلول السكان لهاوف

السكان إلى إضافة مطبخ وحمام إما بالفناء الخـارجي أو   لجأ: توفر مطبخ وحمام مستقلين

تحويل غرفة وتجزئتها لذلك جاءت مساحتها صغيرة وبطريقة غير مالئمة من حيث المنظر وال 

% 95، وقد أظهرت نتائج االستبيان أن أكثر مـن  بباقي أجزاء البيت موقع وعالقتهامن حيث ال

  . منها من البيوت المفردة% 80السكنية قامت بإضافة مطبخ وحمام،  من البيوت

رد ت مف ربي كنيقص وش س يرح ت كب بي
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  أنواع اإلضافات في البيوت )6.14(شكل رقم                  

عرضة إلى اللعب إن عدم توفر أماكن لعب لألطفال يجعلهم  :عدم توفر أماكن لعب لألطفال

مما يؤثر على طبيعة األطفال وتربيتهم، فقد أظهـرت   غير اآلمنة في الشوارع واألزقة واألماكن

من العينة التي فحصت قد أكدوا عدم وجود أماكن للعب األطفـال وان  % 90نتائج االستبيان أن 

  .الشارع أو األزقة هي المالذ الوحيد لتفريغ طاقة هؤالء األطفال
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  :بيت لالحتياجات والتقنيات الحديثةمواكبة ال .6.2.4

مع مرور الزمن والتقدم والتطور الذي يتسارع وعدم مقدرة البيت التقليدي من مواكبة هذه 

أن متطلبات تلك المرحلة تختلف عن متطلبات واحتياجات سكان هذه المرحلـة   حيثالتطورات 

ج ربة البيـت إلـى اسـتخدام    مما ينشأ فجوة بين المبنى والساكن ومن ابرز هذه المشاكل احتيا

توصيل أسالك الكهرباء واالنترنت وغيرها من ضرورة التقنيات الحديثة من غسالة اتوماتيكية و

  .ق تعمل على تشويه المشهد البصرييتم توصيلها بطرالتي التمديدات 

                           

  تقليديدخول التقنيات الحديثة للبيت ال )6.15(شكل رقم    

  : مشاكل المواد التقليدية والرغبة في استخدام المواد الحديثة .6.2.5

إن من ابرز المشاكل التي تعاني منها ربة األسرة هي التعايش مع المواد التقليدية فقد أكدت 

من ربات البيوت أنهن يجدن صعوبة في تنظيف البالط السلطاني القديم وأنهن يرغبن في % 80

مـن  %  85االستبيان أن أكثر مـن   اظهروقد   من سيراميك وغيرها،استخدام البالط الحديث 

البلدي أو السـيراميك   األسر قامت باستبدال البالط التقليدي في عدد من الغرف بالبالط الحديث

إضافة إلى الرغبة في استبدال مادة الشبابيك واألبواب القديمة والمشربيات الخشبية  في المطابخ،

في حالة حاجتها إلى الصيانة أو أن تكلفة إصالحها تكون مرتفعـة،  حيث من الصعب إصالحها 

مما حذا بالعديد من البيوت إلى استبدال كل أو جزء كبير من الشبابيك واألبواب بمـواد حديثـة   

، وتبرز هذه المشكلة بشكل واضح في البيوت المفردة، وبالذات بعد فتـرة  مثل األلمنيوم وغيرها
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ة بترميم بعض األضرار وكانت من ضمنها استبدال البالط والشبابيك االجتياح حيث قامت البلدي

  .في العديد من البيوت المفردة واالحواش

رد ت مف ربي كنيقص وش س يرح ت كب بي
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  استبدال البالط التقليدي )6.16(شكل رقم                 

وقد اظهر االستبيان أن نسبة كبيرة من البيوت الكبيرة والقصور ما زالت تحـتفظ بـالمواد   

اني كما تبين الصورة اليمنى لبيت عاشور، أما الصورة اليسـرى فتظهـر   القديمة من بالط سلط

تهالك المادة الخشبية لمشربية في بيت عرفات مما يعني ارتفاع تكلفة ترميم مثل هذه العناصـر  

بنفس المواد والطريقة القديمة وهو ما ال يقدر عليـه السـكان ممـا يجعلهـم      في حالة خرابها

  . المواد الحديثةيستبدلون المادة القديمة ب

      
  بالط سلطاني  )6.18(شكل رقم   تهالك مشربية في بيت عرفات )6.17(شكل رقم
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 :الواقع االقتصادي   .6.2.6

حيث أن دراسة الوضع االقتصادي للسكان يحدد اآللية التي سوف تتبع في إعادة التأهيـل   

لتالي فهم ليس لديهم من السكان هم من ذوي الدخل المنخفض وبا%  60حيث بين االستبيان أن 

القدرة المادية للقيام بأعمال الترميم حسب المعايير والشروط، وهذا يفسر إهمال الصيانة وتهالك 

  .األبنية وتدهور حالها

رد ت مف ربي كنيقص وش س يرح ت كب بي
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  مستوى الدخل بعالقتها مع نمط البيوت )6.19(شكل رقم             

 :تحليل الواقع المادي للمباني السكنية والمشاكل التي تعاني منها .6.3

تعاني مباني البلدة القديمة وتتعرض لعدة مؤثرات تؤثر على شكل وأداء وجمال وحالة هذه 

  :المؤثرات هوأبرز هذمن قيمتها المعمارية والجمالية فتقلل المباني 

إذ يعتبر العامل البشري السبب الرئيسي فـي وجـود المظـاهر      :العامل البشري .6.3.1

دية من خالل التغيير في واقـع البيـت التقليـدي    السالبة المتمثلة في تشويه المباني التقلي

  :واإلضرار به، وتتعدد أشكال التغيير على النحو التالي
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  ويتخذ أشكال متعددة منها :التغيير في تصميم البيت .6.3.1.1

حيث أن الحاجة إلى توفير متطلبات الحياة الحديثة واالختالف في أسلوب الحياة  :اإلضافات .1

ان إلى التوسع في البناء لتلبية متطلباتهم األسرية الملحة مـن  عما كان سابقا وتنامي حاجة السك

ضرورة توفر مطبخ وحمام مستقلين لكل عائلة، ما اضطر األهالي إلى البناء بطـرق مخالفـة   

ودون رقابة ودون االكتراث بقيمة المبنى وشروط ومعايير التدخل فقد تمت اإلضافات بـالجهود  

فقة من البلدية، ولما كان االمتداد والتوسع بعيد عن أعـين  الذاتية للسكان دون الحصول على موا

للقوانين وال يتمتع بالحد األدنـى المقبـول   " الرقابة وبدون الحصول على إذن بالبناء جاء مخالفا

مـن البيـوت   % 85للمسكن المالئم والتراثي وكثرت التعديات، فقد اظهر االستبيان أن حوالي 

، وتختلف أشكال اإلضافات ونوعها حسب حاجـة األسـرة   تمت إضافة مطبخ وحمام على األقل

 .بعض اإلضافات المختلفة وإمكانياتها وتبين الصور التالية 

                        
  ة غرفة علويةإضاف )6.21(شكل رقم             إضافة درج خارجي )6.20(شكل رقم     

            
  إضافة درج داخلي) 6.23(شكل رقم                        إضافة حمام )6.22(شكل رقم 
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تعدد أماكن اإلضافات حسب توفر المساحة فنجد أن جزء منها باالتجاه األفقي عندما يسمح و

في الفناء أو في حديقة البيت أو قد تكون عمودية على أسطح المنازل عنـد  فتكون الفراغ بذلك 

  .اإلضافات ونسبتها حسب نمط البيت ويبين الشكل التالي أماكن عدم توفر مساحات أفقية،

رد ت مف ربي كنيقص وش س يرح ت كب بي
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  أماكن اإلضافات بالنسبة إلى أنماط البيوت )6.24(شكل رقم                  

  .لصور التالية إضافات فوق األسطح،مما يعمل على تشويه المنظر ويقلل من قيمة البيتوتظهر ا

  
  لمبانيإضافات عشوائية فوق أسطح المنازل تعمل على تشويه ا )6.25(شكل رقم

من اإلضافات تتم بمادة الطوب وليس الحجر ويرجع ذلـك  % 100وقد اظهر االستبيان أن 

إلى تدني مستوى الدخل للسكان حيث يلجئون إلى إتباع الوسائل والمواد بأقل التكـاليف لتلبيـة   

  .المواد للبيت التراثيحاجتهم دون الوعي منهم بتشويه المباني وعدم مالئمة هذه 
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ويقصد بها تحويل البيت أو جزء منه من استخدامه األصلي إلى استخدام : دام تغيير االستخ .2

بيت عرفـات قامـت    آخر كتحويل االستخدام السكني إلى استخدام تجاري أو خدماتي فنرى أن

وتقوم بترميمه حاليا ليصبح مقرا لها وفيما يلـي مخطـط البيـت     2000ستمالكه عام البلدية بإ

  .والمقترح الجديد

  
  )2006المصري، : (المصدر                            

  مخطط الطابق األرضي المقترح لبيت عرفات  )6.26(شكل رقم             

  
  )2006المصري، : (المصدر             

  الطابق األول المقترح لبيت عرفات )6.27(شكل رقم            
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ستخدام تجاري كمشـغل خياطـة أو   أو قد يكون التغيير في جزء من البيت وتحويله إلى ا

أي كمصدر رزق كما تبين لنا الصورة التالية تحويل غرفة من بيت عاشور في الطابق  منجزة 

  .األرضي إلى مشغل خياطة

  
  تحويل غرفة إلى مشغل في بيت عاشور )6.28(شكل رقم

ـ  ر غرفـة  وفي كثير من األحيان يلجا السكان إلى تغيير في استخدام الفراغات فقد يتم تغيي

ما يلزم ذلك من تمديدات مختلفة كما نشاهد في احد بيـوت قصـر عبـد    وإضافة  لتصبح مطبخ

  .الهادي

  
  تحويل غرفة إلى مطبخ )6.29(شكل رقم                             

موائمة الفراغات القديمة لتناسـب احتياجـات هـذا    إن الحاجة إلى  :تغيير التقسيم الداخلي .3

، فقد اظهر االستبيان أن أكثر مـن  بالسكان إلى تغيير التقسيم الداخلي للبيت دفع العصر وساكنيه
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من البيوت قد قامت بإجراء تعديالت على التقسيم الداخلي لتالءم احتياجـاتهم الحديثـة،    80%

ويبن الشكل التالي أن أكثر التغيير في التقسيم الداخلي يتم في البيوت المفردة كونهـا صـغيرة   

ج سكانها إلى توفير فراغات متعددة، وذلك بسبب عدم توفر أماكن فضاء لإلضافة المساحة ويحتا

 .كالبيوت الكبيرة وغيرها من أفنية وحدائق تابعة للبيت

رد ت مف ربي كنيقص وش س يرح ت كب بي
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  التغيير في تقسيم البيت )6.30(شكل رقم                  

االرتفاع الغرف ذات م القواطع الداخلية لتجزئة الغرف، أو تحويل السكان إلى استخدا يلجأو

ة اليمنى استخدام قاطع الجبصين فـي  ضح الصوروت، والعالي إلى طابقين لتوفير غرف إضافية

  .حين أن الصورة اليسرى تبين تجزئة االرتفاع للحصول على غرفة إضافية

    
                 تجزئة االرتفاع     )6.32(شكل رقمفي الغرف      استخدام القواطع  )6.31(شكل رقم
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وتبـين   أكثر من عائلـة   البيت لتأجيره إلىتجزئة بعض المنازل يقوم صاحب الملك بوفي 

نصف العقد فـي   ظهريالصورة التالية تجزئة البيت بوضع جدار يفصل الصالة الوسطى حيث 

  .السقف

  
  تجزئة البيت إلى وحدتين سكنيتين )6.33(شكل رقم                

  :األضرار الناجمة عن تغيير التصميم .6.3.1.2

فغالبا ما تكون اإلضافات التي تتم في الفناء الداخلي تضر في : سوء اإلضاءة والتهوية .1

المبنى من حيث سوء اإلضاءة والتهوية وتبين الصور التالية إغالق جـزء مـن الشـبابيك    

  .المطلة على الفناء نتيجة البناء الجديد

  
  دى إلى إغالق جزء من الشباكإضافة مطبخ في فناء عاشور أ )6.34(شكل رقم                  
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حيث يتم إغالق االواوين لتوفير غرفة بسبب ضيق المسـاحات وقلـة    :إغالق االواوين .2

الفراغات، مما يفقد البيت عنصر مهم من عناصر البيت التراثي، فقد أظهرت نتائج االستبيان 

د في الصور من البيوت السكنية التي تم فيها تغيير أدى إلى إغالق اإليوان ونشاه %20أن 

  .التالية إغالق االواوين بمادة الطوب

     
  إغالق إيوان قصر عبد الهادي )6.35(شكل رقم                        

فيتم إغالق جزء من الفناء أو المساحات الفضاء من : إغالق األفنية والمساحات الفضاء .3

ـ  ؤدي إلـى تالشـي   خالل إضافة خدمات أو غرف، إال أن هذا الحل يضر بقيمة المبنى وي

المساحات الفضاء، كما يتضح من الصورة اليمنى لقصر طوقان، حيث تم إغـالق السـاحة   

العلوية في الطابق األول وتحويلها إلى صالون يربط بين الغرفتين اللتـان كانـت مـدخلهما    

بعالقة مباشرة مكشوفة مع الساحة السماوية، كما تمت إضافة مطبخ وحمام، أمـا الصـورة   

  .تظهر إضافة غرفة خلفية في بيت عبدهاليسرى ف

       
  بيت عبدهغرفة خلفية  )6.37(شكل رقمتحويل الساحة العلوية إلى غرفة    )6.36(شكل رقم 
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 :الهدم بفعل االجتياح اإلسرائيلي .6.3.1.3

فقد تعرضت الكثير من بيوت البلدة القديمة إلى أضرار بفعل االجتياح اإلسـرائيلي سـنة    

لى هدم جزئي، مما يؤدي إلى اإلضرار بالتراث وإخفـاء العديـد مـن    ، بين هدم كلي إ 2002

  .ببعض المبانيالمعالم األثرية، وتوضح الصورة التالية جانب من األضرار التي لحقت 

  
  قصر عبد الهاديأثار االجتياح اإلسرائيلي  )6.38(شكل رقم        

  :مشاكل معمارية تراثية .6.3.1.4

والحاجة إلى التجديـد وتلبيـة    بطرق غير مدروسة ديثةإذ يؤدي إدخال متطلبات الحياة الح

  :رغبات السكان ومتطلباتهم إلى اإلضرار بقيمة المبنى وشكله التراثي ومن هذه المشاكل

نتيجة التمديدات الخارجية ألسالك الكهرباء والهاتف ومواسير الصـرف  : التشويه البصري 

شهد البصري ويبرز التناقض مـع  الصحي على الجدران الخارجية مما يعمل على تشوية الم

 . أهمية وقيمة المباني وتبين الصور التالية مشاهد لهذا التشويه
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يلجأ السكان إلى تحويل العقود إلى سطوح مستوية مـن   :تحويل العقود إلى سطوح مستوية 

خالل استخدام األسقف االصطناعية عندما يكون هناك مشاكل رطوبـة وتسـرب الميـاه،    

 .لي استخدام السقف الخشبي وجدران الجبصين في بيت عاشورويوضح الشكل التا

  
  استخدام األسقف المستوية الكاذبة )6.39(شكل رقم                         

وهي من العناصر القديمة التي قد يلجا السكان إلـى االسـتغناء   : إزالة المسطبات الحجرية 

ة عنها ويوضح الشكل التـالي إزالـة   عنها لتوسيع الفراغ أو لتفادي مشاكل الرطوبة الناجم

 .المسطبات في إحدى الغرف في قصر طوقان

  
  إزالة المسطبات الحجرية )6.40 (شكل رقم                     

وقد يلجا السكان الى اغالق بعـض الفتحـات    :فتح شبابيك جديدة في الواجهاتاو  اغالق 

 ليدي ويضر بـالكثير مـن  العناصـر   السباب متعددة مما يعمل على اخفاء معالم البيت التق
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عـدم تـوفر    أن، باالضافة الـى  الغالق فتحات في حوش الجيطان التراثية وفيما يلي مثال

فتحات للكثير من الفراغات وباألخص المستحدثة مما يعني أن تكون البيئـة غيـر صـحية    

لبـي هـذا   وينقصها اإلضاءة والتهوية فيلجا السكان إلى فتح شبابيك جديدة في الواجهـة لت 

الغرض وتبين الصورة التالية التشويه نتيجة فتح شباك لحمام مضاف على واجهـة حـوش   

 .الجيطان

            
  ك  بيفتح شبا )6.42(شكل رقم       حوش الجيطانإغالق فتحات ) 6.41(شكل رقم     

ويعتبر من العوامل الضارة بشكل كبير في تـدهور  : عامل اإلهمال وعدم الصيانة .6.3.2

نية وفقدان قيمتها التراثية حيث أن القصور في أعمال الصيانة الدورية وهجر البيـوت  األب

التراثية يؤدي مع مرور الوقت إلى خرابها وتصبح مناطق موبوءة تتراكم فيها النفايـات  

وتصبح مصدر للتلوث، وتوضح الصور التالية تدهور األماكن التراثية نتيجـة اإلهمـال   

  . وانعدام الصيانة

              

  ظاهر اإلهمال وعدم الصيانةم )6.43(شكل رقم                             
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 :عوامل طبيعية بيئية .6.3.3

فقد أصاب المنطقة أكثر من زلزال اثر على حالة المبـاني وتهـدم   : الهدم بفعل الزالزل .1

 1927العديد من المناطق التي بقيت بدون ترميم وباألخص تأثير الزلزال الذي حدث عـام  

  .كما تبين الصور التالية الهدم بفعل الزلزال في قصر طوقان

  
  أثار الهدم بفعل الزالزل              )6.44(شكل رقم                             

من البيوت المفـردة تعـاني مـن     %70فقد أظهر االستبيان أن أكثر من : مشاكل بيئية .2

مساحات وتشابك المباني، ويبـين الشـكل   مشاكل التهوية والرطوبة ويرجع ذلك إلى ضيق ال

التالي نسب البيوت التي تعاني من المشاكل البيئية والتي تنعكس علـى األحـوال الصـحية    

 .للسكان
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   المشاكل البيئية التي تعاني منها البيوت )6.45(شكل رقم      
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حجر إذ يؤدي ذلك إلى ظهور عدة مشاكل في ال: عوامل مناخية وتأثير الرياح والحرارة .3

 :تؤثر على ديمومته ومظهره الخارجي كما يتضح مما يلي

نتيجة التعرض للعوامل المناخية مما يؤثر على تشويه المظهر  :اختالف لون الحجر 

  .الشكل التاليكما يتضح من  الخارجي للمباني

  
  اختالف لون الحجر نتيجة العوامل المناخية )6.46(شكل رقم

تعرض الحجر إلى فترات طويلة إلـى العوامـل    إذ يؤدي :تآكل الحجارة وتساقطها 

المناخية من حرارة ورياح وأمطار إلى اهتراء مادة الحجر وتفتته مما يعنـي التسـبب   

  .بحوث انهيارات أو تهدمات بسبب تساقط بعض الحجارة

 
  تآكل الحجارة في احد أجنحة قصر طوقان )6.47(شكل رقم
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عديد من المشاكل وباألخص اإلنشائية منها وهذا يتسبب بحدوث ال: التقادم ومرور الزمن .4

   :وفيما يلي ذكر ألهم هذه المشاكل

على الجدران نتيجة الرطوبة وتسرب المياه وتبين الصـورة التاليـة   : نمو الطحالب 

انتشار الطحالب في كامل جدران الغرفة مما يجعلها بيئة غير صـحية ويـؤدي إلـى    

  .هجرها من قبل السكان

  
  الطحالب في جميع أجزاء الغرفة نمو )6.48(شكل رقم

إذ يؤدي مرور الزمن إلى نمو النباتات بين مداميك الحجر مما يـؤثر  : نمو النباتات 

من الناحية اإلنشائية على تماسكها وتظهر الصورة التالية استفحال النباتات بين مداميك 

  .الحجر في احد واجهات قصر عبد الهادي

  
  مداميك الحجر نمو النباتات بين )6.49(شكل رقم
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من بيوت البلـدة القديمـة    %90فقد أظهرت نتائج االستبيان أن : المشاكل اإلنشائية 

من الناحية اإلنشائية وبالـذات  " أن البيوت المفردة هي األكثر سوءاوبحالة إنشائية سيئة 

، على الصيانةالسكان المستأجرة منها إذ يعود ذلك إلى تدني الحالة المادية وعدم مقدرة 

تعدد المشاكل اإلنشائية التي تعاني منها البيوت من تشـقق الجـدران واألسـقف أو    وت

مشاكل الرطوبة أو تساقط األحجار أو تنامي الطحالب على الجدران الخارجية وترسب 

التـي   اإلنشـائية  ويظهر الشكل البياني التالي المشاكل األمالح في كثير من الواجهات،

  .ن البيوتتعاني منها األنماط المختلفة م
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  المشاكل اإلنشائية بالنسبة إلى أنماط البيوت )6.50(شكل رقم       

وهي من المشاكل اإلنشائية الشائعة في بيوت البلدة القديمـة  : األسقفو تشقق الجدران .1

والتي بحاجة إلى حلول فورية ألنها تؤثر على سالمة المبنى، وتختلف خطورة هذه التشققات 

ا ما يستدعي المعالجة الفورية ومنها ما هو اقـل خطـورة وتظهـر    من مبنى إلى آخر فمنه

  .الصور التالية أشكاال مختلفة لهذه التشققات
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  تشققات في الجدران )6.51(شكل رقم     

من المشاكل الشائعة في بيوت البلدة القديمة نتيجة عامـل الـزمن أو   : تساقط القصارة  .2

ما يجعلها بحاجة إلى صيانة دورية ويستدعي البحث عن األسـباب  نتيجة عوامل الرطوبة م

 .المؤدية إلى ذلك ومعالجتها، وتبين الصور التالية مشاكل القصارة

           
  تهالك القصارة )6.52(شكل رقم     

وتظهر هذه المشكلة نتيجة تسرب الميـاه مـن الواجهـات وخاصـة     : مشاكل الرطوبة .3

 .في ظهور بقع على الواجهات وتكوين بيئة غير صحيةالخارجية منها مما يؤثر 

  
  مشاكل الرطوبة )6.53(شكل رقم                             
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  الفصل السابع .7

  النتائج والتوصيات

  مقدمة

  فحص فرضيات الدراسة

  نتائج الفرضيات وتحليل الواقع المادي لمباني البلدة القديمة

 .ية التقليدية في المراكز التقليدية الفلسطينيةالسياسة العامة لتأهيل المباني السكن

  التوصيات



 151

  :مقدمة .7.1

عند طرح سياسة إلعادة تأهيل المباني السكنية التقليدية لتلبية حاجات الساكنين ومتطلبـات  

يجب أن تعتمد السياسة على إيجاد نوع مـن  األثرية  العصر الحديث دون اإلضرار بقيمة المباني

 ومتطلبات العصر الحـديث  حاكي رغبات السكانيلالبيت التقليدي التوازن بين تطويع خصائص 

الحفاظ على التراث الحضاري وعدم اإلضرار بقيمة وأهمية المباني، وبالتالي يتضح ممـا  بين و

  :سبق أن هناك عنصرين رئيسين تقوم عليهما سياسة التأهيل وهما

  مته وأهميتهمن حيث فهم طبيعة المبنى ودراسته وتحديد قي:المبنى التقليدي 

وهم من تجري عمليات التأهيل ألجلهم لذلك ال بد من دراسـة  : السكان أو المستخدمين 

  طبيعة السكان ومتطلباتهم التي سوف تعتمد عليها سياسة التأهيل

وقد تبين لنا من خالل دراسة وتقييم سياسة لجنة اعمار الخليل في تأهيل  المباني السـكنية  

رغباتهم والذي كان أهـم  تلبية احتياجات السكان وأساس  أنها تقوم علىللبلدة القديمة في الخليل 

يد من السكان للسكن في البلدة القديمة وتشجيع اآلخـرين  عدنجاح التجربة وعودة ال األسباب في

ا بتقييم تجربتها من خـالل عمـل دراسـات    يلترميم وصيانة منازلهم، وتقوم لجنة االعمار حال

استطاعت  ا إذا كانت أعمال التأهيل تالمس احتياجاتهم والى أي مدىالسكان فيماستطالع أراء و

، أما سياسة حلب في التأهيل فقد كانت قائمة علـى  أن تجعل من البلدة القديمة بيئة سكنية مالئمة

التجديد الحضري للبلدة القديمة والتي من خاللها يتم تأهيل المباني السـكنية بإعطـاء األهـالي    

مساكنهم ويتضح هنا أيضا أهمية مشاركة السكان في عمليـات التأهيـل   قروض ميسرة لتأهيل 

هذه المباني والحفـاظ  والتدخل مما يعمق االنتماء واالرتباط بالمباني ويعمل على التوعية بأهمية 

  .عليها وصيانتها، كما يعمل على استدامة عمليات التأهيل وبعث الحياة االجتماعية فيها

  :فحص فرضيات الدراسة .7.2

كـان باإلمكـان تطويـع     إذاحص فرضيات الدراسة لمحاولة الوصول إلى اسـتنتاج  ف إن

 أنمـاط خصائص البيت التقليدي ليلبي احتياجات الساكنين ومتطلبات العصر الحديث وهل جميع 
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البيوت السكنية تتبع سياسة واحدة في التأهيل أم أن لكل نمط خصوصيته التي تحتم سياسة معينة 

ن السياسة المتبعة مع باقي األنماط، وذلك باالعتماد على االسـتفادة مـن   للتعامل معه تختلف ع

البلدة القديمة (  اإلطار النظري للدراسة والحاالت الدراسية وتقييم الوضع الحالي لمنطقة الدراسة

السياسة العامة  لتأهيل المباني السكنية والتي تعمـل علـى   مبادئ ، وبالتالي يمكن تحديد )لنابلس

  .دون اإلضرار بقيمتها التراثية التاريخية ة وبقاء الوظيفة السكنية في المركز التاريخياستمراري

  الفرضية األولى .7.2.1

مدى مالئمة تأهيل القصور للوظيفة السكنية ومتطلبات العصـر الحـديث دون اإلضـرار    

  .بقيمتها التراثية والحضارية

  :التاليةلنستطيع تقييم وفحص الفرضية سوف نتتبع الخطوات والمالحظات 

من المعالم التاريخيـة التـي    من خالل دراسة خصائص القصور السكنية فقد تبين أنها 

تحمل قيم تراثية تاريخية اجتماعيـة   أنهاتحتفظ بقيمة تاريخية وفنية وجمالية عالية حيث 

  . جمالية وحضارية يجب الحفاظ عليها وعدم اإلضرار بها في عمليات التأهيل

ـ من خالل دراسة وتقييم   ان عمليـة  الواقع المادي للقصور السكنية واحتياجات السكان ف

  :تأهيل القصور للوظيفة السكنية تتطلب إيجاد حلول والتغلب على المشاكل التالية

حيـث تظهـر   مشكلة موائمة تصميم القصور ليلبي االحتياجـات الحديثـة    زتبر :التصميم .1

  :المعوقات التالية

تتميز بكبـر المسـاحة    أنهاحيث  :راغات للقصورالمساحات الكبيرة وطبيعة توزيع الف 

لكل جناح فناءه الخاص مما يعني ضرورة تجزئة المساحات  أجنحة إلىر ووتوزيع القص

هذا االقتراح يعمل علـى   أن إالمن وحدة سكنية تسكنها عائالت نووية  ألكثر واألجنحة

مـن خاصـة    فنيةاألمن عائلة حيث تتحول  أكثرالشتراك  األفنيةفقد الخصوصية داخل 

حي مـا يكـون بـال    أشبه إلىشبه عامة ويفقد القصر وحدته ومكانته بحيث يتحول  إلى

وهذا يتعارض مع مكانة القصر ومحددات التدخل التي تنص على عدم تغييـر   سكني،ال
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قصـر   أجنحـة ويوضح المخطط التالي التأثير السلبي لتجزئـة   التكوين وهيئته العامة،

  .نيةمن وحدة سك ألكثرطوقان 

  
  من وحدة سكنية  ألكثرتجزئة مساحات القصر  )7.1(شكل رقم               

إن طبيعة توزيع الغرف في القصور ترتبط بعالقة مباشرة مع الفناء مما يجعل  :الحركة 

تعرض السكان للعوامل المناخيـة   وأيضاالحركة بين الغرف صعبة وتفتقر للخصوصية 

تعـديالت   إجراءحل لهذه المشكلة ويكون من خالل  إيجادوحرارة مما يحتم  أمطارمن 

هذا االقتراح يجعل الحركة  أن إال ،بعمل فتحات تربط بين غرف الوحدة السكنية الواحدة

اآلخر فيكون مـن   االقتراح أما، الواحدة خطية وتنعدم الخصوصية داخل الوحدة السكنية

مواد حديثة شفافة بحيث غرف الوحدة السكنية ويكون من  أمامممر حركي  إضافةخالل 

، وهذا االقتراح يعمل على تضيق األفنية كما األصليوال تخفي معالم البناء  إزالتهايمكن 
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الداخليـة،   األفنيـة على مفتوحة التأثير على تهوية الغرف كون الغرف  إلىيؤدي أيضا 

  .السلبي على مخطط قصر طوقان وتأثيرهاويظهر المخطط التالي مقترحات الحركة 

  
  مقترحات حل مشكلة الحركة بين الغرف )7.2(شكل رقم            

 خارجي في السابق كانت الخدمات من مطبخ وحمام تتخذ موقع: توفير الخدمات الضرورية .2

احتياجات العصر الحالي تقتضي توفير مطبخ وحمام داخل الوحدة السكنية، هذا  أمافي الفناء 

كل وحدة سكنية مقترحة ولحل هـذه المشـكلة   ضرورة توفير مطبخ وحمام ل إلى باإلضافة

 :يمكن إتباع التالي

 مطبخ وحمام في الفناء الخارجي من مواد مالئمة لمادة الحجر وبحيث ال تضـر  إضافة 

 األفنية بتكوين اإلضرارهذا االقتراح يعمل على  أن إالالفناء وال تهوية الغرف  بمساحة

حـل  انـه   إالاتبعه الكثير من السكان على تضييق مساحتها وهذا الحل قد  أيضاويعمل 

  .ى المعمارية والجمالية والتكوينيةقيمة المبنيضر بغير مالئم و
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فراغين مطبخ وحمام وهو حل مقبول فـي   إلىفراغ داخلي مطبخ وحمام بتقسيم  إضافة 

 .حالة انه ال يؤثر على هيكل المبنى وال يفقد المبنى تكوينه وقيمته

حتى يشعر الساكن باالستقرار والراحة ال بد من معالجـة  : سكنتوفير بيئة آمنة  وصحية لل .3

معالجة  إلى إضافة آمنةكل التي تهدد سالمة الساكن وتجعل من البيئة السكنية بيئة غير االمش

  :التالية األموروالتي تتمثل في  المشاكل التي تؤثر على الناحية الصحية

ر من حالة إنشائية سيئة سواء فـي  تعاني معظم القصو :التغلب على المشاكل اإلنشائية 

جميع أجزائها أو في بعضها وبالتالي فان هذه المعالم األثرية معرضة للضياع والفقـدان  

سواء األجزاء المهدمـة أو المهجـورة أو   فال بد من اإلسراع في معالجة هذه المشاكل 

 .التشققات بمختلف أنواعها

نات من مواد حديثة يمكـن تميزهـا   من خالل استخدام درابزي: توفير حمايات لألدراج 

بسهولة وتكون قابلة لإلزالة وهو أمر ضروري لتوفير بيئة آمنة وبخاصة لألطفال حيث 

 .أنها تهدد السالمة العامة لهم، وهو أمر شائع تقريبا في جميع األدراج القديمة

ت حيث ان العديد من الفراغات تكون عرضة لمكب النفايـا : تنظيف البيئة من النفايات 

مما يجعلها بيئة غير صحية وتعمل على انتشار األمراض المختلفة بين السكان، وتظهر 

 .الصورة التالية فراغ في قصر طوقان تتجمع فيه النفايات

حيـث  : معالجة مشاكل الرطوبة وتسرب مياه المجاري من خالل التمديدات المتكسـرة  

 .تشار االمراضانها تسبب نمو الطحالب وخلق بيئة غير صحية تؤدي الى ان

التـي  المختلفـة و  مديداتبسبب الت تشويه بصريمن  :التغلب على المشاكل المعمارية .4

بمواد تقليديـة   إخفاءهاحلول ومحاولة  إيجادلكل مبنى وبالتالي ال بد من  أساسيتشكل مطلب 

ء ال تتالئم مع تصميم ومادة بنا اإلضافات التي أوؤثر على الشكل الجمالي للمبنى، ت بحيث ال

فقد نصت القوانين والتشريعات الدولية بضرورة إزالة جميع اإلضـافات التـي   المبنى القديم 

  .تعمل على تشويه المبنى وتفقده من قيمته الجمالية التكوينية
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وفي حالة القصور وحيث  ومفهوم المنفعة التأهيلتكلفة ونعني بها : الجدوى االقتصـادية  .5

لتأهيل تستلزم عناية فائقة ومتخصصين في هذا المجـال  أنها تمثل معالم معمارية فان عملية ا

وهو ما ال يقدر عليه السكان فإمكانات مساهمتهم المادية محدودة لذلك تتطلب عمليات التأهيل 

للقصور تبنيها من قبل الدولة وبالتالي فان تأهيل القصور لالستخدام السكني يخلق فجوة بـين  

ا عملية غير مجدية، وقد اظهر االسـتبيان انـه يوجـد    تكلفة التأهيل وقدرة السكان مما يجعله

 .عالقة بين تدهور الحالة الفيزيائية وتدني مستوى الدخل

االستعمال السكني للقصور يضر بقيمتها التراثية والتاريخية  أننستنتج مما سبق  :الخالصة

لذا نوصـي   متخصصين، إلىعملية التأهيل هي عملية مكلفة ومرهقة وبحاجة  أنكما  والتشكيلية

قليل وتمثل معالم بارزة يجـب   القصور عدد أندامها للوظيفة السكنية وخاصة استخ إعادةبعدم 

ستخدامات ال تضـر بقيمتهـا كاسـتخدامها    ال تأهيلها إعادة عليها كما هي وبالتالي يمكن الحفاظ

ـ   تتالءم أنوظيفته يمكن  أنمركز ثقافي بحيث   ىوفراغات وتوزيعات القصور، كما تعمـل عل

وعـدم   واحدة بالفراغ والتكوين البصري أي التعامل مع المبنى كوحدة اإلحساسالمحافظة على 

  .التجزئة

  مدى فعالية تطويع البيوت الكبيرة لالستخدام السكني الفرضية الثانية .7.2.2

من المباني التاريخية ذات القيمة  فقد تبين أنها البيوت الكبيرةمن خالل دراسة خصائص  

 ،الفناءااليوان، : من عناصر البيت التراثي  فهي تحتوي الكثير ة الهامة المعمارية والفني

موضوعة على قائمة المبـاني التراثيـة فـي     أيضاالزخارف وهي و الضخمة، المداخل

  .والمحافظة عليها نابلس وبالتالي يجب االهتمام بتأهيلها

ـ  من خالل دراسة وتقييم الواقع المادي للبيوت الكبيرة واحتياجات ال  ان عمليـة  سـكان ف

  :للوظيفة السكنية تتطلب إيجاد حلول والتغلب على المشاكل التالية هاتأهيل

فرضية   إن: وتفكك وحدة الجوارتجزئة البيوت ألكثر من عائلة أدى إلى ضيق المساحات  .1

تتكون من  وأنهامن وحدة سكنية لكبر مساحة البيوت  أكثر إلىالتأهيل تقتضي بتجزئة البيت 
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يكون على حساب مساحة الوحدة السـكنية فـيمكن    أنذلك ال يعني  أن إال، بقمن طا أكثر

 .عدد من الوحدات السكنية بحسب مساحته وتصميم فراغاته إلىتجزئة البيت 

من المشاكل التي تعاني منها البيوت الكبيرة هـي اشـتراك الوحـدات     :االشتراك بالمدخل .2

يد من الوحدات السكنية، ولتـوفير مـداخل   العد إلىالسكنية في نفس المدخل نظرا لتجزئتها 

عناصر فصل من مـواد مالئمـة    إضافة أومستقلة لكل وحدة سكنية مقترحة يمكن استخدام 

وبأسلوب يتناسب وتصميم البيت وقيمته، حيث انه من السهل فصل مدخل الطابق األرضـي  

 .عن الطوابق العلوية

ت التي تسكن البيت واشـتراكها فـي   عدد العائال إلىيرجع  األمروهذا : انعدام الخصوصية .3

 إعـادة فقد الخصوصية وبالتالي لحل هذه المشكلة ال بد مـن   إلىالفناء والمدخل مما يؤدي 

 .السكنية والفصل بين المداخل توزيع الوحدات

 أو إضـافي فـراغ   إماجزئيا لتوفير  أواالواوين كليا  إغالقغالبا ما يتم : االواوين إغالق   .4

جـزء مـن    بـإغالق ن الغرف، وفي حالة البيوت الكبيرة يمكن السـماح  لتسهيل الحركة بي

ال يضـر   إنحتى الساحات الخارجية لتسهيل الحركة والتنقل بين الغرف علـى   أواالواوين 

  .اإليوانجزء من  إغالق، كما في بيت عاشور حيث يمكن ذلك بتشكيل فراغات البيت

على الجدران الخارجية لهذه البيوت كما ظهور التمديدات  إن: التمديدات والتشويه البصري .5

 ،اإلضـافات هـذه   إزالةالعشوائية تؤثر على جمال المبنى وتكوينه وبالتالي يجب  اإلضافات

تكوينـه، وكـون أن   كما اإلضافة في فناء عاشور حيث أنها تضر بالفناء وال تتناسب مـع  

ي وتجزئـة بعـض   مساحة البيوت كبيرة فيمكن اإلضافة من خالل تغيير التوزيـع الـداخل  

 .المبنى جمال ترتيب التمديدات بطريقة مخفية ال تؤثر على إعادةالفراغات، كما يجب 

التغلب على المشاكل التي تعـاني منهـا البيـوت     باإلمكان أننستنتج مما سبق : الخالصة

  .ةوبتغييرات بسيط بقيمتها التراثية والجمالية اإلضرارلالستخدام السكني دون  وتأهيلهاالكبيرة 
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 تشـكل  االحواش السكنية والبيوت المفردة المتشـابكة  أنوهي  :الفرضية الثالثة .7.2.3

بينمـا   على تكوينه دون المساس به اإلبقاءالنسيج العمراني للبلدة القديمة والتي يجب 

  .يمكن التغيير داخل هذه البيوت

تشـكل فـي    أنهـا تبين االحواش السكنية والبيوت المفردة  من خالل دراسة خصائص 

 وطبيعة تشابك البيوت األعلىنسبتها هي  أنكون  القديمة وينها النسيج العمراني للبلدةتك

تمثل مباني  فإنهامع بعضها البعض، وهي في معظمها ال تحمل عالمات مميزة وبالتالي 

تاريخية ذات قيمة معمارية وفنية متوسطة لذلك يجب الحفـاظ علـى طبيعـة تكوينهـا     

تعديالت داخلية تعمل على تحسـين الوضـع المعيشـي     اءبإجرانه يسمح  إالوتشكيلها 

 .للسكان

 من خالل دراسة وتقييم الواقع المادي لالحواش السكنية والبيوت المفردة تبين أنها تعاني 

 :والتي يجب التغلب عليها إلعادة تأهيلها ومن أهم هذه المشاكل الكثير من المشاكل

كبيرة من هذه البيوت تقل غرفها عن ثالثة نسبة  أنحيث اظهر االستبيان  :ضيق المساحات .1

دمج وحـدتين سـكنيتين    إعادةغرف مما يعني الكثير من المشاكل ولحل هذه المشكلة يمكن 

 .وإعادة توزيعها باعتبارها وحدة سكنية واحدة

وفي هذه الحالة يمكن اسـتبدال المبـاني ذات الحالـة    : تدهور حالة العديد من هذه البيوت  .2

كانت ال تحمل قيمة تراثية وحضارية تسـتدعي   إذاة واآللية للسقوط وبالذات اإلنشائية السيئ

المحافظة عليها، ببناء جديد يتبع نفس الخطوط الخارجية ومن مادة الحجر ويتصف بالطـابع  

يعمـل  وبحيث يخدم المحيط وبيئة المبنى،  أخرىالتوظيف بوظيفة  إعادةقد يتم  أوالتقليدي 

  .ة للبيوت المالصقة لهعلى تحسين الظروف المعيشي

تأهيلهـا  ل شكلة يتم حث أصحاب هذه البيوتولحل هذه الم: ارتفاع نسبة البيوت المهجـورة  .3

 أو تقوم البلدية باستمالكها وتأهيلها إلعادة تسكين عائالت نووية جديدة فيها،أن  أووتأجيرها 
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عث الحياة مـن  يمكن استخدامها في توسيع البيوت ذات المساحات الضيقة، مما يساهم في ب

 .جديد في مساكن البلدة القديمة

نظرا لضيق مساحة هذا الـنمط مـن البيـوت جـاءت      :مشكلة توفير الخدمات الضرورية .4

اإلضافات في مواقع غير مالئمة وتؤثر على توفر الخصوصية داخل البيت وبالتـالي فانـه   

دم هذا الغرض كما بقدر المستطاع يوصى بإعادة توزيع الوحدات السكنية لتوفير فراغات تخ

 .أن العديد من البيوت السكنية تحوي غرف مهجورة يمكن تأهيلها لهذا الغرض

وتبرز هذه المشكلة عند التنقل بين الغرف في البيوت التي تحوي فنـاء أو   :مشكلة الحركة .5

التنقل بين الطوابق عبر األدراج المكشوفة في البيوت التي تتوزع على أكثر من طابق، وفي 

حالة يمكن إضافة ممر حركي بإغالق جزء من الفناء إذا كان ذلك ال يؤثر على طبيعة هذه ال

الفناء وتهوية الغرف، أما بالنسبة إلى األدراج المكشوفة فيمكن تغطيتها باستخدام مواد شفافة 

 .قابلة لإلزالة بحيث توفر حرية الحركة للسكان

هالكها إضافة إلى تهالك مادة الخشب في تظهر مشكلة األرضيات القديمة وت :المواد التقليدية .6

الشبابيك واألبواب القديمة، وفي هذه الحالة يمكن استبدال المواد التقليديـة مـن أرضـيات    

وشبابيك وأبواب في حالة تهالكها وتسببها بالعديد من المشـاكل وعـدم تميزهـا وتفردهـا     

يدة وتمثـل عناصـر تراثيـة    وارتفاع تكلفة صيانتها بنفس المواد، أما في حالة أنها بحالة ج

 .فريدة فانه يمنع إزالتها ويوصى بعمل الصيانة الدورية لها

اش بحيث توفر طويع البيوت المفردة وبيوت االحوت باإلمكان أننستنتج مما سبق : الخالصة

التكوين الخـارجي   إبقاءمالئمة للسكان من خالل عمل العديد من التغييرات مع  أكثربيئة سكنية 

إضافة إلى االهتمام بمـداخل االحـواش وممراتـه والعناصـر      لعمراني لهذه البيوتوالنسيج ا

كونه يشكل تراث يعبر عن الثقافة المحلية في البلدة القديمة ويعمل علـى    دون مساس الزخرفية

 .تماسك نسيجها العمراني
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  :نتائج الفرضيات وتحليل الواقع المادي لمباني البلدة القديمة .7.3

، لـذا  الستعمال السكني يضر بقيمتها التراثية والتاريخية والتشكيليةباتأهيل القصور  إن 

  .بوظائف تخدم قيمتها التراثية مثل استخدامها كمراكز ثقافية تأهيلها بإعادةيوصى 

  .تأهيل البيوت الكبيرة وتجزئتها لتخدم الوظيفة السكنية إعادةيمكن  

لدة القديمة لذا يجب الحفـاظ علـى   تشكل االحواش والبيوت المفردة النسيج العمراني للب 

  .تكوينه دون تغيير

يمكن إجراء العديد من التغييرات على البيوت المفردة وبيوت االحواش كونها ال تحمـل   

 .قيمة تراثية كبيرة وال تمتلك عناصر مميزة تستدعي المحافظة

الدخل لذلك  تبين من خالل االستبيان أن هناك عالقة بين حالة المباني الفيزيائية ومستوى 

 .ال بد من تشجيع سكان جدد من ذوي الدخول المتوسطة والعالية للسكن في البلدة القديمة

 :من أهم المشاكل التي يعاني منها سكان البلدة القديمة ما يلي إن 

 .عدم توفر الخدمات الضرورية .1

 .انعدام الخصوصية .2

  .ضيق المساحات .3

 .عدم مالئمة التوزيع الداخلي .4

يوت المهجورة وارتفاع أعداد السكان الذين يرغبون في الخروج من البلدة تزايد نسبة الب 

 .القديمة

إن عمليات التأهيل التي أجريت من قبل السكان أو البلدية لم تتبع المعـايير والقـوانين    

 .الدولية لذلك أضرت بالتراث وبقيمته
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تصنيف المبنى 

 حسب القيمة

  األفقخط المحافظة على  

  النسيج العمراني حماية  

العناصر المحافظة على  

  المعمارية التراثية

  الزخارف المميزةصيانة  

  توفير بيئة آمنة 

  معالجة التقنيات الحديثة  

 مبنى تقليدي السكان 

متطلبات التأهيل

 التأهيل باالعتماد على القيمة نوع

محددات التأهيل

 أسلوب التدخل وموقعه

 الخروج بالتوصيات

 سطينيةلتأهيل المباني السكنية التقليدية في المراكز الفلسياسة عامة نحو  .7.4

إيجاد نوع من التوازن كما أوضحنا سابقا فان سياسة تأهيل المساكن التقليدية يجب أن تعمل على 

بـين  و ومتطلبات العصر الحـديث  حاكي رغبات السكانيلالبيت التقليدي بين تطويع خصائص 

وف فان السياسة س الحفاظ على التراث الحضاري وعدم اإلضرار بقيمة وأهمية المباني، وبالتالي

  :جانبين كما يبين الشكل التاليترتكز على 

  سياسة تأهيل المباني السكنية التقليدية

  التأهيل والحفاظ للمبنى التقليدي                      الحفاظ وتأهيل الطابع المعماري والعمراني  

      واآللياتالمحددات         

  احتياجات السكان      خصائص المبنى                             

  

  

  

  

  

 تأهيـل الخطوات المتبعة في سياسة  )7.3(شكل رقم المباني
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 :وهذا يقتضي ما يلي الحفاظ وتأهيل الطابع المعماري والعمراني .1

  .حماية النسيج العمراني للمباني السكنية دون تغيير 

ش وتـرميم عناصـرها   ومـداخل االحـوا   االهتمام بترميم مداخل البيوت الكبيرة والقصور 

  .الزخرفية دون أي تغيير

  .الحفاظ على خط األفق وعدم عمل إضافات تؤثر على ارتفاعات المباني وتتخطى خط األفق 

والحد من التشويه البصري مـن خـالل    استخدام المواد التقليدية في اإلضافات والتشطيبات 

 .التمديدات المختلفة

المباني السـكنية والمتمثلـة باألفنيـة الداخليـة      المحافظة على العناصر المميزة في عمارة 

  واالواوين 

  .وتجميل الطرقات اإلضاءةمن خالل  آمنهتأهيل الطرقات بحيث تصبح بيئة  

وتأهيل خصائص البيت التقليدي ليلبـي احتياحـات    األثريةالحفاظ على قيمة المباني  .2

  : السكان ومتطلبات العصر الحديث ويكون ذلك من خالل

  مات الضروريةتوفير الخد 

  :تحسين الوضع المعيشي للسكان من خالل 

 .توفير الخصوصية .1

  .التوزيع الداخلي بحيث يوفر حرية الحركة والتنقل إعادة .2

  .توفير الظروف البيئية المالئمة للسكن .3

السـيئة وتـوفير متطلبـات     اإلنشائيةمن حيث ترميم العناصر  آمنهتوفير بيئة  

 .وغيرها أدراجالسالمة من حراسات 

  .الحفاظ على العناصر المعمارية والجمالية في المبنى 



 163

المرحلة العملية أي الحالة الدراسية في نابلس رؤية واضحة لسياسة التعامل مع المباني تشكل لذا 

واآللية المتبعة واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها من خالل تأهيل المساكن وحمايتهـا والحفـاظ   

تحقيق التوازن بـين تجهيـز مخطـط     حفاظ معينة تعتمد على على التراث باستخدام تكنولوجيا

الحفاظ باالعتماد على نوع المباني وطابعها المعماري من خالل تصنيف المباني حسب قيمتهـا  

  .التاريخية واألثرية وحالتها المادية

  :تصنيف المباني الواقعة في المركز التاريخي .1

المبنى وقيمته المعمارية التراثية  هميةأيعد من الضروري تصنيف المباني التاريخية حسب 

ترتبط بشكل  والتأهيلعمليات الحفاظ  أنالتغيرات المسموح بها طبقا لهذا التصنيف حيث  لتحديد

 ،)2002أبو الهيجاء،(  هذه التصنيفات أهمالتصنيف ومدى وضوحه وشموليته وفيما يلي نورد بكبير 

  :السكنية في نابلس للمبانيالمادية  صائالخصوالتي تم االعتماد عليها بناء على تقييم 

نظـرا لقيمتهـا    :جمالية عالية أوفنية  أوالمعالم التاريخية التي تحتفظ بقيمة تاريخية  

يطبق عليها مفهوم الحفاظ المتكامل وتمنع االستعماالت التـي تسـتدعي    أنالعالية يجب 

نشات فـي  ألنابلس والتي الفراغات وتتبع القصور في البلدة القديمة  أوتغييرا في الشكل 

 .الحقبة العثمانية هذا التصنيف

وهي المباني التي تعبـر عـن   : المباني التاريخية ذات القيمة المعمارية والفنية الهامة 

مع السـماح   اإلمكانالتراث للعمارة والفنون والثقافة المحلية وبالتالي يجب حمايتها قدر 

االستخدام والتـدعيم وتمثـل    إعادةبهدف بتغيير جزئي في الشكل والتوزيعات الداخلية 

 .البيوت الكبيرة وبعض البيوت المفردة هذا التصنيف

مبـاني تراثيـة    أيضاوهي : المباني التاريخية ذات القيمة المعمارية والفنية المتوسطة 

ال تحمل عالمـات   أنها إالنشات في الفترات السابقة وتعبر عن التراث والثقافة المحلية أ

ر تراثية يتطلب الحفاظ عليها مما يجعلها في تكوينها تشكل نسيج عمراني مميزة وعناص

حياة وطابع عمراني يجب الحفاظ عليه، ويسمح  أسلوبيعبر عن  ألنهيجب الحفاظ عليه 

االستخدام  إعادةكلي في الشكل والتوزيعات الداخلية بهدف  أوبهذه الحالة بتغيير جزئي 
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وتمثـل االحـواش السـكنية      ،سـيئة  اإلنشائيةالتها كانت ح أذاالبناء وخاصة  إعادة أو

والمباني المفردة النسيج المكون للبلدة القديمة والذي يوصـى بالحفـاظ علـى تكوينـه     

 .التعديالت على التوزيع الداخلي للبيوت السكنية إجراءانه يمكن  إالالخارجي 

  :القيمةاختيار نوع التأهيل والتدخل بناء على تصنيفات  .2

أبـو  ( السـابقة القيمـة  على تصنيفات  دول التالي أساليب التدخل المسموحة باالعتماويوضح الجد

  ).2002الهيجاء،

  التدخل المسموحة أساليب )7.1(جدول رقم

تصنيف المباني السكنية   

 حسب القيمة
  نوع التدخل المسموح به

1  
 المعالم التاريخية التي تحتفظ

 أوفنيـة   أوبقيمة تاريخيـة  

قصـور  ال( عاليـة  جمالية

  )السكنية

المتعلقة بحماية المبنى التاريخي من  األعمالوهي :الحفاظ المعماري

 اإلنشـائي التي تؤثر علـى وضـعه    األضرار وإزالةخالل صيانته 

  .تغيير على أي جزء من معالمه المكتسبة أو إضافةوالشكلي دون 

وتجديـد   بإصـالحات المتعلقـة   األعمـال وهي  :الصيانة المنتظمة

جميع عناصر التشطيبات والتمديـدات الحديثـة    أوض واستبدال بع

  .تعتبر ضرورية وال يمكن االستغناء عنها يوالت

2  

  

3  

المباني التاريخية ذات القيمة 

 والفنيـة الهامـة   المعمارية

البيوت الكبيـرة والبيـوت   (

  )المميزة

المباني التاريخية ذات القيمة 

ــة   ــة والفنيـ المعماريـ

بيــوت البلــدة (المتوســطة

ة والتــي ال تحمــل القديمــ

عناصـر مميــزة اال انهــا  

تشكل في تكوينهـا نسـيج   

  )عمراني يجب حمايته

والتغييرات الضرورية لتجديد  اإلعمالوهي : الصيانة غير المنتظمة

يكون  أنلحفاظ على فعالية المبنى دون من المباني ل أجزاءواستبدال 

الشـكل   أو اإلنشائيةهناك تغيير على النمط البنائي وطراز العناصر 

  أخرالعام للمبنى وان ال يكون هناك استخدام من نوع  لتوزيعيا

 إلـى التـي تهـدف    األعمالوهي : ترميم من اجل التوظيف أعمال

المحافظة على المبنى وعلى استمرارية توظيفه من خالل تـدخالت  

وتحترم العناصر النمطيـة   األصليتسمح باستعماالت مناسبة للشكل 

 وإدخـال  إنشـائية لمبنى وتشمل تجديد عناصر ل واإلنشائيةوالشكلية 

  .األصليعناصر غريبة عن المبنى  وإزالةعناصر وتجهيزات تقنية 
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 :محددات ومعوقات لتلبية االحتياجات تحدد آليات التدخل باالعتماد على القوانين والتشريعات الدولية .3

   :التصنيفات السابقة التدخل بناء على وأساليبيوضح الجدول التالي محددات  )7.2(جدول رقم

  موقع التدخل
  محددات وأسلوب التدخل المسموح به

  أعمال الترميم من اجل التوظيف  الصيانة غير المنتظمة  الصيانة المنتظمة   الحفاظ المعماري

ــطيبات -1 التشـــ

  الخارجية

لحفاظ الكامـل علـى التشـطيبات    ا 

الخارجية األصلية ويمنع استخدام المواد 

ل على إظهار المـواد  الحديثة ويجب العم

  ة والكتل ارياألصلية والتفاصيل المعم

ال يسمح بأي عمل مـن شـانه أن    

يغير من القيمة األصلية للعناصـر ذات  

  القيمة التاريخية

أصالح التشطيبات بشرط الحفاظ  

دون تغيير وهذا  على الطابع األصلي

  :يعني

  تنظيف الواجهات  

  أصالح الشبابيك  

ــارة   ــالح القص ــبالط إص وال

  استبدال أنابيب الصرف الصحي و

 تجديــد واســتبدال القصــارة  

 والطراشة

استبدال الشبابيك والدرابزينات  

وإعادة عمل غطاء األسقف بشـكل  

  كامل

استبدال أو إدخال تشـطيبات   

جديدة يمكن تنفيذها باستخدام مـواد  

  .وتقنيات حديثة

الجدران والفتحات -2

  الخارجية 

  ن ادرالحفاظ على المواد األصلية للج 

يمنع إغالق جزئي أو كلي للفتحـات   

  الخارجية 

يمنع تغيير الشكل الخارجي بإضـافة   

 عناصر جديدة كاألدراج

   

إصالح سـطحي ألجـزاء مـن     

  الجدران والفتحات الداخلية

فتح مسـاحات محـدودة فـي     

  .جدران مصمتة

  .تغيير جزئي في الفتحات 

تدخالت جزئية تغير من الشكل  

 األصلي بشـرط أن يكـون الحـل   

متجانسا ومتكامال على جميع أجزاء 

  الواجهة
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  اإلضافات-3
ــال أي    ــاء أو إدخ ــمح ببن ال يس

تجهيزات إال عند الضرورة ويجـب أن  

تتناسب مع المبنى مـن حيـث الشـكل    

  والعالقات الوظيفية

  تحسين الفراغات الصحية 

السماح بإدخال تجهيـزات عنـد    

الضرورة وبحيث تكون متالئمة مـع  

 . لية للمبنىالشكل والمادة األص

إصالح سـطحي ألجـزاء مـن     

  اإلدراج والرامبات

إنشاء فراغات صحية جديـدة   

داخل المبنى بشرط تـوفر إضـاءة   

وتهوية للمبنـى او تـوفير تهويـة    

 .وإضاءة صناعية

إعادة بناء أجزاء محدودة من  

  الجدران 

استبدال أو إعادة بناء األجزاء  

  .التالفة

استخدام مواد تتناسب مع شكل  

  دون تغيير النمط المبنى

إدخال عناصر إنشائية وتقنيات  

  .جديدة

ال يسمح بإضافة كتل تزيد من  

  حجم المبنى األصلي

  التوزيع الداخلي-4
يمنع تغيير القواطـع الداخليـة أو    

  إدخال قواطع جديدة 

الحفاظ على عدد الطوابق األصـلية   

  وعدم إضافة سدة داخلية

السماح بإصالح سطحي ألجزاء  

  والفتحات الداخليةمن القواطع 

بناء عناصر ديكور غير ثابتـة   

  يمكن أزلتها دون التأثير على المبنى

يسمح بفتح وإغالق األبـواب   

  والشبابيك في داخل المبنى 

بناء أو هدم قواطـع جداريـه    

  .داخل المبنى

تغيير القواطع الداخلية وإدخال  

قواطع جديدة مـن شـانها فصـل    

 الوحدات الفراغية بشرط أن ال يغير

  .ذلك من التوزيع العام للمبنى

  التشطيبات الداخلية-5
تتبع نفس مواصـفات التشـطيبات    

  الخارجية

إصــالح ســطحي للتشــطيبات  

  الداخلية

ــد    ــالح وتجدي ــمح بإص يس

  .واستبدال التشطيبات الداخلية

تجديد واسـتبدال التشـطيبات    

باستخدام مواد وتقنيات تتناسب مع  

  المبنى وتعمل على أبراز قيمته

يسمح بأي عمل من شـانه  ال  

أن يضعف مـن القيمـة األصـلية    

  .للعناصر المعمارية

  التجهيزات الحديثة-6
يسمح بإدخـال تجهيـزات تقنيـة     

  ات جديدة يدوتمد

أن تكون التمديدات خارج المبنـى   

  بحيث يراعى أن تتناسب مع المحيط

إصالح واستبدال جزئي أو كلي  

  للتجهيزات التقنية عند الضرورة

إدخـال تمديـدات   تحسين أو  

وتجهيزات جديدة وما يتبعهـا مـن   

كتل إنشائية أو أعمـال ضـرورية   

  .لحفظ هذه التجهيزات بشكل فعال

  .بناء تجهيزات تقنية جديدة 

الكتل المضافة يجب أن تكون  

  داخل المبنى قدر االستطاعة 
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  :التوصيات .7.5

الراعية والتي تتحمل والتي تعد الجهة  :توصيات للبلدية والجهات الحكومية المعنية": أوال

  :حيث يقوم على عاتقها ما يلي والتأهيلفي متابعة ومراقبة عمليات الحفاظ  األكبر  ةالمسؤولي

سن القوانين والعقوبات والمخالفات لحماية التراث من خالل حماية المناطق ذات القيمـة   .1

   .العالية

  .م في الحفاظ عليهالمستأجر بحيث يشعر باالنتماء للمبنى ويساه إلشراك آلية إيجاد .2

مساكنهم من خالل تقديم القروض للسـكان وتـوفير    لتأهيلفنيا وماديا  األهاليمساعدة  .3

  .الفني لعمليات التأهيل اإلرشاد

سكان جدد مـن   إلى وتأجيرهايقوم على عاتق البلدية استمالك وترميم البيوت المهجورة  .4

  .فئات الدخل المتوسط

مظاهر تشويه المباني من تمديدات الكهربـاء   وإزالةي على البلدية حماية الطابع العمران .5

  . تشويه المباني إلىالصحي بطرق ال تؤدي  والصرفوالهاتف 

وتوفير عناصر السـالمة فـي الطرقـات     باإلضاءةمن خالل االهتمام  آمنهتوفير بيئة  .6

  .وتنظيف البيئة واالهتمام بمداخل االحواش وطرقاتها وممراتها

  .األحياءالقريبة من مداخل  الفضاءارات في المناطق محاولة توفير مواقف سي .7

السيئة وتحسين الظروف المحيطة لها ومعالجة مكانهـا   اإلنشائيةهدم المباني ذات الحالة  .8

 .بطريقة تتناسب مع المعايير وتخدم المحيط االجتماعي لها

المسوحات الشاملة للحصول علـى قاعـدة    إجراءمن خالل  األبنيةالعمل على تصنيف  .9

بعمل الدراسات والتدخالت الالزمـة بالمنـاطق المختلفـة     األساسبيانات شاملة تكون 

  .ويمكن التعاون مع الجامعات في هذا المجال
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  :األكاديميةتوصيات للجهات ": ثانيا

تنمية وتفعيل دور الجامعات والمنظمات التعليمية من خالل التركيز على تطوير المناهج  .1

حماية التراث وزيادة مساحة المادة العلميـة للحفـاظ    اليبوأس أسسالتعليمية بما يشمل 

  .المعماري

تنظيم برامج تدريبية عملية معتمدة على دراسات تعنى بمناطق بالمدينة القديمة وتقـديم   .2

  .الحلول والمقترحات لها

القيام بدراسات تحليلية الحتياجات المدينة القديمة الحالية والمتوقعة باالعتماد على طبيعة  .3

بيانات شاملة ترتكز عليها  قاعدة إلنشاءكان واحتياجاتهم والتنسيق مع مراكز البحوث الس

  .الدراسات الالحقة

المناطق لتجنب الوقوع في نفس  تأهيل إعادةاالستفادة من التجارب المعمارية في مجال  .4

  .األخطاء

تدريبية بينهـا  تشجيع البرامج التعاونية بين الجامعات المحلية والدولية وتطوير البرامج ال .5

  .لالستفادة من الخبرات الخارجية

  :األهليةتوصيات للمنظمات ": ثالثا

تعنى بالحفاظ على التراث المعماري وتفعيل دور الجهـات   أهليةدعم وتكوين جمعيات  .1

  .غير الحكومية في هذا المجال

 إلـى مج تفعيل برامج تعليمية وتثقيفية للشباب وسكان البلدة القديمة حيث تعمل هذه البرا .2

التراث والحفاظ عليه باعتبارهم العامل الرئيسي فـي   بأهميةتنمية مداركهم تجاه الوعي 

  .تدميره أوالحفاظ على التراث 

التراث والحفاظ  بأهميةلتوعية لالنشرات والدورات  إلى باإلضافة اإلعالماستخدام وسائل  .3

  .وحضارتها األمةهوية  إبرازعلية في 
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من خالل دورهم الفعـال   والتأهيل اإلحياءفي عمليات  ألهاليواالمجتمع المحلي  إشراك .4

مع حاجات المجتمـع   التأهيلفي العمليات التنظيمية والتنفيذية وذلك لتتناسب مقترحات 

  .المحلي

  :للباحثين والمهتمين بقضايا التراث": رابعا

ح الحلول العلمية وعمل الدراسات التفصيلية لمناطق محددة وطر األبحاثالمزيد من  إجراء

لمشاريع تطويرية مستقبلية قابلـة   األساسالتطوير واليات تنفيذها بحيث تشكل  إلمكاناتوالبدائل 

  .للتنفيذ
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  معة النجاح الوطنيةجا

  كلية الدراسات العليا

  قسم الهندسة المعمارية

  في البلدة القديمة لمدينة نابلساستبيان لدراسة وتحليل المباني السكنية 
  ــــــــــــ:اسم الحارة             ــــــ                                        ـــــــ:ـــخالتاري

  ــــــــــــ:رقم المنزل         ـــ                                            ــــــــــ:رقم االستبيان
  

جامعة النجاح الوطنية، أقوم بإعداد دراسة / كلية الدراسات العليا/أنا الطالبة نهى احمد أبو هنطش  :إرشاد

غرض استكمال رسالة الماجستير وتحليل للمباني السكنية والمشاكل التي تعاني منها في البلدة القديمة لنابلس، ب

  .في الهندسة المعمارية

الحصول على معلومات تساعد الباحثة على دراسة وتحليل المباني السكنية والمشاكل التي : االستبيانالهدف من 

  .تعاني في محاولة لتطويعها لمالئمة احتياجات ساكنيها، ولن تستخدم هذه المعلومات إال ألغراض البحث العلمي 
 
 

  :معلومات عامة": والأ
               مالك        - 1اسم الساكن؟ـــــــــــــــــ وهل هو            .1

  مستأجر-2

  اسم المالك األصلي للمسكن؟ ــــــــــــــــــ .2

  موقع المسكن؟ ــــــــــــــــــــــــ .3

 العائلة والفئة العمرية لهم؟ أفرادعدد  .4

  أقارب آخرون  بنات  أوالد  أم  أب  

            العدد

            الفئة العمرية
 
  :المستوى االقتصادي .5

العاملين في 

  العائلة والمهنة

  عدد العاطلين عن العمل  مكان العمل  مستوى الدخل  صلة القرابة

          

          

          
  

  

  :معلومات عن نمط وخصائص المسكن": ثانيا
 تصنيف المسكن؟  .1

  غير ذلك حدد-4       غرفة         - 3             حوش سكني ضمن - 2          بيت مستقل        - 1

 تاريخ بناء المسكن إن وجد ؟ ـــــــــــــــ  .2
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 عدد الطوابق للمسكن؟ .3
-4                  ثالثة طوابق-3                 طابقين             -2                   طابق واحد    - 1

  غير ذلك

 ال -2نعم                                 -1        هل المسكن يحتوي على فناء داخلي؟ .4

   ــــــــــمساحتها التقريبيةـ إذا كان الجواب نعم عدد األفنية ــــــ                  

 هل يوجد في الفناء ؟ .5

  للزهور  أحواض- 3                        إيوان - 2نافورة او بركة مياه                          -1

 ال -2           نعم                      -1         يوجد حديقة تابعة للمسكن؟     هل  .6

 طريقة الدخول للمسكن؟ .7

  حوش-4درج خارجي               -3عبر ممر               -2من الشارع الرئيسي                     -1

  ما هي طريقة تسقيف المسكن؟ .8

سطح -4قبة                         -3عقد برميلي             -2        عقد مصلب                     -1

  مستوي

: مالحظات من الباحثة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــ
  

  

 :للمسكن معلومات عن الواقع المادي "ثالثا
  : وما نوعها إضافات حالية على المسكنهل يوجد  .1

ال .4                    عمودية وأفقية.3          إضافة أفقية      .2إضافة عمودية               .1    

  يوجد

  :     اإلضافةنوع  .2

غير .5            طابق جديد    .4            غرفة    .3            حمام    .2            مطبخ      .1 

  ذلك

 :  اإلضافةمكان  .3

في حديقة او فراغ تابع للمسكن      -4الفناء الداخلي        . 3      طيران    .2     فوق سطح المسكن     . 1

       غير ذلك -4

 : أسباب اإلضافة .4

  تأجير لزيادة الدخل   .2                                    األسرةتطلبات توسع لتلبية م. 1 

  غير ذلك . 4                      )            مصدر رزق(استخدام تجاري .3 

  ؟اإلضافةما هي مادة  .5

    غير ذلك.4              اسمنت       .3             طوب            .2                    حجر      .1   



 180

 ال-2           نعم         -1هل تم تغيير في التقسيم الداخلي للمسكن؟         .6

 ال-2   نعم                 - 1  هل تم تغيير في طبيعة االستخدام للمسكن ؟    .7

  ـــــــــــ إذا كان الجواب نعم ما هو االستخدام الجديد

  رر بالمبنى؟التغيير الذي تم الحق الض أو اإلضافةهل  .8

  غير ذلك-4إغالق إيوان            -4سوء اإلضاءة آو التهوية      - 3الفناء    إغالق-2فتحات     إغالق-1

 ال -2             نعم             -1           هل يوجد غرف غير مأهولة في المسكن؟  .9

  ال -2              نعم             - 1هل يوجد أجزاء مهدومه في المسكن والسبب؟        .10
  غير ذلك- 3     تقادم اإلنشاء               - 2               االجتياح اإلسرائيلي       - 1

 ال -2                  نعم     -1              هل تمت إزالة بالط قديم واستبداله ببالط حديث؟ .11

  ال - 2                       نعم   -1              في الجدران؟ جديدة هل تم فتح شبابيك .12
 اذا كان الجواب نعم مكانها؟                     

  جدار داخلي مطل على الفناء  - 2جدار خارجي                                   - 1                 

  ال - 2                     نعم     -1         هل يوجد مشربيات قديمة في المنزل؟ .13

 ال -2                     نعم     - 1        األبواب؟ أوغيير في مادة الشبابيك هل تم ت .14

  كان الجواب نعم ما هي المادة الجديدة المستخدمة؟ ــــــــــــــــــــ أذا    

  ال - 2                     نعم     -1       هل تم تغيير في طريقة تسقيف المسكن؟ .15

 ال -2                     نعم     -1        حات فضاء والبناء فيها؟مسا أو أفنيةهل تم إغالق  .16

 للمبنى؟ اإلنشائيةالحالة  .17

  ممتازة.3                     جيدة           .2                    سيئة    .1   

  :المشاكل اإلنشائية .18

  )األعمدة( الهيكل اإلنشائي.4           رطوبة.3           تشقق السقف   .2       تشقق في الجدران .1

  ال -2                     نعم     - 1: الشمس للمسكن أشعةهل تدخل  .19

  ال - 2                     نعم     -1:    الطبيعية داخل المسكن اإلضاءةهل تتوفر  .20

  ال -2                     نعم     -1):   تهوية جيدة( هل بيئة المسكن صحية .21

 ال -2                     نعم     -1المسكن من مشاكل رطوبة؟ هل يعاني .22
  

: مالحظات الساكن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: مالحظات الباحثة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :يعاني منها السكان التي مشاكلمعلومات عن الواقع السكاني  وال" رابعا
  ـــــــــــــــــــــــعدد سنوات اإلقامة في المسكن؟  .1

 ـــــــــــــــــــ هل المدخل الرئيسي للمسكن منفصل او هو مدخل مشترك؟ .2



 181

 د العائالت التي تسكن المنزل؟ ـــــــــــــــما عد .3

 ال-نعم               -هل يوجد صلة قرابة بين العائالت التي تسكن المنزل؟   .4

 سكان جدد؟ أمهل انتم من العائلة الممتدة لصاحب المسكن  .5

  سكان جدد-2من العائلة الممتدة                 -1         

 ــــــــــــــلمسكن ؟ ـــــــــاعدد الغرف  .6

  ــــــــــــــــــــ؟مساحة المسكن التقريبيةما  .7

  من طابق ؟ أكثرمقسمة على  أمهل غرف المسكن في طابق واحد  .8

  من طابق أكثر-2طابق واحد                                 - 1                   

  ؟األعلىالطابق  إلىكان الجواب على طابقين ما طريقة االنتقال  أذا      

  درج داخلي-2درج خارجي مكشوف                                   - 1                   

  ال -2نعم                           -1؟   الفناء الخارجيهل يتم االنتقال بين غرف المسكن عبر  .9

 ال-2        نعم                     -1التوزيع الحالي للمسكن مريح للعائلة؟  أنتعتقد  هل .10

 يقع الحمام وهل موقعه مناسب بالنسبة لتوزيع الغرف؟ـــــــــــــــــــ أين .11

  هل مساحة الحمام مناسبة وكم مساحته التقديرية؟ ـــــــــــــــــــــ .12

 غير متوفرة.2متوفرة              .1:    مدى توفر الخصوصية داخل المسكن .13

   ؟األسباب ةماهيكانت غير متوفرة  وإذا
  طبيعة الفتحات.4       قلة الخدمات واالشتراك فيها .3   طريقة االنتقال بين الغرف      .2         اتضيق المساح.1

 ال  -2                      نعم     -1     سيارة؟     األسرةهل تمتلك  .14

  ـــــــــ؟ ــــــوأينإذا كان الجواب نعم هل يوجد مكان لوقوف السيارة؟ـــــــ         
  

: مالحظات من الساكن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: مالحظات من الباحثة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 :معلومات عن الخدمات المتوفرة للمسكن " خامسا
  ؟         نعم               الهل يتوفر مطبخ مستقل للعائلة .1

  ؟         نعم               الهل يتوفر حمام مستقل للعائلة .2

  ال  ؟         نعم             كمبيوتر وانترنت في المسكن  األسرة أفراديستخدم احد  هل .3

الحديثة؟ وهل يوجد مشاكل في  األجهزةهل تستخدم العائلة الغسالة االتوماتيكية او أي من  .4

 نعم               ال     تمديداتها؟

 للمسكن؟ األخرىالهواتف والتمديدات  وأسالكما طريقة توصيل خطوط الكهرباء  .5

 ؟         نعم               اللألطفالهل يتوفر مكان لعب  .6



 182

  ؟         نعم               الأمنةالمسكن   إلىريق هل الط .7

  غير ذلك    تهالك الطريق                  اإلضاءةانعدام            ؟لسببكان الجواب ال ما هو ا أذا       

 في الطرقات؟    نعم               الالليلية  اإلضاءةهل تتوفر  .8

  المساكن؟خضراء بين  أماكن أوهل يوجد ساحات مفتوحة  .9
  ما هي الخدمات التي ترغب بتوفرها؟ ـــــــــــــــــــــــــــــ .10

 ترميم للمسكن؟      نعم       ال أعمالهل جرت  .11

  كان الجواب نعم  أذا             

 الترميم؟ بإعمالمن الجهة التي قامت  
  جهة خارجية - 3                   السكان        -2                 البلدية    -1        

  تمديدات  -3تشطيب                      -2                    إضافة-1     التي نفذت؟ األعمالما  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 183

Towards Housing Renewal Policy In Palestinian City Centers  

"The Case Study of  Nablus"  
By 

Nuha Ahmad Hussein Abu-Hantash  
Supervisor 

Dr. Eman Amad 
 

Abstract 

This study investigates the issue of adaptation of traditional residential 

buildings to contemporary needs. The study is an attempt towards the 

development of a general policy for rehabilitation and adaptation of 

traditional residential buildings in the historic centers of Palestinian cities.  

The study is based on an empirical case study carried out in Nablus. It 

investigates the traditional residential quarters of the old city. Field 

investigations were undertaken by a questionnaire survey administered on a 

random sample of traditional houses distributed allover the old town, in 

addition to field visits and personal observations. SPSS was used to analyze 

and interpret the collected data in order to explore the present condition of 

old buildings in the old city. Assessment of the present condition of 

residential quarters revealed the significant problems and highlighted 

potentials for prospect solutions.  

The study demonstrated the high potentiality of the traditional house to 

satisfy the contemporary needs of its inhabitants. Modification needed vary 

from one building to another and are to be determined according to the 

building value and the level of intervention it allows. The study outlined a 

general policy for housing rehabilitation that could be applied to other 

historic cities in Palestinian. 
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