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 ...... إلى من أعطى بال حدود ، إلى من نرى في ابتسامتو األمل ، وفي صبره الحياة
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كما ... امتنانا لو عمى مساعدتنا وتوجيينا نحو األفضل... األستاذ القدير عبد الرحمن الحمواني ... جيود أستاذنا ومشرفنا 

المذان قدما لنا يد العون في الحصول عمى ، ...نتوجو بالشكر الجزيل إلى الدكتور غسان دويك والميندسة شذى القواسمة

 ... معمومات قيمة

 

في جامعة بوليتكنك فمسطين لما قدموه لنا من معمومات قيمة ونخص بالذكر الميندس GIS و نقدم شكرنا الجزيل إلى مختبر 

لتزويدنا  السيد عباس النتشة ونضال النتشة واألستاذة كرم النتشة كما نشكر، ...نضال أبو رجب والميندسة سوسن الجعبري 

 ... وتقديم يد العون لنا بمعمومات قيمة

 ...وفي النياية نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى كل من ساىم في انجاز ىذا البحث المتواضع
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 :إشراف

 عبد الرحمن الحمواني. د
 

تواجو المباني التراثية في فمسطين عامة وفي الخميل خاصة تحديات كثيرة وصعوبات جمة، أىميا وجود االحتالل 
الصييوني الذي يعمل جاىدا عمى طمس ىذا الموروث الحضاري، وعدم وجود جية راعية تتكفل برعايتيا وحمايتيا، ومن خالل 

دراستنا لحال ىذه المباني في الخميل، فقد استنتجنا أننا بحاجة إلى توثيق وتحميل مجموعة من البيوت التراثية ذات القيمة 
عادة تأىيميا،  المعمارية خارج البمدة القديمة والخروج بمحددات عامة لطراز ىذه الفترة، ومن ثم اختيار منطقة لترميميا وا 

 .بتصميم فراغات تحيي الحركة الثقافية واالقتصادية وتعزز دور المباني التراثية
قمنا باختيار قطعة األرض في منطقة تعكس مدى أىمية ىذه المباني وىي منطقة ابن رشد التي تقع في مركز مدينة 

 .الخميل، لتعكس ىذه المباني صورة جيدة عن مدينة الخميل وعن ثقافتيا ألىل المدينة خاصة، ولزوارىا عامة
يضم المشروع عدة فعاليات نحاول من خالليا تحقيق األىداف التي وجد من أجميا المشروع والتي من خالليا نعمل 

عمى نشر ثقافة مدينة الخميل كالمعارض الفنية ومعارض التراث ، و بيا نستطيع إقامة فعاليات تعمل عمى تنمية ميارات 
الفئات المختمفة في المدينة كإقامة الندوات والمحاضرات  في المجاالت المختمفة باإلضافة إلى استقبال فعاليات خاصة 

 .باألطفال كونيم الجيل القادم المسؤول عن بناء الوطن
لتحقيق ىذه األىداف سيتم دراسة التطور العمراني لمدينة الخميل لننتقل بعدىا إلى تحميل تطور المسكن التقميدي، 
ومن ثم الحديث عن واقع ىذه المباني، ونتعرض لمجموعة من الحاالت الدراسية المشابية في مدن مختمفة، وبعد ذلك يأتي 

 .الجانب العممي لمدراسة، الذي يقوم عمى تحديد منطقة وتحميميا وتقديم برنامج مقترح
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                  Heritage buildings are faces many obstacles in general in Palestine especially 

Hebron, as what Israeli soldiers did and doing to obliterate this cultural heritage, and the lack in 

entity responsible who looks after and protect this heritage. During this study at Hebron, the 

result concluded that we need to analyze and document some of the heritage buildings which 

have an important agricultural value outside the old city in Hebron and put the general 

determinants models for this period, then selection an area to make a restoration and 

rehabilitation for it, by design spaces which revives cultural and economical movements, and 

enhance the role of  heritage buildings. 

            The chosen piece of ground locates in an area reflects the importance of these buildings, 

this area called Ibn Rushd in the center of Hebron city, so this will reflects a good image on 

Hebron city and their culture for their citizens and for their visitors.   

            The project contains many activities, we as scholars trying to attain the objectives that 

this project found to achieve and trying to spread the culture of Hebron city during art and 

heritage galleries, also we can do activities which make skills development for various categories 

of the city, like making conferences and lectures in various categories also, focusing on children 

by making events especially for them, because they are the future builders for this country. 

            To achieve the objectives of this project, there is some steps should do, the first is a study 

of urban development for Hebron city, then analyze the development of heritage building, 

talking about the nature of this buildings, put some case study from various cities, finally focus 

on the practical side of this study which determine an area to analyze and put some suggestions 

and alternatives. 
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البحث مقدمة : الفصل األول 

 

  تمهيد 1.1

مدينة الخميل مدينة فمسطينية، حباىا اهلل سبحانو وتعالى بطبيعة جغرافية مميزة، وقد ساىم ذلك في إيجاد عمارة محمية           
ذات طابع معماري متميز ، حيث يعود تاريخ مبانييا إلى العيد األيوبي والممموكي والعثماني، وفييا العديد من المباني األثرية 

 .والتاريخية والقناطر واألزقة واألسواق القديمة

         كانت التجمعات السكنية ترتكز في البمدة القديمة لممدينة، ونتيجة لزيادة عدد السكان وازدىار االقتصاد  والسعي لتمبية 
احتياجات الفرد ومواكبة التطور، وألسباب سياسية، قام أفراد من  ذوي رؤوس األموال في المدينة باالنتقال من البمدة القديمة 

لم تكن نتيجة ىذا االنتقال تغير موقع . لممدينة متجيين نحو منطقة عين سارة وأطراف المدينة باعتبارىا مناطق أكثر حضارة 
تجمع السكان فحسب، بل تغير أيضا شكل وحجم المبنى القديم، فيالحظ تعدد الطبقات وتغير التوزيع الوظيفي لممسكن حتى 

. أصبحت عامل جذب لممناطق المحيطة بيا، مما أدى إلى توسع مساحة ىذه المناطق 

        إن تطور وسائل التكنولوجيا وتطور العصر أكثر، أبعد الناس عن المباني القديمة بكافة طرزىا وأشكاليا، وفي ظل 
وجود سياسات االحتالل التي تيدف إلى طمس اليوية الفمسطينية التي تتجسد في ىذه المباني، كادت مالمح وسمات ىذه 

. العمارة  أن تضيع وأن تفقد العمارة ىويتيا 

م في مدينة الخميل؛ باعتبار أن عينة (1930-1900)        البحث المقدم يوضح المالمح والسمات لعمارة ما بعد عام 
الدراسة التي تم العمل عمييا كانت األكثر عرضة لميدم والتعديات ،والعمل عمى تحميل بعض ىذه المباني وجعميا موضوع 

الدراسة والبحث، إضافًة إلى استعراض لبعض المشاريع الخاصة بالتأىيل في عدة مناطق من العالم ،وذلك كمو ألىمية المناطق 
.  القديمة وذلك باعتبارىا حمقة وصل بين الماضي والحاضر 

 

:   مشكمة البحث 1-2

         تتعرض المباني األثرية في منطقة الدراسة إلى كثير من االنتياكات المتمثمة بيدم بعض المباني التراثية ، تمك المباني 
قامة مباني حديثة عمى الطراز  التي توارت بتراكب المباني الحديثة في محيطيا، فأصبح توجو عامة الناس ليدم ىذه المباني وا 

الدولي ،ويظير ىذا واضح في الشوارع الرئيسية لممدينة، ومن ضمن العوامل التي تشجع عمى ىدميا صغر عمر المبنى، 
مقارنة بتمك الموجودة في البمدة القديمة، بسبب قمة وعي السكان بأىمية ىذه المباني التي تدل عمى فترة زمنية مميزة من تاريخ 

.   المدينة ، إضافًة إلى سوء االستخدام الذي تتعرض لو ىذه المباني سواء كان ذلك بإضافة عناصر تشوه الصورة البصرية 
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: أهداف البحث  1-3  

:  يتضمن البحث تحقيق األىداف التالية 

 .م (1930-1900)دراسة التطور التاريخي والعمراني لمباني مدينة الخميل بعد عام  -1
. العمل عمى إعادة مضمون ىذه المباني وعناصرىا إلى حيز الصورة البصرية  -2
 .تحديد أىم المشكالت التي تواجو ىذه المباني التراثية  -3

 

:منهجية البحث  1-4  

: لتحقيق أىداف البحث قام فريق العمل باالرتكاز عمى ثالثة محاور 

دراسة واقع الحال من خالل الدراسة الميدانية لمنطقة الدراسة وتجميع المعمومات : المحور واإلطار المعموماتي  -1
 .الالزمة ليا ، وتحديد المباني االثرية التي تم زيارتيا عمى الخارطة 

تحميل المباني التي يتضمنيا موضوع البحث، باالستناد إلى المحور واإلطار المعموماتي، بيدف : المحور التحميمي -2
تحديد مدى التطور في مورفولوجيا المبنى الفمسطيني في الحقبة الزمنية المذكورة ، واختيار عينات البحث ، وتوثيقيا 

 . ،ومن ثم البحث عن قطع األراضي والمفاضمة بينيا وعمل تحميل لقطعة األرض المختارة 
 .الذي يتمثل في دراسة حاالت دراسية ذات عالقة بموضوع البحث، وتحميميا : المحور النظري  -3

 
 
 

:  مجتمع البحث 1-5   

في   (1940-1900)مجتمع البحث المستيدف من ىذه الدراسة ىو المباني التراثية خارج البمدة القديمة      

.مدينة الخميل، حيث يشمل مناطق عين سارة ، وشارع بئر السبع ، وحارة الشيخ   
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:  هيكمية البحث 1-7  

 فصول ،اشتممت عمى دراسات وجوانب عديدة مختمفة، بيدف دراسة المباني السكنية خارج البمدة 9يتكون البحث من 

: القديمة في مدينة الخميل، وتم تقسيم الفصول كالتالي

 .ىو مقدمة تعطي نبذة عن مشكمة البحث وأىدافو ومنيجيتو وعينة البحث: الفصل األول (1

 .يتضمن مفيوم التراث ،وكيفية إنقاذ المباني التراثية والمحافظة عمييا : الفصل الثاني (2

 .يتضمن الحديث عن مدينة الخميل والتطور العمراني ودوافعو موضحًا بالخرائط : الفصل الثالث (3

 يتحدث عن المسكن في مدينة الخميل وتطوره من حيث المسقط األفقي ومواد البناء والعناصر المعمارية :الفصل الرابع (4

 .  واإلنشائية

يتحدث عن واقع المباني المستيدفة من وجية نظر المالكين والبمديات والرأي العام واالنتياكات التي : الفصل الخامس (5

 .تتعرض ليا ىذه المباني 

يشمل عرض وتحميل لحاالت دراسية مشابيو لمعمل الذي سنقوم بو في مشروع التخرج ،لالستفادة من ىذه : الفصل السادس (6

 .التجارب ، وتشمل الحاالت الدراسية حالة محمية ،وأخرى عالمية، وأخرى عربية 

يتم عرض عدة اقتراحات لمناطق مختارة حسب معايير واستراتيجيات معينة والمقارنة بين المقترحات : الفصل السابع (7

 . والمفاضمة بينيا

 . يشمل تحميل لمنطقة البحث التي تم اختيارىا : الفصل الثامن (8

. برنامج مشروع التخرج: الفصل التاسع (9
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عادة اإلعمار: الفصل الثاني  التراث وا 

 

 التراث 2-1

وحتى  فنية حضارية ضحمة كانتة يعتبر التراث الحضاري، وال سيما الثقافي، مبعث فخر لؤلمم جميعيا، ويمثل ثرو
 وليس ىناك من يحمييا، ووعت الشعوب يتم سرقتيا واليدم العشوائي، تتساقط وواالستغالل واالندثارلضياع لوقت قريب عرضة 

عادة إعمارىا، لكن ىذه الحماية واجيت  بعض  أىميتيا واعتبرتيا إحدى الثروات األساسية وأقيمت مؤسسات خاصة لحمايتيا وا 
...   ييدم منجزات تراثية تؤرخ تاريخًا وليا حكايات ُتحكى" المال/التقدم"العوائق الناشئة عن فكرة جعل 

 العراقة :

فمعمار ىذا التاريخ الطويل يكمن فيو ...  بما صنعو وطننا عمى مدى األجيال منذ القدم االحتفاظعرفيا حسن فتحي بأنيا 
(  11،ص1977فرج،).  والثقافيواالقتصاديالحل الفني 

 التراث  :

( 12،ص2009مفمح،) .ىو التراكم المادي والمعنوي لخبرات ناجمة من حوار اإلنسان مع محيطو وعصره

 التراث الحضاري  :

ىو كل ما يدل عمى التطور الحضاري لممجتمع والدولة من نواحيو االجتماعية واالقتصادية والسياسية والعمرانية، ولكل "
 قومية ال تخص جياًل بعينو بل ىو  ىذه الجوانب ما يدل عمييا من الشواخص والمباني والمواقع والتي يمكن اعتبارىا ميزة وثروة

ن  (محسن زىران)حق لجميع الناس واألجيال، وفي رأي  أن ىذه الشواخص والمباني ليس بالضرورة أن تكون أثرية أو قديمة وا 
 ولكن قد ،كانت القديمة واألثرية منيا تعتبر جزءًا من التراث الحضاري ألنيا تمثل إحدى فترات التطور الحضاري في الدولة

ومع ذلك فيي ترمز إلى - حسب تعريفو في كل دولة - توجد الكثير من الشواخص والمباني التي ال تدخل ضمن تعريف األثر
ن أ نجد بفإنناساس ىذا التعريف أوعمى ، (12،ص2009مفمح،)." تطور المجتمع والدولة ضمن أي مرحمة من تاريخيا القريب

.  التراث المعماري يندرج تحت عنوان التراث الحضاري

عمى أنيا مجموعة المباني : وضعت وزارة الشؤون البمدية والقروية، والبيئة األردنية، تعريفا لممباني والمواقـع التقميدية
التكوينات المعمارية مـن شـوارع وأزقة وتجمعات قروية أو مدنية، غير المشمولة بقانون اآلثار، والتي  المتصمة والمنفصمة، أو

ليا أىمية تاريخية أو دينية أو اجتماعية، أو معمارية جمالية، بحيث تكون ىذه المباني المرجع األساسي لمتـراث المحمـي وتمتد 
 ( 27،ص2008،أحمد) (.1950-1700)في الفترة 
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 ىمية الحفاظ عمى التراثأ: 

إن الحفـاظ عمـى المناطق التاريخية يعني الحفاظ عمى تاريخ األمة العمراني والثقافي واالجتماعي عبر األجيـال 
المتعاقبة، وذلك نظرا لما تتعـرض لـو من حممة تضميل تاريخي نتيجة لمصراع السياسي مع الكيان الصييوني الذي يحاول 

طمس كـل المعـالم والمناطق التاريخية الفمسطينية حيث أن ىذه المناطق تعتبر جزءا من الثروة الوطنيـة مـن ناحية اقتصادية 
 االعتماد أن الحركة السياحية تشكل موردًا ىامًا ورئيسًا من الموارد االقتصادية التي يمكن وكما ،وخاصة في المجال السياحي

عمييا في عمميات التطوير والتنمية، لذلك من المفروض أن تتضافر الجيود بالعمل الجاد لمحفاظ عمـى ىذه المناطق وتطويرىا، 
ظيار أىميتيا، وتسويقيا عمى جميع المستويات من  (   12،ص2004،رباع) . من المردود االقتصادي ليااالستفادةجل أوا 

 منيا لتميز االستميامن التراث المعماري والمناطق التاريخية تمثل بكل ما فييا مدرسة تخطيطية و معمارية يمكن إ
. طرزىا المعمارية وكفاءة استغالل الفضاء فييا وظيفيًا وجماليًا إضافة إلى حسن توظيف استعمال مواد البناء المحمية

 ( 13،ص2009،مفمح)

 

نقاذ المباني التاريخية  إ2-2

إن وجود النسيج التاريخي في مركز التوسعات الحديثة، وارتفاع أسعار األراضي أصبح عاماًل حاسمًا في إىمال 
زالتيا من الوجود إلنشاء مشاريع ُتدر األرباح ألصحابيا /األحياء  فالحديث عن اإلعمار .... المباني القديمة، وبالتالي ىدميا وا 

. نقاذ المباني التاريخيةإصبح ممحًا لتوضيح كيفية أ

لعل مصطمح إعادة اإلعمار أوسع من أن يتم حصره بتعريف واحد يحدد معالمو وخطواتو ونتائجو، وسنوضح 
. المصطمحات التي تندرج تحت عنوان إعادة اإلعمار وما ىي متطمبات إعادة اإلعمار

: ك عدة طرق متبعة إلنقاذ المباني التاريخية وىيلىنا

 مجموعة من العمميات والسياسات التي توضع من أجل مواجية الكوارث، وتمبية الحاجة الممحة أثناء : إعادة اإلعمار
عادة إعمار ما تضرر بفعل الكارثة بعد وقوعيا، سواء أكان ذلك عمى المستوى قصير أو طويل األمد،  الكارثة وا 

 (18،ص2011،الطاىر). بحيث تكون ىذه السياسات شاممة لكل نواحي الحياة وتيتم بإعادة بناء ما تيدم

ويندرج تحت عنوان إعادة اإلعمار مجموعة من المصطمحات المعمارية التي تيدف إلى إعادة الحياة إلى المبنى 
 :بحيث أن يكون قادر عمى القيام بميام عصرية مع االحتفاظ  بطابعو األصمي ومنيا
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 يقصد بو وضع جممة من المحددات إلعادة المبنى بصورتو الحالية ألداء وظائفو القديمة أو  :إعادة التأىيل المعماري 
أي إحداث تغييرات محدودة عمى فراغاتو الداخمية، وذلك من خالل اإلصالح أو التطوير ،أي وظيفة جديدة مناسبة 

مع الحفاظ عمى أجزاء المبنى وعناصره التي تحمل قيمًا تاريخية أو معمارية أو ثقافية مميزة عبر العصور التي مرت 
يجاد وظيفة جديدة لممبنى حتى يمكن االستفادة منو واستغاللو، و في نفس الوقت إىذا يعني . عمى المبنى منذ إنشائو

 .وجود سكان فيو يقومون بأعمال الصيانة باستمرار نضمن لو االستمرارية ونحافظ عميو عن طريق 
 ( 20،ص2007،عتمة)
 

 وىي فكرة ظيرت بعد الحرب العالمية الثانية بسبب البيئة المتيالكة والمشاكل البيئية والعمرانية : تجديد اإلحياء
: واالجتماعية واالقتصادية وما خمفتو الحرب من مناطق متدىورة فكانت كتالي

عادة تخطيطيا وتعميرىا حيث تُنزع ممكية أرض  في مراحميا األولى عبارة عن إزالة المباني المتيالكة المتدىورة وا 
المنطقة وما عمييا من مباٍن وينقل ساكنييا إلى مكان أخر ثم تزال المباني، ويعاد تخطيط المنطقة طبقًا لممخطط العام لممدينة، 

فالمناطق التي ،خر آبعدىا امتدت الفكرة إلى مجال ... فتشق الشوارع وُتمد شبكات المرافق العامة، وتُقسَّم األرض إلى قطع 
ولكنيا تحتاج إلى صيانة ، وضعيا اإلنشائي جيدحالة المباني فييا متوسطة ال تحتاج إلى إزالة، حيث إن ىذه المناطق 

 .صالحات وبالتالي يتم معالجتياإو

ثم توسعت الفكرة إلى مجال ثالث وىو حماية األحياء ذات المستوى الجيد والتي توجد بيا مساكن جديدة ُيخشى عمييا 
من تسرب التخمف ليا وبالتالي توسعت ىذه الفكرة لتشمل المباني التاريخية لحماية التراث والمحافظة عميو باستخدام األسموب 

. األمثل لمتعامل مع المباني األثرية ،وتناول تحميل تاريخي ألسباب ظيور المناطق العشوائية بالقرب من ىذه المباني
 ( أ،ص1977،الميدى)

العمارة  ))م قادت البمدان االسكندنافية مبدأ 1890ففي عام ، بعدىا تطور المفيوم فاىتم ببيوت الناس العاديين 
لتصبح متاحف في اليواء الطمق تعرض األبنية وأسموب حياة الناس العاديين والفالحين والحرفيين ،الوطنية وتوسيع المتاحف 

 ( 130،ص1997،عمران، دبورة) .التاريخيةوثائق ال، فيذه ىي ((وحتى الفقراء
 

  و ىو إعادة المباني القديمة ،  ىو فن الحفاظ عمى الموروث المعماري الذي ىو جزء من ىويتنا الحضارية:الترميم
التي تعرضت بفعل الزمن و العوامل الطبيعية و غير الطبيعية لمتمف و التصدعات مما أدى إلى فقدانيا لجزء كبير 

و ييدف الترميم بشكل عام إلى الحفاظ عمى البنية اإلنشائية لممباني المراد ترميميا  . من القيم الجمالية التي تحتوييا
و تدعيم تمك المباني عبر توثيق و رفع ىندسي ليا، و ترميم و إعادة بناء األجزاء العمرانية التي تتطمب مداخمة ،

 (2،ص2009،السافاريني) .طارئة لوقف حالة تدىور البناء
 



9 

 

 الحفاظ" :Preservation  يطمق عمى األعمال التطبيقية والبحثية التـي يقـوم بيـا المختصون في صيانة اآلثار في
وصيانتيا من التمـف في الحاضر والمستقبل مستعينين في سبيل تحقيق ،سبيل المحافظة عمى اآلثار بشتى أنواعيا 

ىذا اليدف بما وفرتو ليـم عمـوم الكيميـاء والفيزياء وغيرىا من العموم التجريبية من نتائج عممية وأجيزة حديثة 
المختصون فـي صيانة اآلثار، وكذلك في فحص مكونات اآلثار المختمفة وتعيين خصائصيا الفيزيائية  يستخدميا

والكيميائية وتحديد خطورة التمف الذي ألم بيا ومظاىره المختمفة عمى أسس عممية واختيار أفـضل المـواد الكيميائية 
 (11،ص1997طاىر،) .وحمايتيا من التمف حاضرًا ومستقبالً ،وأنسب طرق عالج وصيانة اآلثار 

 
 بيدف الحفاظ عمى المبنى من العوامل ؛ىي إجراء تصميحات وصيانة لممبنى دون إجراء أية تعديالت: الصيانة 

 (3،ص2015طاىر،). المحيطة التي تسبب تمف لممبنى سواء كانت األسباب بشرية أو طبيعية
 

عادة اإلعمار إمهام  2-2-1

: قسام بشكل عامأعادة اإلعمار إلى عدة إيمكن تقسيم ميام 

ويعني عالج الشرخ االقتصادي بدايًة، ثم تأمين موارد إعادة اإلعمار، وضمان استمراريتو، : النيوض االقتصادي (1
 .وعدم توقفو عند نقطة الصفر

وتعنى بعالج الفقر وتوفير االحتياجات األساسية وتحسين األوضاع المعيشية، وزيادة الوعي : النيوض المجتمعي (2
 .الثقافي ومحاربة التخمف المتفشي في المجتمع

، وُيعنى بعالج (وىو أكثر اتصااًل بصمب الموضوع الذي نعالجو  في ىذا البحث ): المعماري/ النيوض العمراني (3
عادة تأىيميا أو بنائيا لتكون قابمة لالستخدام البشري من جديد، إضافة إلى معالجة مشاكل  الفراغات المتضررة ،وا 

عادة تأىيل الشرائح التخطيطية عادة تأىيل البنية التحتية، وا  والعمل عمى ترميم وصيانة المباني . عمرانية خاصة ، وا 
 المعمارية، العدد 22مجمة ). ومن ليس لو ماٍض فال خير لو في مستقبمو. القديمة التراثية ودعميا والمحافظة عمييا

 (16، ص12
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   2015الباحثون، : المصدر- ميام إعادة اإلعمار: (1-2)الشكل

: وأىداف عممية اإلعمار ىي،وال بد من أن يكون ألي عمل نقوم بو ىدف محدد 

 . حالة تكاممية تناغمية في النسيج العمراني بين القديم والحديثإيجاد (1

كشف القيم الجمالية والفنية والتاريخية لآلثار وحمايتيا طبقًا لما أقره القانون وأوصت بو المواثيق الدولية لحماية  (2
 .اآلثار

إيقاف الفقدان والضياع واالندثار في البيئة التراثية والحضرية والمعمارية في خطوة لمحفاظ عمى الشواخص العمرانية  (3
 .وباألساليب واإلجراءات المناسبة لكل حالة،والمعمارية الموروثة 

المطموب الحفاظ عمييا بما يحقق - مباني منفردة- اختيار وظائف وفعاليات مناسبة لممنطقة الحضرية أو المعمارية  (4
. التجاوب العام مع متطمبات المجتمع المعاصرة مع إعداد الكادر المناسب لذلك وفي كافة التخصصات

 (12،ص2010دويك،)

 

  االستدامة الحضرية2-3

  ييدف تحقيق االستدامة الحضرية في مشاريع إعادة اإلعمار إلى حماية األرواح والممتمكات وتقميل الخسائر المادية 
إلى جانب الحفاظ عمى المصادر وعدم استنزافيا، وحفظ حق األجيال القادمة فييا وتحسين قدرة المجتمع عمى ,والمعنوية 
البيئية ،والبيئة )ومن أجل تحقيق ىذه االستدامة البد أن يتم التعامل مع كل مكونات البيئة الحضرية وىي  .االستمرار

( 34،ص2011،الطاىر ).، وكمما زاد التداخل بين ىذه المكونات تزداد قدرة المجتمع عمى االستدامة(االقتصادية واالجتماعية
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 الفصل الثالث

 

 التطور العمراني لمدينة الخميل

 

 نبذة عن مدينة الخميل 3-1
 التطور العمراني لمدينة خميل الرحمن  3-2
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 التطور العمراني في مدينة الخميلالفصل الثالث: 

 

 نبذة عن مدينة الخميل 3-1

الجنوب من مدينة القدس،  إلىكم  03حوالي تقع مدينة الخميل عمى بعد  الخميل مدينة عريقة، تعد من أقدم مدن العالم،
كانت الخميل تسمى بقرية أربع وسميت بعدىا حبرون قبل أن تسمى فيما بعد ، و م فوق سطح البحر953ينة ما معدلو وترتفع المد

بحاث معيد األ).حيث سكن مدينة الخميل في منطقة الحرم اإلبراىيمي -أبو األنبياء - إبراىيم الخميلنبي ااهلل إلىنسبة  بالخميل
 (4ص،9339التطبيقية،

 

 9315 -الباحثونالمصدر:  -(: موقع مدينة الخميل بالنسبة لفمسطين 1-0الشكل )
 
 

 ور العمراني لمدينة خميل الرحمن التط 3-2

 نشأة المدينة "البذرة االولى" 0-9-1

أن سكانيا أثبتت سنة ق.م  3500 إلىتعود  ثريةأعن مناطق  ،م1964الحفريات األثرية في تل الرميدة سنة  كشفت
ق.م(،  0933 –3319من العصر البرونزي المبكر والمتوسط واألخير )ومرت الخميل بكافة العصور  ،األوائل من اآلموريين
جريت أكدت ذلك الحفريات التي أق.م(، و  009–63اليوناني والروماني )ق. م(. وفي العصرين  3319–589والعصر الحديدي )

 م.9314عام 

محافظة الخليل          الضفة الغربية            فلسطين

 الخل  
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 Googleالباحثون بتصرف، المصدر: -جريت لمكشف عن الخميل الكنعانيةأخارطة توضح الحفريات التي (: 9-0لشكل )ا

Earth- 9315 
 

 سالميةا  روح عربية و الخميل مدينة ذات  3-2-2

إبراىيم  جانب قبر إلى، موقعيا امن ثالث عناصر ميمة؛ أولياستفادة مدينة الخميل في تكوينيا العمراني وشكميا الحضري 
عميو السالم، أما األمر اآلخر الذي ساعد عمى تشكل المدينة ومورفولوجيتيا، فيو وقوعيا ضمن وادي الخميل، الذي كان يضم 

جانب وجود عيون الماء العذبة، وكان الوادي يخترق المدينة من  إلىأنواعًا مختمفة من أشجار الفاكية والعنب والزيتون وغيرىا، 
أحد  وفي الوقت نفسو كان الوادي يعتبرقسمين، امتدت المباني فيو حول المسجد،  إلىالجنوب الغربي، فقسميا  إلىالشمال الشرقي 

الطرق التجارية الميمة التي تصل الخميل بمصر والكرك. وأما المؤثر الثالث فيو تل الرميدة، حيث أن ىذا الجبل ىو الموقع 
 ( http://www.hebronrc.ps) .د المدينة الجديدةالكنعاني األول لممدينة، وبقي رافدًا من رواف

لروح الحقيقة لمحياة العربية تجسد ا التي سواقيا وحاراتيا وكل مكوناتياأحواشيا و أمدينة الخميل القديمة بمساجدىا و  تميزت 
انعكس تكوين و ( 11،ص9319)بمدية الخميل،اسية فرضت عمييا. القديمة رغم ما عاشتو وما زالت تعيشو من ظروف ق اإلسالميةو 

ا والخانات والوكاالت سواق والمباني العامة كتكايا والمدارس و الحمامات والزواياإلسالمية عمى مدينة الخميل  فنجد األالمدينة 
 1.ة في تكوينياسالمية عربية خالصإسبمة  لتكون بذلك مدينة والبرك واأل

 

                                                           
1
 (11/9/5112يوم االربعاء بتاريخ  11:11حلمي مرقة من لجنة االعمار الساعة  )مقابلة مع المهندس  

http://www.hebronrc.ps/
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 عمى مدينة الخميل اإلسالميةتخطيط المدينة  انعكاس 3-2-2-1

الزمن  إلىعمى الخميل ينطمق من أن أغمب اآلثار المعمارية الحاضرة تعود  اإلسالميةنعكاس المدينة اإلىتمام بإ
وىذا  ، حينما فتحت فمسطين كانت مدينة الخميل قائمة في منطقة تل رميدة مع وجود الحرم اإلبراىيمي كما ذكرنا سابقا،اإلسالمي

 بعد مكة والمدينة والقدس. اإلسالميةىتمام بالمدينة كرابع مدينة من حيث األىمية اإل إلىاألخير دفع المسممين 

  :المظهر التخطيطي العام لممدينة  

م (، مستديرة الشكل 1486" وكانت مدينة الخميل، كما وصفيا مجير الدين الحنبمي في مطمع القرن العاشر اليجري ) نحو 
بالمسجد من الجيات األربع. وبناؤىا من الحجر كبيت المقدس، وسقوفيا عقود، وليس في بنائيا لبن، وال في سقوفيا خشب. تحيط 

وتتصف المساكن بضيقيا وارتفاع سقوفيا وازدحام وحداتيا التي ال يفصل بينيا غير أزقة ضيقة. وأما جدرانيا الخارجية فتتصل في 
أبرز خاراتيا حارة الشيخ عمي البكا في الشمال، وحارة قيطون في الجنوب الغربي، وحارة األكراد شبو سور يطوق الحي أو الحارة، و 

اليوم. ومن حاراتيا الحبارنة وتعرف اليوم بالعقابة، والمشيرفة في شرق  إلىبين حارة الشيخ بكا والحرم، وال تزال ىذه الحارات 
قة التحتا، وحارة الدارية غربي المسجد، وكانت تضم أسواق المدينة ومنافعيا، المسجد. وىي اليوم قسمان: المشارقة الفوقا والمشار 

وذكر الحنبمي زوايا الخميل وأربطتيا ومدارسيا وعيون مائيا ومقابرىا والبيمارستان ومشيد األربعين وقبة الزاىد، ووصف كروميا 
الوصف الشامل لممدينة يدل عمى وجود عناصر (، ىذا  050، ص 1947،الدباغالتي يخرج إلييا السكان في فصل الصيف " ) 

 في الخميل. اإلسالميةالمدينة 

، حيث يتوسط المسجد ودار اإلمارة اإلسالمية"لم يكن المسجد اإلبراىيمي ىو مركز التخطيط في المدينة ، كما ىو الحال في المدن 
نما جاء المسجد في طرف المدينة في البداية، ثم  مركزأو الحكم  )دويك،أبو  تمدد العمران باالتجاىات المختمفة"المدينة وا 

المسجد وال تقطعو شوارع أخرى، وتخدم  إلىأما بالنسبة لمشوارع يخترق المدينة شارع رئيسي يخدم الوصول ( 91،ص9338سرية،
 .الخاص عبر الحارات واألحواش إلىشبو الخاص ثم  إلىالحارات شوارع فرعية تنتقل باإلنسان من الفراغ العام 

 العناصر التخطيطية لممدينة: 33332

المسجد الجامع: المسجد اإلبراىيمي الشريف ىو المسجد الجامع وىذا بطبيعة الحال ينبع من األىمية الدينية، المسجد  (1
  .اإلبراىيمي

 األسواق:  (9
اد عددىا من عصر امتدت األسواق في مدينة الخميل خالل الزمن اإلسالمي عمى امتداد الشوارع الرئيسية في المدينة، وازد

، الزياتينآلخر، ففي العيد الممموكي ،"ذكر صاحب األنس الجميل.ثالث أسواق في المدينة، وىي: سوق الحصرية، سوق 
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، وكانت ىذه األسواق متخصصة ببيع سمع (145،ص9338)دويك،أبو سرية،سوق الغزل بالقرب من عين الطواشي" 
 معينة.

سبعة وىم: سوق البازار، سوق الخواجات أو الباشورة، سوق الخضار، سوق  إلىاألسواق  أما في العيد العثماني فقد تزايد عدد
السكافية، سوق المبن، سوق المغاربة، سوق القزازين، وفي العصر العثماني ابتعدت األسواق عن الصفة التخصصية، ومن األمور 

لوسط الشرقي من قمب مدينة الخميل القديمة وتقع عند المميزة التي تكونت في العصر العثماني ىو مربعة السوق التي تقع في ا
 التقاء سوق المبن وسوق السكافية وسوق القصبة.

 المسكن: (0

فإنو حين تتأسس المدينة يتم تقسيم الحارات بحيث تأخذ كل جالية أو عشيرة حارة خاصة  اإلسالميةحسب ما كان منتشر في المدن 
خميل الرحمن، بحيث تكونت البمدة القديمة من إحدى عشر حارة كل حارة تسكنيا عدد بيا، وىذا الحال أيضا كان ظاىرا في مدينة 

 (.0-0) كما ىو مبين في الشكلمن العائالت تنحدر من أصول معينة، 

 

 9338 -المصدر: سحر مدينة وعمارة تاريخية -(: حارات الخميل القديمة 0-0الشكل )
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وبسبب النمو  و كإمتداد جديدتاريخية أ ودة القديمة وذلك ألسباب طبيعية أتماما عن البم بعد ذلك نرى وجود حارات انفصمت
كحارة الشيخ عمي بكا، وقيطون، أو لحداثتيا مثل حي ولكنيا كانت تتشابو في تكويناتيا العمرانية مع البمدة القديمة وىي  الديموغرافي
 ( 4-0الشكل) .باب الزاوية

 

 

 9339 -أشرف أبو ىاللالمصدر:  - لزمنيالحارات عبر االمتداد ا(: 4-0الشكل )

 القمعة والمكونات الدفاعية: (4

وكانت أحد العناصر الدفاعية في المدينة، أما عن أسوار الية الغربية لممسجد اإلبراىيمي، القمعة والتي تقع حاليا في الزاوية الشم
التالل ، ىذا من ناحية ، ومن  المدينة، "لم تعتمد المدينة عمى التحصينات واألسوار ، بل قامت عمى الحماية الطبيعية لوقوعيا بين

حصنت أسوارىا وزاد ارتفاعيا مع وجود  ت بتالحميا تشكل حماية ودفاع لممدينة، أما الحرم اإلبراىيمي فقدرااكانت الح ناحية أخرى
 10)أبو ضباع،،صأماكن لرمي األسيم في جدرانو." 

 الخانات أو الوكاالت:  (5

وكاالت قائمات وىم خان السيد الخميل ووكالة دويك ووكالة سوق الحصرية، بشكل عام تتكون  ثالثيوجد في الخميل حاليا 
 ارية.كشوف تمتف حولو المجالت التجالوكاالت من فناء م
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 الزوايا والمساجد: (6

زاوية، ومنيم زاوية الموقع  17يوجد العديد من الزوايا ذكرت في كتاب األنس الجميل ولكن منيم ما تيدم نتيجة اإلىمال وعددىم 
ية الجعابرة ومنيم زاوية أبو الريش والزاوية القيميرية و زاو  19يومنا ىذا وعددىم  إلىوزاوية الرامي وغيرىم، ويوجد أيضا زوايا قائمة 

 وغيرىم.

مساجد قائمة داخل البمدة القديمة في الحارات مثل مسجد ابن عثمان والقزازين القديم والبركة وغيرىم  7أما المساجد: يوجد حاليا 
 وىناك ثالثة مساجد وىم مسجد الشيخ بياء الدين الوفائي ومسجد مسعود ومسجد فرعونة، قد زالوا نتيجة إلىماليم.

ما ذكر يوجد في الخميل أربعة أربطة، والرباط ىو ثكنة عسكرية يقيم بيا المجاىدون، أو يقيم بيا الفقراء األربطة: حسب  (7
وجد رباط الطواشي ورباط مكي ورباط الجماعيمي وقد زالوا نتيجة اإلىمال ، أما الرباط الرابع وىو رباط و والدراويش، 

ى الفقراء من زوار الخميل، وىدم في الستينات لتجديد وتنظيم المنصور الذي ذكر في كتب عدد من الرحالة فقد أوقف عم
 ما حول المسجد اإلبراىيمي.

العيد الفاطمي، بحيث توزع  الطعام عمى الفقراء في التكايا: تكية سيدنا إبراىيم الخميل عميو السالم وقيل أنيا أنشئت عام  (8
 وىي مجيزة بمطبخ ومخزن.

انت تعقد في المسجد اإلبراىيمي لتعميم الدين وعموم الحديث وغيرىا، والحمقات المدارس : عدا عن حمقات العمم التي ك (9
األخرى التي كانت تعقد في الزوايا المختمفة عمى كثرة عددىا، وجد أيضا ثالثة مدارس أخرى وىي مدرسة القيمرية 

 والمدرسة الفخرية ومدرسة السمطان حسن.

ا صغير، وىي حمام إبراىيم الخميل وحمام الداري وحمام البركة وحمام لحمامات: تواجد في المدينة خمس حمامات حجميا  (13
 كاتبة بدر وحمام الشيخ بدير.

البرك واألسبمة: كما ىو معروف فإن العناصر المائية من أكثر األمور التي اىتم المسممين بتوفيرىا داخل المدن   (11
وبركتين ىم بركة السمطان وبركة القزازين ، عدى الصياريج  ، أما الخميل في العصر الممموكي وجد فييا أربعة أسبمةاإلسالمية

 التي تواجدت في أفنية المساكن.

البيمارستان: ذكر وجود البيمارستان المنصوري والذي ىدم ضمن خطة مشروع تجديد وتنظيم ما حول المسجد   (19
 اإلبراىيمي.
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 "حتالل البريطانيوبدايات اإل فترة العثمانيةالواخر أ"  والخروج من مجال المدينة القديمةبدايات التوسع  3-3-3

-1517ل الفترة العثمانية )حافظت البمدة القديمة عمى ىيكميا العام والسمات الرئيسية لنسيجيا العمراني خال
نتشار في األراضي الفارغة خارج حدود البمدة القديمة في اإل حيث أخذ التوسع المبكر (15، ص9339)بمدية الخميل،.م(1917

، قبة جاورة لمبمدة وال سيما في حارة القمعة، وأعقب ذلك توسع تدريجي عمى طول المنحدر من الجبال المحيطة  بتل رميدةالم
نتشار عمال البناء في اإلأبدأت  -بالفترة العثمانية  -م 1853ولكن بعد عام  (،5-0كما يوضح الشكل) الجانب، بيمين، والراس

خر الفترة العثمانية ومنيا حد في أوا بقوانين تنظيم عممية البناءالتي تأثرت  شاء بمدية الخميلنقميدية نتيجة إلحياء التخارج األ
بالخروج من نطاق   سر النووية"حكام، إقطاعيين، نبالء، قضاء، جباه، ...إلخ" ذات األحيث بدأت الطبقة المتوسطة العميا  رتداد،اإل

نتشار إلبام 1933عام  حولالتوسع العمراني أ بدف ،لمجتمعبقة الناشئة الجديدة باالبمدة القديمة وبناء منازل فردية، تدل عمى الط
كما في الشكل  طريقالعمى الجانبين الشرقي والغربي من فظيرت البيوت    -شارع عين سارة حاليا  -حول طريق الخميل القدس 

 ول من الشارع عمى جية اليمين ىو نزلةاألوالتفرع  مدرسة ابن رشدمى يمين الصورة شارع عين سارة و ع ظيرحيث ي ( 0-6)
 .وادي التفاح مع شارع  بئر السبعيمتد عمى يمينيا ويسارىا شارع  ،بو ديةأبراىيم إسة ر سفميا مدأالييموني وفي 

 

 WWW.PINTREST.COM - 1918المصدر:  -1918عام  البمدة القديمة مع المناطق المجاورة ليا(: 5-0الشكل )

 

http://www.pintrest.com/
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 WWW.PINTREST.COM - 1918المصدر:  -1918طريق عين سارة )طريق الخميل القدس( عام (: 6-0الشكل )

كرومات ة معظم سكان المدين امتالكجانب  إلىارة تستخدم كمالذ في فصل الصيف، منطقة عين س المساكن المنتشرة في  وكانت
 ردانو توفر مصأفواكو، والخضروات المزروعة وكما لتقاط اليام الصيف في كروميم إلأضوا معظم م، حيث أنطقةعنب في تمك الم

)أبو  .حول البيوت حراسة الكرومومكان لسطواني ر مياه ذو ىيكل إجد بئمياه، عدا عن العين الموجود وىي عين سارة، توا
  (46،ص9339ىالل،

 نال  إلى -1691حتالل الصهيوني اإل فترة 0-9-4

وديموغرافي ييودي في مدينة  خمق واقع جغرافي إلىمراحل التيويد التي تيدف شيدت مدينة الخميل عددًا من  1967ي عام ف
 الخميل وضواحييا وىذه المراحل ىي:

 .داخل المدينة نفسيا للمتغمغ م، كنواة استيطانية خارج المدينة تمييداً 1973إنشاء مستوطنة كريات أربع عام   (1

 .أحياء سكنية لمييود إلىستيالء عمى بعض األبنية في داخل المدينة، وتحويميا اإل (9

مما  نشاء الطرق،ا  ألنفاق و الجغرافي بين األحياء الييودية داخل المدينة، ومستوطنة كريات أربع، من خالل حفر ا الربط  (0
، مما يشكل عامال طاردًا والسيطرة عمى موارد الرزق منازل،وىدم ال ،ستيالء عمى الممتمكات واألراضي الفمسطينيةاإل يعني

خذت المدينة تتجو نحو أمنذ قرابة نصف قرن تقريبا  ( /http://www.wafainfo.ps) .لمسكان، ودافعًا قويًا لميجرة
شكل حول شبكة من الطرق والشوارع الحديثة والتجارية منيا، كما الذي تتشكيل مورفولوجي جديد، قوامو القمب التجاري 

ن ىناك مجموعة من أذ إىو الحال في شارع وادي التفاح وشارع عين سارة نحو المدخل الرئيسي الشمالي لممدينة، 

http://www.pintrest.com/
http://www.wafainfo.ps/
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مركزية نظرا ىم المؤشرات ىو ما يتعمق بعممية خمخمة المنطقة الوسطية أو الأالمؤشرات التي ترجح نموىا الحديث ولعل 
قمب المدينة وما ماكن والمواقع اليامة في طرة المستوطنين عمى العديد من األلما تعانيو مدينة الخميل من ىجمة شرسة لسي

توالت  من المواطنين، وحتالل من سياسة تعسفية ضد أصحاب المحالت التجارية وطرد العديد تمارسو سمطات اإل
سفر عن أيودي في قمب البمدة القديمة مما قامة حي يسرائيمية المتعاقبة إلاإل ت االستيطان وبدعم من الحكومةمحاوال

 (93،ص9330)السعايدة،.ضافة إلى تضاعف النمو السكانيباإلخارجيا  إلىىجرة سكان البمدة القديمة 

 

 

 م1983 -المصدر: الباحثون -1983متداد العمراني بعد عام اال(: 7-0)الشكل 
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تطور المسكن: الفصل الرابع  

 

إف أىمية المسكف تكمف في أنو يشكؿ أحد األساسيات الثالث التي يقـك عمييا التكاجد اإلنساني كىما، الغذاء، كالمأكل، 
كالمسكف ىك ، كالصحية  الجسمية، كالنفسية،االحتياجاتكىك الذم يحمي اإلنساف مف الظركؼ الخارجية، كيكفر لساكنيو . كالكساء

.  المكاف الذم يظير فيو اإلنساف بشخصيتو الحقيقية

 

 ضوابط بناء المساكن في الفقه اإلسالمي 4-1

 ،كال استقرار لنفسيتو دكف كجكد البيكت،  فال معنى لحياة اإلنساف،إذ ترتبط بنشاطو المساكف ليا أىمية كبيرة في حياة اإلنساف،
ككضعت ليا الضكابط كالتي منيا ما يضبط بناء المساكف بما يتكافؽ مع مقاصد ، فقد حرصت الشريعة عمى تنظيـ النشاط البشرم

. كبما يراعي احتراـ اإلنساف لحقكؽ أخيو اإلنساف في مسكنو، كتحقيؽ السكينة كاألمف  كىي حفظ النفس البشرية كالستر،الشريعة
  .يكضح العالقات الكظيفية لممسكف في ظؿ القيـ اإلسالمية( 1-4)كالشكؿ

 : كىذه الضكابط تتمثؿ في التالي

 .منع الضرر (1
 .حفظ حؽ الجار (2
 المتانة كطيارة المكاد  (3

 .المستخدمة
الخصكصية بشقييا ، السمعية  (4

 .كالبصرية
مراعاة الحاجة ك الجماؿ في  (5

 .التشكيؿ المعمارم
  .تكفير مكاف لمضيافة (6

 
            

 2003نكفؿ، : رالمصد-العالقات الكظيفية لممسكف في ظؿ القيـ اإلسالمية:(1-4)الشكؿ                                  
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 المسكن في العمارة التقميدية في مدينة الخميل القديمة   4-2

كاف يعتمد البناء عمى أحكاـ كعادات كتقاليد مكركثة تقيد ، عند الحديث عف تصميـ المسكف في محافظة الخميؿ القديمة
مما ساعد عمى ثبات القيـ التي تتجمى في ىذه المباني، كحيث كاف عمى المعمار أف يعكس القيـ اإلسالمية ، عممية البناء كالتصميـ

 .عمى المسكف ليحقؽ األىداؼ المرجكة منو 

 
  أنماط البيوت السكنية التقميدية في مدينة الخميل 4-2-1

 السكاف احتياجات كبما يمبي السائدة، مع نمط الحياة يتالءـبما ، تطكرت مدينة الخميؿ في العصكر اإلسالمية المتقدمة
إلى جانب المباني السكنية التي شكمت الغالبية ،  كقد انعكس ذلؾ كمو عمى استخدامات المباني.كيتكافؽ مع عاداتيـ كتقاليدىـ

كتأثرت أنماط المباني السكنية القديمة إلى ، كجدت مباني الخدمات العامة الضركرية ألية مدينة، العظمى مف مباني البمدة القديمة
 كظير نتيجة لذلؾ نمطاف رئيسياف مف ، كاألمني مف جية أخرلاالقتصادم مف جية كبالكضع االجتماعيةحد كبير بالعكامؿ 

.  مباني األحكاش ، كالبيكت المستقمة :، ىماالمباني

مباني األحكاش    – أكالن 

عرفت األحكاش منذ بداية العيكد اإلسالمية،  كىي عبارة عف مجمكعة مف الفراغات السكنية يتـ الكصكؿ إلييا عف طريؽ 
 كلكؿ حكش ،بحيث يطمؽ اسـ العائمة عمى الحكش الذم تقطنو، زقاؽ خاص لسكاف الحكش الذم يجمع عائالت متقاربة في النسب

.                                                                                                                                                          بكابتو الخارجية الخاصة
 في مساقط المساكف يككف غالبان بحجـ الفراغات كمساحة الفناء كالمدخؿ في اختالؼ إال أنو يكجد ،عمى الرغـ مف ذلؾ 

إال أف التشابو بيف المساقط يككف في الفكرة الرئيسية التي تتمثؿ في كجكد محكر تمتؼ حكلو جميع الفراغات ، بعض األحياف
، كىذه الطبقات كانت تستخدـ لمسكف، كجميع الفتحات تككف مطمة عمى األحكاش، كمنو يتـ التنقؿ إلى الطبقات العميا، المعمارية

 أما فراغات الطابؽ األرضي فاستخدمت كأسكاؽ في المناطؽ ،كىكذا النمط مكرر في جميع مساكف الخميؿ القديمة بأسمكب بسيط
 ، أما في داخؿ األحكاش ففراغات الطابؽ السفمي كىك عػاـ الممكيػة يشترؾ فيو مجمكع سكاف الحكش، المطمة عمى الشكارع الرئيسية

 كيػتـ الػدخكؿ ليػذه األحكاش مف خالؿ مداخؿ منكسرة شديدة الخصكصية كغالبا ما تتآلؼ مػف .كبو غرؼ تخزيف األعالؼ كالقدكر
أك " البيكت" لى فضاء صغير مكشكؼ تصعد منو العديد مف األدراج الحجرية التي تؤدم الى الغرؼ المقباة إسػراديب معتمة تفضي 

 كقد تتميز بعض غرفيا ألىمية سكانيا كرب العائمة الممتدة ،تنفتح عمى أحكاش جديدة تتجمع حكليػا مجمكعػات جديػدة مػف البيكت
.  أك ممثميا 
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كما تمتاز بعدـ تخصص الفراغ إذ كانت ، صيميا المعمارية مف حيث الزخارؼ كالنقكشاتتصؼ األحكاش ببساطة تؼ
غيرىا مف المباني  كىاتيف الصفتيف مف أىـ الصفات التي ميزت األحكاش عف، تستخدـ الغرفة الكاحدة لمقياـ بجميع نشاطات األسرة

كما أعيد استخداـ بعض ، ستخدـ في بناء األحكاش الحجر المحمياكقد ،  كما تميزت األحكاش باألبكاب كالشبابيؾ الصغيرة،السكنية
( . 69ص، 2008، أحمد. )الحجارة المنقكشة في الكاجيات الرئيسية لممباني

                                                                                                                       
أنكاع األحكاش  

حيث ، (الفناء أك الممر الضيؽ)تختمؼ مباني األحكاش السكنية بناء عمى أحجاميا كتكزيع فراغاتيا حكؿ المحكر الرئيسي 
 (2008أبكسرية، دكيؾ، ):يمكف تصنيفيا ضمف المعايير إلى ثالثة أنكاع رئيسية

 ىذه األحكاش عمى كجكد فناء مكشكؼ أك ممر ضيؽ يتـ الكصكؿ إليو عبر مدخؿ رئيسي ، اعتمدتاألحكاش الصغيرة (1
 ( 2-4) الشكؿ.كيتكزع حكؿ ىذا الفناء الفراغات المككنة لمحكش، منفصؿ

 تعتمد ىذه األحكاش في تككينيا :حكؿ المحكر الرئيس (عمى شكؿ أجنحة)األحكاش الكبيرة التي تتكزع بصكرة كاضحة  (2
إضافة إلى ، المعمارم عمى كجكد عدد كبير مف الفراغات التي تتكزع بشكؿ كاضح كشبو منتظـ حكؿ المحكر الرئيس

 (  3-4)الشكؿ .  تتكزع بشكؿ كاضح عمى جانبي المحكر الرئيس،(أجنحة)كجكد مداخؿ عدة لتجمعات مف الفراغات 

تعتمد ىذه األحكاش في تككينيا المعمارم عمى كجكد : األحكاش الكبيرة التي تتكزع بشكؿ عضكم حكؿ المحكر الرئيس (3
كيككف ليذا النكع مف األحكاش ، كبشكؿ معقد حكؿ المحكر الرئيس، عدد كبير مف الفراغات التي تتكزع بشكؿ عضكم

    .في البمدة القديمةثاؿ عمى الحكش الكبير ـ (4-4) الشكؿ كضحكم. مدخؿ رئيس كمداخؿ فرعية أخرل

 
 2008دكيؾ، أبكسرية،: المصدر-رسـ تخطيطي لتكزيع الفراغات في األحكاش الصغيرة(: 2-4)الشكؿ
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 2008 دكيؾ، أبك سرية، :المصدر، رسـ تخطيطي لتكزيع الفراغات في األحكاش الكبيرة(: 3-4)الشكؿ

 

 

 بتصرؼ مف لجنة إعمار الخميؿ: المصدر- حكش كبير في حارة السكاكنة: (4-4)الشكؿ
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   ( بيكت اإليكاف (المساكف المنفردة - ثانيان 

حيث يتككف المسكف مف مدخؿ يؤدم لصالة كمف ثـ إلى إيكاف تتكزع ، تميزت بيكت اإليكاف بالبساطة كصغر المساحة  
، تككف المسكف مف طابؽ كاحد أك طابقيفمك، ككاف المطبخ كالكحدات الصحية خارج المنزؿ، حكلو مجمكعة الغرؼ المككنة لممسكف

الذم يمثؿ مسقطان أفقيان لمبنى ناصر الديف المطؿ  (5-4)كما يتضح في الشكؿ . حيث يتـ الكصكؿ لمطابؽ األكؿ عبر درج حجرم
.    في البمدة القديمة لمدينة الخميؿ ،عمى شارع الشاللة الجديد

 
                                                             2008دكيؾ،: المصدر، ناصر الديفالطابؽ األكؿ مف مبنى (: 5-4)الشكؿ

   العناصر اإلنشائية والمعمارية لممسكن في العمارة التقميدية في الخميل 4-2-2

تجتمع معان بطريقة فييا ذكؽ الفني ، يتشكؿ الطراز المعمارم لممباني السكنية مف مجمكعة مف المفػردات أك العناصر
كالزخرفة   مكّكنة الشكؿ المعمارم لممبنى، كىذه العناصر ىي العناصر اإلنشائية كالمعمارية، لنسب المرتبطة بعضيا بػبعضؿكمراعاة 

 العناصر اإلنشائية 
تتمثؿ العناصر اإلنشائية بأساليب البناء كالمكاد المستخدمة في اإلنشاء، كتشػترؾ ىػذه المباني كغيرىا مف األبنية بنفس   

.  خطكات اإلنشاء المكركثة عبر قركف طكيمة

مواد البناء   (1

كتشمؿ .  كنعني بالتقميدية أنيا لـ تدخؿ فييا آلة التصنيع أك المكاد الحديثة مثؿ الخرسانة المسمحة ،استخدمت مكاد البناء التقميدية
  (86-85ص ،2014، أبك سرية): الحجارة ، كالفخار ، كمكاد الربط كيمكف إجماليا بما يمي 
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الحجارة                                                                                                                                   .أ 
كالمنحكت في األساسات كالجدراف كأقكاس الشبابيؾ كاألدراج ، استخدمت مادة الحجر بأنكاعو المشذب أك غير المشذب

 . كاألسقؼ 

                                                                                                                                    الفخار .ب 
 أرضية الطبقة التقاء ككانت تمأل بو الفراغات ما بيف ، في األسقؼ بيدؼ تقميؿ األحماؿ الكاقعة عمى السقؼ كالجدرافدـاستخ

 كبيذا يككف كسر الفخار قد استخدـ كطمـ سكاء في األسقؼ أك بيف ،الثانية كالجكانب بيف قبة الغرفة في الطبقة األرضية
 .كاستخدـ عند بناء الكيزاف لتكفير الخصكصية ، الجدراف مخمكطان بالدبش

مكاد الربط   .ج 
. ستخدـ شعر الحيكانات مأحيانان كاف ، ككالرماد، كالقصرمؿ، كالمبف، تشمؿ الجير

مواد البناء   (2
 .التي ككنت بدكرىا العناصر اإلنشائية األساسية ألم مبنى تشمؿ األساسات، كالجدراف، كاألسقؼ،

األساسات                                                                                                                                 .أ 
كمف ثـ يتـ بناء ،  بحيث يتـ حفر خندؽ األساسات بعمؽ يتراكح بيف متر كمتريف،كانت تبنى عمى األرض الصخرية الصمبة

 تككف األساسات أعرض مف .تـ عمؿ رصفة مف الحجارة صغيرة الحجـ كالمكنة األساسات عمى ىذه الطبقة الصخرية بحيث
 في حالة عدـ كجكد صخكر قريبة مف السطح . سـ(120)كال يقؿ عرضيا عف ، سـ(40-20)الجدراف بمسافة تتراكح بيف 

تبعد عف بعضيا مسافة تتراكح بيف متريف ، يتـ حفر أساسات عمى شكؿ حفر مربع بعمؽ متريف، إلنشاء األساسات عمييا
كيتـ ربط الركائز الداعمة بعضيا ببعض ، يتـ بناء ركائز حجرية داخؿ الحفر كافةثـ  ،عمى امتداد أساسات البناء كثالثة أمتار

رتفاع قمة األقكاس الداعمة أرضية الغرفة ايتجاكز ، كيجب أف ال بكاسطة أقكاس متينة كعريضة مف األلكاح الحجرية الصمبة
 .كيتـ بناء األقكاس الداعمة تحت جميع الجدراف سكاء كانت جدراف خارجية أك قكاطع داخمية بيف الغرؼ، بأم حاؿ مف األحكاؿ

 (97ص،2014،مركز حفظ التراث الثقافي)
الجدراف                                                                                                                              .ب 

كىذا ،  سـ(120 – 80)كيصؿ سمؾ الجدار مف ، ككانت تبنى مف الحجارة، تشكؿ الجدراف العنصر الحامؿ في المبنى
كما يسمح ،  ـ أك أكثر6رتفاع البناء الذم قد يصؿ أحيانان إلى اكلدعـ ، العرض مف أجؿ تحمؿ األحماؿ الكاقعة عمى الجدراف

 . كما تعمؿ كعازؿ حرارم مما تجعؿ المسكف بارد صيفان كدافف شتاءن ، لعمؿ مطاكم بعمؿ فراغات داخمية في الجدراف نفسيا

                                                                                                                            



28 
 

األسقؼ                                                                                                                               .ج 
ككانت القباب عمى عدة أشكاؿ، منيا القبك ، سكاء كانت ظاىرة أك مخفية، كاف النظاـ اإلنشائي لمسقؼ يعتمد عمى كجكد القبة

ربما ألف ،  القبك البرميمي فيك أمر نادرالستخداـ، بالنسبة "بدكف رقاب"كىناؾ أيضان القبة المكتكرة أك الكركية ، المتقاطع البسيط
 العناصر اإلنشائيةبعض يكضح قطع ثالثي األبعاد لتكضيح  (6-4)الشكؿ .غالبية الغرؼ ال تحتاج إلى استطالة في نسبيا 

  . التي كانت تستخدـ
 

 
 2009أبكىالؿ، : المصدر-قطع ثالثي األبعاد لمبنى قديـ:(6-4)الشكؿ

 
 

 العناصر المعمارية  

 ،تشترؾ المباني السكنية في مدينة الخميؿ في العديد مف العناصر المعمارية التي جاء أغمبيا مف عناصر العمارة اإلسالمية
   .كفي ىذا البحث سيتـ الحديث عف أىـ ىذه العناصر

الشبابيؾ                                                                                                                             .أ 
 أما الشكؿ  القديمة،يكضح نمط سائد مف الشبابيؾ في البمدة (7-4)كالشكؿ، تميزت الشبابيؾ في البمدة القديمة بصغر حجميا

  .يكضح شبابيؾ ذات عناصر زخرفية مميزة  (8-4)رقـ
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 2008دكيؾ، : المصدر- أنماط بعض شبابيؾ البمدة القديمة: (7-4)الشكؿ

القمريات                                                                                                                                .ب 
كتتخذ أشكاالن عدة منيػا . تزينيوكتستخدـ ألغراض التيكية العمكية أك ألغراض ، كىي النكافذ العمكية الصغيرة أعمى الفتحات

 .يكضح بعض أشكاؿ القمريات (8-4) الشكؿ .النجمي كالدائرم كالمستطيؿ مع عتب مستقيـ أك مثمث أك قكسي

 

 

 2008دكيؾ، : المصدر- القمريات: (8-4)الشكؿ

األرضيات     .ج 
.  المدة األرضية كالبالط اإلسمنتي باستخداـتـ تبميط األرضيات كالممرات 

األدراج   .د 
في  بعض الصكر ألدراج مكجكدة (9-4)كيكضح الشكؿ ، أك عمى جدراف مصمتة، كاف يتـ تحميؿ األدراج إما عمى أقكاس

 .مساكف البمدة القديمة 
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 2008دكيؾ، : المصدر- أنماط تحميؿ األدراج في البمدة القديمة: (9-4)          الشكؿ

 
 العناصر الزخرفية    .ق 

 تختمؼ أشكاؿ ىذه الزخارؼ تبعان لممكاد المستخدمة كالتفاصيؿ .تكاد العناصر الزخرفية أف تككف قميمة في مساكف البمدة القديمة
كىناؾ أيضا ، كاألبكاب المعمارية المميزة، فيناؾ زخارؼ حجرية بنقش مكتكب أك شػكؿ ىندسػي نبػاتي منقكش في قمط الشبابيؾ

  باإلضافة إلى، كبعض الزخارؼ المعمارية مثؿ الزخرفة بالكيزاف التي تعمك بعض المساكف،نقكش كزخارؼ عمى القباب
 ( 10-4)الشكؿ. الزخارؼ النباتية المكجكدة في األعمدة 

  

4  
 2015الباحثكف، : المصدر- صكر تكضح بعض الزخارؼ المكجكدة عمى كاجيات المساكف التقميدية(: 10-4)الشكؿ
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األثاث   .ك 
 .يكضح صكر بعض قطع األثاث (11-4)كالشكؿ ، يتككف أثاث المسكف التقميدم مف األخشاب الطبيعية

 

 
 2008دكيؾ، : المصدر- بعض قطع األثاث: (11-4)الشكؿ

 

م 1900المسكن خارج البمدة القديمة بعد عام  4-3

بنيت البيكت في األراضي البعيدة  بشكؿ حيث اتجو األغنياء لبناء مساكف خارج حارات البمدة القديمة كالحارات التي انفصمت عنيا، 
،  كصممت منفصؿ، اختمفت ىذه البيكت مف حيث حجميا كتفاصيميا حسب ما كاف يطمبو كحكليا حديقة مميئة باألشجار كالكرـك

 البريطاني أثر عمى ىذا النمط مف المباني االحتالؿرب األسرة كحسب درجة ثراء العائمة كمتطمبات قطعة األرض، كما كأف دخكؿ 
. بشكؿ كاضح فظيرت تقنيات حديثة 

  أنماط البيكت

يعتمد المسقط األفقي في ىذا النكع مف المساكف عمى كجكد قاعة كسطية تمتؼ حكليا الفراغات المختمفة الخاصة بالمسكف، كيتـ 
مكف أف نجد باب بيف فراغيف، في ىذه المساكف كجدت مالكصكؿ مف خالليا إلى باقي فراغات المسكف، لكف في حاالت قميمة 

مساكف بطابقيف كمساكف بتسكية صغيرة كأخرل مف طابؽ كاحد فقط، أما عف المباني التي كجد فييا طابؽ تسكية فقد نتج ذلؾ في 
المناطؽ الجبمية بسبب حصكؿ اختالؼ في المنسكب، كاحتكت التسكية عمى فراغات لمتخزيف كالخدمات، أما الطابؽ األرضي 

فاعتمد عدد الفراغات التي تكاجدت بداخمو عمى عدد أفراد األسرة كمكانتيا، كتكاجد فيو المدخؿ الرئيسي كىك مميز في ىذا النكع مف 
المباني، حيث احتكت في غالبيا عمى برندة كقع أماميا عدد مف األقكاس ، كتكاجد في ىذا النكع مداخؿ خمفية أخرل، أما عف 
الطابؽ األكؿ فكاف يأخذ نفس الشكؿ الخارجي لمطابؽ األرضي، كيأخذ نفس التقسيـ الداخمي تقريبان، كفي حاؿ تكّكف البيت مف 

مف داخؿ الطابؽ األرضي مف خالؿ بيت درج مثؿ بيت عاطؼ الحمكرم، أك أف يككف  فإف المدخؿ إلى الطابؽ الثاني إما ،طابقيف
. عف طريؽ درج خارجي مثؿ بيت الشعراكم
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 االتصاؿبيدؼ  ؛يةف أحدىا رئيسية كاألخرل ثانكمبالعادة احتكل ىذا النكع عمى صالة كسطية كاحدة، لكف بعضيا احتكل عمى قاعت
بشكؿ أكبر مع الخارج مثؿ بيت عز الديف الحمكرم، أما بالنسبة لمتعامؿ مع فراغات الحمامات كالمطابخ في ىذا النكع مف المباني، 

 فقد تـ بناء ىذه الفراغات مع ،فكجدت أربع حاالت أكليا كجكد ىذه الفراغات خارج المسكف في المنطقة الخمفية، أما ثاني نمكذج
كرابع نمكذج تـ فيو تقسيـ فراغ داخمي  المسكف، كثالث نمكذج تـ إضافة كتمة إلى المسكف مف الخمؼ تحتكم عمى ىذه الفراغات،

. ليشمؿ ىذه الفراغات

.  التي تقع أمامولبرندةيكجد طريقتيف لتصنيؼ ىذا النمط مف المساكف إما حسب المسقط األفقي أك حسب المدخؿ كا

حسب المسقط األفقي : الطريقة األكلى

: ، فإف ىذا  التقسيـ يحتكم عمى ثالثة أنكاع (12-4)حسب ما ىك مكضح في الشكؿ

كالضمع القصير في ىذا النكع  يتـ فيو الدخكؿ مف الخارج إلى الصالة الكسطية المغمقة مف الجيات الثالث،: النكع األكؿ  (1
 .، كمثاؿ عمى ذلؾ بيت عاطؼ الحمكرميحتكم عمى فراغ الحمامات كالمطبخ

في ىذا النكع يتـ الدخكؿ مف الخارج إلى الصالة الكسطية التي تنفتح بدكرىا إلى الخارج مرة أخرل عف : النكع الثاني (2
 .، كمثاؿ عمى ذلؾ مسكف محمد الساليمةطريؽ باب خمفي

يتـ الدخكؿ مف الخارج إلى الصالة الكسطية كفي الجية المقابمة جزء منيا يفتح منو باب إلى الخارج، كالجزء : النكع الثالث (3
 .، كمثاؿ عمى ذلؾ مسكف عمي عرفةاألخر يحتكم عمى فراغ الحمامات كالمطابخ

 .يكضح مساقط لمنماذج الثالثة السابقة (13-4)كالشكؿ 

 
 

  2009أبك ىالؿ، : المصدر- أنماط مساقط المساكف: (12-4)الشكؿ
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 2009أبك ىالؿ، : المصدر- أمثمة عمى نمط المسقط :(13-4)الشكؿ

 

تقسيـ حسب المدخؿ : الطريقة الثانية

، كما يكضح مدخؿ أك أكثرد ككجكتنتج عف في ىذا التقسيـ يكجد أربع أقساـ تنتج عف التغيير في شكؿ البرندة أماـ المدخؿ، 
: ، ينقسـ إلى(14-4)الشكؿ

 .جد أكثر مف مدخؿ، مثؿ بيت عاطؼ الحمكرمكاليكجد بركز في البرندة، كم (1
 .بيت عز الديف الحمكرم: يكجد بركز مع أقكاس في الكاجية، كيكجد أكثر مف مدخؿ، مثؿ (2
 .مثؿ بيت مرتضى دكيؾ: ال يكجد بركز أماـ المدخؿ، كيكجد مدخؿ كاحد فقط (3
 .بيت حمزة شاىيف: يكجد بركز، كيكجد مدخؿ كاحد فقط، مثؿ (4

 
 .يكضح مساقط ىذه المساكف حسب رقـ النمط (15-4)كالشكؿ
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 2009أبك ىالؿ، : المصدر- نمط المدخؿ :(14-4)الشكؿ

 

 2009أبك ىالؿ، : المصدر- أمثمة عمى نمط المدخؿ :(15-4)الشكؿ
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: العناصر اإلنشائية

سـ، 120قد تـ إنشاء األساسات لمبيكت بنفس األسمكب المتبع في بناء البمدة القديمة، بحيث ال تقؿ عف : األساسات .أ 
 .سـ عف الحائط مف الجيتيف 30-20كتخرج مف 

 . سـ، ككاف يعتمد عمى مبدأ الحكائط الحاممة كما في اإلنشاء التقميدم130-80كاف عرض الحكائط ما بيف : الحكائط .ب 
كاف ىناؾ ثالث أساليب تسقيؼ في ىذا النكع مف المباني، كىي إما العقد الذم نفذ بنفس أسمكب أبنية البمدة : األسقؼ .ج 

يكضح تفصيمة ليا  (16-4)كالشكؿ، ) I Section ( كاألسمكب الثاني ىك استخداـ مقاطع فكالذية،القديمة سابقة الذكر
 . سـ، كاألسمكب األخير بالدمج بّيف كال األسمكبيف السابقيف80-50بحيث تبعد المقاطع عف بعضيا مف 

 

 

 2009بتصرؼ مف أبك ىالؿ، : المصدر- تفصيمة سقؼ :(16-4)الشكؿ

 

 (.17-4)قامت األدراج عمى أساس تركيب قطع حجرية متداخمة تدعـ بعضيا بعضا، كما يكضح الشكؿ: األدراج .د 

 

 2015الباحثكف، : المصدر- تفصيمة درج : (17-4)الشكؿ
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: العناصر المعمارية

ظيرت الحجارة المنظمة كالمشذبة في كاجيات ىذه المباني، ككاف يتـ التشكيؿ فييا بعدد مف الصكر حيث تـ : الكاجيات .أ 
إكساء الكاجيات األربعة لبعض المباني فييا، كمباني أخرل تـ إكساء بعض الكاجيات، كأخرل تـ إكساء الجزء العمكم مف 

المباني أما صفكؼ الحجارة األخيرة فقد كانت مثؿ حجر البمدة القديمة، كظير في ىذه المباني حجر الزاكية الذم كاف 
 سـ، كتـ التعامؿ معيا بعدة طرؽ إما بصعكدىا بشكؿ مستقيـ فكؽ بعضيا أك بتداخميا 3-2يبرز عف الكاجية بما مقداره 

مع االختالؼ أيضا في عدد مرات استخداـ القطع عمى زكايا المبنى،  (18-4)كخركجيا بشكؿ منتظـ كما يكضح الشكؿ
 (.19-4)كقد ظير أيضا أسمكب التأطير األفقي لمكاجيات كىذا مف أجؿ تحديد ارتفاع الطابؽ كما يكضح الشكؿ 

 
 

 
 

 2015الباحثكف، : المصدر- أمثمة عمى أحجار الزكايا : (18-4)الشكؿ

 

 

2015الباحثكف، : المصدر- مثاؿ عمى تأطير أفقي: (19-4)الشكؿ  
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 3-2في ىذا النكع مف المباني تـ تمييز الفتحات عف طريؽ تأطيرىا كتككف األحجار بارزة ما مسافتو : النكافذ كاألبكاب .ب 
سـ ، كفي بعضيا تـ إبراز مفتاح القكس عف حجارة إطار الفتحة أيضا ، ككضع زخارؼ مميزة في ىذه األحجار في 

 .يكضحاف بعض أشكاؿ النكافذ كاألبكاب (21-4)،(20-4)الشكؿ . بعض المباني
 

 

 2015الباحثكف، : المصدر- أمثمة عمى نكافذ كأبكاب :(20-4)الشكؿ

 

 2009أبك ىالؿ، : المصدر- أمثمة كاجيات نكافذ كأبكاب :(21-4)الشكؿ 
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 2009أبك ىالؿ، : المصدر- أمثمة كاجيات نكافذ كأبكاب :(21-4)الشكؿ                                  

 
في ىذا النكع مف البيكت ظير البالط اإلسمنتي الممكف، كىذا بسبب ظيكر أكؿ مصنع ليذا البالط عاـ : البالط .ج 

يبيف مجمكعة  (22-4)كجكد ىذا البالط في البمدة القديمة فقد تـ كضعو في ىذه الفترة أيضا، كالشكؿ ـ، أما عف1912
 .مف األرضيات المختمفة

 
 

 
 2009أبك ىالؿ، : المصدر- التبميطاتأمثمة عمى : (22-4)الشكؿ
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قد تـ استخداـ زخارؼ نباتية بشكؿ أكبر في ىذا النكع مف المباني، بحيث تنكعت كمية تفاصيؿ الزخارؼ : الزخارؼ .د 
يكضح  (23-4)النباتية في تيجاف األعمدة كأماكف أخرل مف المبنى، كاعتمد ذلؾ عمى درجة ثراء مالؾ المشركع، كالشكؿ

 .عدد مف تيجاف األعمدة
 

 

 2015الباحثكف، : المصدر- أمثمة زخارؼ تيجاف األعمدة :(23-4)الشكؿ

استخدـ األثاث الخشبي في المنزؿ في مختمؼ قطع األثاث مع محاكلة تطكيره ليعكس نمط أفضؿ مف الحياة، في : األثاث .ه 
يكضح بعض األثاث الذم تكاجد  (24-4)المطبخ تـ بناء الخزائف في الحكائط كاستخداـ العنصر الخشبي معيا، كالشكؿ 

 .في ىذه المباني

 

 2014قكاسمة، : المصدر- أثاث:(24-4)الشكؿ
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 خامسالفصل ال

 

 واقع مباني القرن التاسع عشر في الخليل

 

 أسلوب اختيار المباني في الجوالت الميدانية 5-1
 عوامل وأسباب تدهور هذه المباني 5-2
 تحليل النتائج 5-3
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واقع مباني القرن التاسع عشر في الخليل: الفصل الخامس  

 

الدافع الرئيسي لمقيام بيذا المشروع ىو وجود مشكمة حقيقية تعاني منيا ىذه المباني، لذلك تم معاينة المباني 
، وقد تم تغطية (مقابمة حممي مرقة) مبنى قديم حسب دراسة أولية أعدتيا لجنة اإلعمار512ميدانيًا ،عممًا بأن ىناك 

. بعض ىذه المباني

 أسلوب اختيار المباني في الجوالت الميدانية 5-1

 . عمرىا وقدميا نسبة لباقي المباني الموجودة (1
 .م1940-م1900تطابق طرازىا مع طراز المباني من عام  (2

عوامل وأسباب تدهور هذه المباني 5-2

 تدىور ناتج عن المواطنين: 

عدم وعي عامة المواطنين بقيمة المباني األثرية الفنية والتاريخية، وتقدير المواطنين لممبنى األثري حسب  (1
 . سمبًا أو إيجابااالقتصاديةقيمتيا 

 فأصبحت ىذه ، السكاني في ىذه المناطق وما ينتج عنو من ظروف معيشية وصحية صعبةاالكتظاظ (2
 . المناطق بؤرة لتشكل العشوائيات ومنطقة سكن لمطبقات الفقيرة

وتتعدى عمى خصوصية المبنى الواقع، تشويو الصورة البصرية لممباني األثرية بإضافة مواد ال تحترم  (3
ضعافو من الناحية اإلنشائية كذلك،المعمارية  واإلضرار بالطراز الخاص بالمبنى، ، واإلضرار بتقسيماتو وا 

 (.1-5)الشكل

 أدى إلى إىمالو وغالبًا ما يكون الحل األمثل الذي يرضي الجميع ، مماوجود عدد كبير من الورثة لممبنى (4
قامة منشأة ُتدّر األرباح حتى يتفادوا الصراعات فيما بينيم،الشكل يوضح فيال  (2-5)ىو ىدم المبنى وا 

 . الحرس كمثال عمى ىذا األمر
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   2015الباحثون، : المصدر- التشويو البصري: (1-5)الشكل 

 

 

 2015الباحثون، : المصدر- فيال الحرس: (2-5)الشكل
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 تدىور ناتج عن ظروف بيئية منيا 

  .(3-5) مما يسبب تمف الدىان والزخارف، الشكل،تراكم الغبار عمى األسقف والحوائط (1

 

2008دويك، : المصدر- تراكم الغبار وتمف الدىان والقصارة: (3-5)الشكل  

نشاء صناعات داخل المباني التاريخية أو ،تموث اليواء بعادم السيارات نتيجة لوسائل المواصالت الحديثة (2  وا 
 الناشئة عن حركة وسائل النقل التي تؤثر االىتزازاتباإلضافة إلى ، بالقرب منيا مما يسبب أضرار لممباني

 .عمى سالمة ىذه المباني

باإلضافة إلى تسرب مياه ،  ينتج عنو تدىور حالة الحجارة،وسائل الصرف الصحيوتمف شديد في اآلبار  (3
 .كمياآاألمطار إلى أساسات المباني التاريخية وما ينتج عنو من رطوبة في جدرانيا وبالتالي ت

  .الظروف المناخية التي يتعرض ليا المبنى من حرارة ورياح وأمطار (4

  .وجود أمالح في التربة التي أقيمت عمييا المباني مما يؤثر عمى أساساتيا (5
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 كالزالزل والبراكين والتغيرات في طبيعة التربة، وتدىور حالة المباني ،تدىور ناتج عن ظروف بيئية بحتو (6
غالق ،الميجورة بفعل الحفر من قبل بعض القوارض والجرذان  وحفر الطيور والحمام والتموث بأوساخيا وا 

 . مجاري المياه في ىذه المباني بفعل أعشاشيا

ناىد جميل جبر مفمح في رسالة ماجستير منشورة تتكمم عن إعادة إحياء وترميم البمدة القديمة في قرية ) وقد ذكرت 
: أسبابًا أخرى منيا (16عورتا ص

 تدىور ناتج عن اإلدارات واألجيزة الحكومية ومن أمثمة ذلك:  

  . تضارب بين األجيزة المشرفة عمى المباني التاريخية (1

قيام بعض أجيزة الدولة بتأجير المباني األثرية لتؤدي وظائف ال تتماشى مع وظائفيا األصمية، أو شرائيا  (2
 لشق ، بيدم منزل قديم21/11/2015بتاريخ إلقامة وظائف أخرى مكانيا، وفي الفترة األخيرة قامت البمدية 

وكالة الحرية )الشارع الجديد الواقع ما بين مقر التربية والتعميم القديم ومسجد الحسين في عين سارة 
 .المنزل قبل وبعد اليدم (4-5) يوضح الشكل (21/11/2015اإلخبارية، 

 

 

   2015وكالة الحرية، : المصدر- بيت تم ىدمو مؤخرا: (1-2)الشكل
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  .عدم وجود مراكز كافية لآلثار لتقوم برعاية وصيانة وتسجيل المباني األثرية والتاريخية (3

 عمما، كأن تكون القوانين غير محددة، وجود قصور في التشريعات التي تيتم بالمباني والمناطق التاريخية (4
 ُيمزم بأخذ عدم ممانعة من وزارة اآلثار والسياحة، أو "قانون اليدم لممباني"أنو حسب القانون الفمسطيني ب

 .  ببيئتيا المحيطةاالىتماماىتمام بالمباني دون 

  .محدودية المعمومات المتوفرة عن ىذه المباني سواء لمناس أو لمجيات السياحية أو البمدية أو التخطيطية (5

 . عدم حل مشاكل المرور في المنطقة أو تنظيمو (6

 تدىور ناتج عن األوضاع االقتصادية:  

 والفرق الكبير بين المردود االقتصادي ،االستثمار الذي ييدد ىذه المباني في ظل ارتفاع قيمة األراضي (1
، ولكن من باب العدالة االجتماعية يجب إيجاد حمول ألصحاب ىذه لممبنى وقيمة تمك األرض المقام عمييا

 . األراضي

 خاصة بالنسبة لمعائالت التي تسكن ىذه المباني ،ارتفاع تكاليف عمميات الصيانة لممباني القديمة والتراثية (2
ن تمت ىذه العمميات ،والتي عادة ما تكون من ذوي الدخل المنخفض أو من الفقراء مما يزيد في تيالكيا  وا 

نما تتم بأسموب ُيسيء إلى المبنى أو يضر بو بأشكال مختمفة،فإنيا ال تتم بالشكل الصحيح والعممي  .  وا 
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  تحليل النتائج 5-3

: تم الخروج باإلحصائيات التالية_ وىذا ما تبينو المالحق _  مبنى كواقع دراسي39بعد عمل جوالت ميدانية، وأخذ 

: ممكية المبنى (1

 

   2015الباحثون، : المصدر- توزيع المالك:(5-5)الشكل

 :وجود نية لميدم (2
 

 

 2015الباحثون، : المصدر- توزيع المالك:(6-5)الشكل
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 السادسالفصل 

 

 الحاالت الدراسية

 

 البحرين/إحياء المناطق القديمة في المحرق إعادة: الحالة الدراسية العربية 6-1

إعادة تأهيل بيت الشيخ أحمد "إعادة تأهيل قرية عورتا :  الحالة الدراسية المحمية6-2
 " (دار الشيخ)القصراوي 

، كولونيا KOLUMBAحياة جديدة ألطالل قديمة، متحف : الحالة الدراسية العالمية 6-3
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 الحاالت الدراسية: الفصل السادس

 

البحرين /إحياء المناطق القديمة في المحرق إعادة: الحالة الدراسية العربية 6-1

 نبذة عن الموقع 6-1-1

رّر ْقة ،ةوتُمعدةثحنيةأصغرةلمحاظظةبعدة اعحصلظ،ة اخلسظ لللكظة ابمرين ىيةلمحاظظةلنةلمحاظحت لمحاظظة الُممَح
ةة.م1923ةوة1810وكحنتةعحصلظةالدواظةبينةعحلية

ة
 2015،ةgoogle map:ة الصدر-ةلوقعةلدينظة المر ةبحانسبظةالبمرينة:ة(1-6) اشكلة

 

 ايدفة ألسحسيةلنة الشروعةىوةإميحءة النطقظةبعدة اتدىورة اعلر نية اذيةملةبيح،ةوىجرةةسكحنيحة ألصليينةإاىة
أميحءةأخرى،ةابدأتة ابلديظةبوضعةخطظةتيدفةإاىةإعلحرة الدينظة اقديلظ،ةلنةخاللةتوايرةوةتصليمةعنحصرةعلر نيظة

.ة اخة..ةوتقويظة ابينيظة اتمتيظةووضعةشبكحتةنقلةة(سحمحتةأروقظة،ةأبنيظ،ةأر ضي)

ة

  وصف وتحميل المشروع 6-1-2
 :شللة الشروعةعلىة

:ة اتطويرة امضريةاللنطقظة (ةأ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
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وربطيحةلعة النحط ة الجحورةةايح،ةوذاكةلنةخاللة،ةقحلتة ابلديظةبدر سظة النطقظةبشكلةلفصلةالعراظةكيفيظة اتعحلل
إعحدةةتصليمةعلر نيةاللنطقظ،ةوبإضحاظةعنحصرةعلر نيظةتعللةعلىةإميحءة افضحءة اقديم،ةوبنحءةعلىة ادر سحتة اتيةتمةإجر ئيحة

 .(2-6) اشكلةباإنة ابلديظةقسلتة النطقظةإاىةعدةةأقسحمةوكلةقسمةيخدمةىدفةلعينةكلحةىوةلبينة

 

ة2005ة،قسمة اتطويرة امضريةو اريفي:ة الصدر-ةخريطظة النطقظة الر دةتطويرىحةمضريحة:ة(2-6) اشكلة
ة

:ة الخططة اتفصيليةاللنطقظ (ةأ
جلةتطويرىحة،ةو الوقعةىوةلنطقظةسكنيظةرقمةأيوضحةبحاصورةة الر اقظة الوقعة الر دةتصليمةلخططةتفصيليةلنة

 ة.209

 

ة2005ة،قسمة اتطويرة امضريةو اريفي:ة الصدر-ة209خريطظة الجلعة اسكنيةرقمة:ة(3-6) اشكلة
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 ة: ألسسة افنيظ (ةب
واملحيظة آلثحرةكذاكةلنة اتلوثة،ةلنعة اسيحر تةلنة ادخولةإاىةبعضة اشو رعةاتوايرة اخصوصيظةو أللحنةالز ئرين (1

  .و إلىتز ز
ة اطرقحتة اد خليظة لتد دصيحنظةو جيحتةجليعة ابيوتة الطلظةعلىة،ةوتمديدةبعضة الو قعةالو قفة ابحصحتة اسيحميظ (2

 .و إلستر محتة اتيةيتمةتطويرىح
  .ةبميثةتنحسبة اطحبعة الستيدفةاللنطقظ، اشو رعة الميطظة العتلدةةتجحريحًةةتمديدة إلستعلحالتة اتجحريظةعلى (3
 .توايرةلوقعةالو قفة اسيحر تةاخدلظةتطويرةبيتة اشيخةعيسىةوبيتةآلةثحني (4
 . ةبميثةتسيلة اوصولةإايو،در سظة امركظة الروريظة الؤديظةاللوقع (5

 

 
ة2015،ةقسمة اتطويرة امضريةو اريفي:ة الصدر-ةخريطظةتوضحة افكرةة اعحلظةاللخططة اتفصيلية:ة(4-6) اشكلة

 

   : وقدةكحنتة اعنحصرة ألسحسيظةاية الخطط

ةةوشرقوةلبحني،ةوألحلوة افنحءة ارئيسي،يتضلنةلبنىة اقصرة اجديد،ةلشروعةتطويرةبيتة اشيخةعيسىةبنةعلي (1
شكلةرقمة).ةةوغربوةلوقعًحةالو قفةسيحر تةاكبحرة ازو ر،ةوجنوبوةبيتة اشيخةعيسىةبنةعلية ألثري،اللكحتبةو اخدلحت

(6-5).) 

شارع الشيخ عيسى بن علي 

شارع الشيخ عبد هللا 

شارع ولي العهد 

مواقف سيارات مقترحة 

حدائق ومنتزهات مقترحة 

بيت الشيخ عيسى بن علي 

 بيت الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
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 2005ة،قسمة اتطويرة امضريةو اريفي:ة الصدر-ةبيتة اشيخةعيسىةبنةعليةبعدة اتطويرة:ة(5-ة6) اشكلة
 

ستعلحاوةكلكتبوة لشروعةتطويرةبيتةملدةبنةخليفظةآلةثحنيةأليرةدواظةقطر،ةيتضلنةدلجةوترليمة البنىة امحايةو (2
تر ثيظ،ةولتمفةتر ثيةوقحعحتةعرضةالمرفة اشعبيظة الوروثظةولبنىةإد ري،ةو امفحظةعلىة اموشة اد خليةوتطويرهة

 (ة.7-6)وة(6-6)ستلالكة النطقظة اغربيظةاألثرةوتخصصييحةكلو قفةسيحر ت،ةكلحةيظيرةاية اشكلة و
 

 

 2005ة،قسمة اتطويرة امضريةو اريفي:ة الصدر-ةبيتة اشيخةملدةبنةخليفظةآلةثحني:ة(6-6) اشكلة
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قسمة اتطويرة:ة الصدر-ةةو اعنحصرة الستخدلظةاية ابحمظة،لنحسيبة ألرضيحتوقطحعةيوضحة او جيحتة:ة(7-6) اشكلة
 2005ة، امضريةو اريفي

 

ودايلة ةتلثلةعنصرة اربط،ةبعللةأرضيحتةبأشكحلةىندسيظةزخرايظةإسالليظ،تطويرة ابحمحتةو اطرقحتة اد خليظ (3
ةلعةتوايرة اعنصرة الحئيةعنةطري ةوضعةعددة انو ايرةولسحر تةالليحه،ةوتصليمة،اللشحة،ةولنحط ةتشجيرةوخضر ء

ة(8-6)ةبحإلضحاظة اىةأكشحكةابيعة اتذ كرةو ايد يحةو اخر ئطة،ةكلحةيظيرةاية اشكلينة،ألحكنةلظللوةاجلوسة از ئرين
 (.9-6)و

 

 

 2005ة،قسمة اتطويرة امضريةو اريفي:ة الصدر-ة الوقعة اعحمةاللنطقظة:ة(8-ة6) اشكلة
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ة،قسمة اتطويرة امضريةو اريفي:ة الصدر-لسحقطةتوضحة ستخد مة ازخحرفة إلسالليظةو ايندسيظةاية اسحمحت:ة(9-6) اشكلة

2005 
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لنظورةالللر تةبينة البحني،ةوتظيرة او جيحتة الرللظةدونةأيظةإضحاحتةأوةعنحصرةتشوهةشكلة او جيظة:ة(10-ة6) اشكلة
 2005قسمة اتطويرة امضريةو اريفي،ة:ة الصدر-ة ألثريظ

:ةة أللورة الستفحدةةلنة امحاظة ادر سيظة

أىليظةتصليمةعنحصرةعلر نيظةجديدةةايةإميحءة النحط ة اقديلظ،ةبميثةتكونة اعنحصرة اجديدةةلنسجلظةلعة اعنحصرة .1
 .ة اقديلظ،ةوأنةالةتسيطرةعلىة البحنية اقديلظةوتلغيةأىليتيحة

 .ةضرورةةتقسيمةلنطقظة ادر سظةإاىةأقسحمةلتخصصظ،ةبميثةيخدمةكلةقسمةىدفةلعينة .2

ضرورةةتخصيصةشو رعةخحصظةاللشحة،ةالةتدخليحة اسيحر ت،ةوذاكةاتوايرة اخصوصيظةو ايدوءةو أللحنةالز ئرين،ةواملحيظة .3
 .ة آلثحرةلنة اتلوث،ةميثةأنة ادخحنة اصحدرةلنةعو دمة اسيحر تةيعللةعلىةتسريعةىالكة البنىة ألثريةة

 .ةضرورةةتخصيصةلنحط ةالو قفة اسيحر ت،ةبحاقربةلنة الوقع،ةوذاكةاتقليلة اضوضحءةو ألزلحتة الروريظة .4

.ةةضرورةةعدمة السحسةبحالبحنية اتر ثيظ،ةو المحاظظةعلىة او جيحتةدونةأيظةإضحاحتةأوةعنحصرةتشوهة او جيظة ألثريظة .5

ة

ة

ة
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دار )إعادة تأهيل بيت الشيخ أحمد القصراوي "إعادة تأهيل قرية عورتا :  الحالة الدراسية المحمية6-2
 " (الشيخ

  نبذة عن الموقع6-2-1

ةميثة،نحبلس،ةوتعتبرةلنة اقرىة ألقدمةايةالسطينلدينظةاىة اجنوبة اشرقيةلنةإةكمة8علىةبعدةعورتحةتقعةقريظة
ةواية اعيدة ارولحنيةعراتةبحسليحة امحاية، اكنعحنيظ"ةجبعظةاينمحس"نيحةتقومةعلىة ابقعظة اتيةكحنتةتقومةعلييحةقريظةأيرجحة

:ةعورتح،ةوتضمة اعديدةلنة البحنية اتحريخيظة ايحلظةولنة البحنية ايحلظ

:ةبيتة اشيخةأملدة اقصر وي

ةميثةتليزة ابيتة،ملدة اقصر ويأاىة اشيخةإنوةيعودةأةميثة،يعدةىذ ة البنىةلنة البحنية اسكنيظة الليزةةاية اقريظ
ةواكونة ابيتةليجورةلنذةسنو تة،بعلحرتوةلنةميثة السحمظةو اتفحصيلةووجودةعنحصرةغيرةلوجودةةايةبقيظةةبيوتة اقريظ

ة(.12-6)ةكلحةيظيرةبحاشكلة،عحدةة ستخد مة ابيتة السكونإسيلةلنةأعحدةة ستخد لوةتكونةإلكحنيظةإنةإةف،طويلظ

 

ة2009ةة_لفلح:ة الصدر-ةصورةابيتة اشيخةأملدة اقصر وي:ة(11-6) اشكلة
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ةوتمويليحةإاىةلبنىةعحمةميةواعحلةايةخدلظةأىحاية،اىةإعحدةةإميحءةأمدة البحنية اسكنيظة اقديلظة اليجورةإوييدفة الشروعة
بإيجحدةنلوذجةلتكحللةاترليمة ابيتة اسكنية،ةةلعة اعلمةبوجودةنقصةو ضحةاية البحنية اخدلحتيظة اعحلظةايةقريظةعورتح، اقريظ

 اتقليدية اقديمةاية اقريظةلنة انحميظة اتقنيظةميثةأنةىذ ة ابيتةيضمةأجز ءةلبنيظةايةاتر تةلختلفظةوبطر ةإنشحئيظةلختلفظة
ة.أيضحًة

 وصف وتحميل المشروع 6-2-2

:ةشللة الشروعةعلى

ة: اوصولةاللبنىةوربطوةبحابيئظة الميطظ:ةوالًةأ

 

ة2009ةة-لفلح:ة الصدر-ةلوقعةد رة اشيخةبحانسبظةاقريظةعورتحة:ة(12-6) اشكلة

 

ةوىوةلدخلةضي ةيقعةعلىة اطري ة ارئيسية امحاية،يتمة اوصولةالبنىةد رة اشيخةعنةطري ةلدخلةارعيةوميد
ةايوة،نوةغيرةلعبدةوغيرةلرصوفإ،ةوبحإلضحاظةإاىةضي ةىذ ة الدخلة افرعيةفة(13-6)ةكلحةىوةلوضحةاية اشكل،القريظ

تر بيةولستعللةلنةقبلةأىحاية ابيتة او قعةعليوةكلكحنةاوضعةلستوعبةكبيرةاللحءةوبعضة ألغر ضة اقديلظةكلحةىوةلبينة
ةة:ة اتحايشكلاية ل
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ة2009-ةلفلحة:ة الصدر-ة افرعيةلنة اشحرعة ارئيسيةإاىةبيتةد رة اشيخ(ة ازقح ) الدخل:ة(13-6) اشكلة

 

ةوسيتمة اعللةعلىةرصفوةوتبليطوةببالطةمجريةيتنحسبة،ار غة الدخلة امحايةلنة اقطعةو ألغر ضة اتيةتشغلوإلنةخاللةةو
ة،اىةوجودةلدخلةإضحايةيسحعدةعلىةإعحدةة ستخد مة البنىةبفعحايظإلعةبيئظة اقريظةولعة البحنية اقديلظ،ةكلحةوتتضحة امحجظة

وايذ ة اغرضةيلكنة ستغاللة ألرضة او قعظةشرقيةلبنىةد رة اشيخةو اتحبعظةاوةأسحسًحةكلنطقظةدخولةاللبنىةلنة اشحرعة
ةةةةةةكلحةاية اشكلة،ةةوسيتمةشرحةىذ ةبحاتفصيلةبعدةتفصيلةإعحدةةإميحءةو ستخد مة البنى، ارئيسية اذيةيلتفةقبحاظة البنى

.ة(6-14)

 

-ةلفلحة:ة الصدر-ةلخططةلنطقظة ادخولة القترمظةالبنىةد رة اشيخةبحإلضحاظةإاىة الدخلة افرعية اقديم:ة(14-6) اشكلة
ة2009

ةكيفةتمةإعحدةةةذاكةوبعد،عدتيحة اليندسظةنحىدةجبرةلفلحةعلىة اوضعة ألصليأايلحةيليةسنرىةلخططحتة ابيتة اتية
:ةايوةإ ستخد مة ابيتةبشكلةيعيدة اميحةة



58 

 

 :لخططحتة ابيتةعلىة اوضعة ألصلي (1

 

ة2009-ةلفلحة:ة الصدر-ةلخططة اطحب ة الرضيةمسبة اوضعة ألصليةالبنىةد رة اشيخة:ة(15-6) اشكلة

 

ة2009-ةلفلحة:ة الصدر-ةلخططة اطحب ة ألولةمسبة اوضعة ألصليةالبنىةد رة اشيخة:ة(16-6) اشكلة

 

ة2009-ةلفلحة:ة الصدر-ةلخططة اطحب ة اثحنيةمسبة اوضعة ألصليةالبنىةد رة اشيخة:ة(17-6) اشكلة
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ة2009-ةلفلحة:ة الصدر-ةلخططة اطحب ة اسطحةمسبة اوضعة ألصليةالبنىةد رة اشيخة:ة(18-6) اشكلة

 

 

ة2009-ةلفلحة:ة الصدر-ةلخططة الوقعةمسبة اوضعة ألصليةالبنىةد رة اشيخة:ة(19-6) اشكلة
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ة2009-ةلفلحة:ة الصدر-ةلخططة الوقعة امحايةالبنىةد رة اشيخة:ة(20-6) اشكلة

ةوىذهة اوظيفظة اجديدةة،ةإعحدةة ستخد مةلبنىةد رة اشيخةبوظيفظةجديدةةتمق ة ألىد فة اسحبقظ،ستر تيجيظة الشروعإوقدةكحنتة
ةوايةذ تة اوقتةيكونةىنحكة،ةبميثةيخدمة افتيحتةو انسحءةلنةجيظةويخدمة اشبحبةلنةجيظةأخرى،ىيةلركزةنشحطحتةالقريظ

ة ألطفحلةلنةنشحطحتةلعينظةوايةأوقحتةلعينظ،ةوبذاكةيتمة ستخد مة ابيتةلنةقبلةأكبرةعددةللكنةلنةأىحايةالستفحدةإلكحنيظة
(.ة23-6ة)،(22-6ة)،(21-6)ةولنةلختلفة اشر ئحةو افئحتة اعلريظ،ةكلحةتظيرة ألشكحلة، اقريظ

:ة ألعلحلة اترليليظة اتيةيمتحجيحةلبنىةد رة اشيخةلنةأجلةعلليظةإعحدةة الستخد مألحة

ةوىيةلركزةالنشحطحتةوتمحاظةعلىة،ةبميثةيتنحسبةإنشحئيحةلعة اوظيفظة اجديدة،ترليمة البنىةلنة انحميظة إلنشحئيظ (1
ة . ةو اسقوط النييحر البنىةلنة

ة .ةوىية الحءةو اكيربحءةو الجحري،إيصحلةوتلديدة اخدلحتة اضروريظةأليةلبنى (2

ةلثلةإضحاظة ادر بزينةاألدر جةوامو فة اسحمحتة اعلويظة،إضحاظةعنحصرة أللحنة اضروريظةإلعحدةة ستخد مةأيةلبنى (3
  .ةوكذاكةإضحاظةمديدة امر سظةأليةاتمحتةتمتحجةإاىةذاك، الكشواظ

 .تخدمة البنىةككلة(دورةةليحهةة)إضحاظةومدةةخدلحتة (4

إضحاظةأقلةعددةللكنةلنة افتمحتةأوةتمويلةبعضيحةلنةشبحكةإاىةبحبةأوةبحاعكس؛ةاجعلةبعضة افر غحتةلنحسبظة (5
 .ةلعةلر عحةة انو مية إلنشحئيظةو العلحريظةايةذاك،ةلنة انحميظة ابيئيظةو اصميظةولنة انحميظة اوظيفيظاالستخد م

ةو ستخد مة ألسحايبةو اتصحليمة اتية،ةعندةإعحدةة ستخد مةوتأىيلة البنىةلر عحةة انو مية العلحريظ العتبحرلعة ألخذةبعينة
ة.ةدونةتشويوةأوةتغريبةاللبنىة ألصلي،تتنحسبةلعةأسلوبةوتصليمة البنىة اقديم
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ة

ة2009-ةلفلحة:ة الصدر-ةلخططة اطحب ة الرضيةإلعحدةة ستخد مةد رة اشيخ:ة(21-6) اشكلة

 

ة2009-ةلفلحة:ة الصدر-ةلخططة اطحب ة الولةإلعحدةة ستخد مةد رة اشيخ:ة(22-6) اشكلة
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ة

ة2009-ةلفلحة:ة الصدر-ةلخططة اطحب ة اثحنيةإلعحدةة ستخد مةد رة اشيخ:ة(23-6) اشكلة

ألحةايلحةيخصة ألرضة اتحبعظةالبنىةد رة اشيخةو او قعظةإاىة اشر ةلنوةالنة القترحة ستغالايحةكلدخلةو ضحةاللبنىةبسببة
وقوعيحةعلىة اشحرعة اعحمة ارئيسيةوقدةتمةتوضيحةلدىةمحجظة البنىةإاىةلدخلةإضحايةو ضحةوو سعةولتنحسبةلعة الستخد مة

 اجديدةلنةخاللة امديثةعنةطريقظة اوصولةاللبنىةايةبد يظة اشرحةعنةلبنىةد رة اشيخة اقصر وي،ةوبحإلضحاظةإاىة
 ستخد ليحةكلدخلةسيتمة ستخد ليحةكذاكةكمديقظةتحبعظةاللبنىةتمتويةعلىةجلسحتةللحةيلكنة انسحءةأثنحءةتو جدىنةاية البنىة
لنة ستخد ليحةوكذاكةيلكنة ستغالايحةاتعليمة اطالبةاية انو دية اصيفيظةأصولةزر عظة ألزىحرةو اخضر و تةو اعنحيظةبيحةكلحة

ة،(25-6ة)،(24-6)كلحةىوةلوضحةبحألشكحلة. ويلكنةأنةتلثلةلتنفسةولكحنةجلوسةالرجحلةايةاتر تةلحةبعدة اظيرةو السحء
ة(.6-26)

ة

ة2009-ةلفلحة:ة الصدر-ةلنطقظة ألرضة اتحبعظةالبنىةد رة اشيخ:ة(24-6) اشكلة
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ة2009-ةلفلحة:ة الصدر-ةة اتحبعظةالبنىةد رة اشيخ ألرض القترحةالنطقظة:ة(25-6) اشكلة

ة

ة2009-ةلفلحة:ة الصدر-ةتفحصيلة اتصليمة القترحةالنطقظة ألرضة اتحبعظةالبنىةد رة اشيخ:ة(26-6) اشكلة



64 

 

ة

ة2009-ةلفلحة:ة الصدر-ةلنحظيرةالبنىةد رة اشيخةبعدة اترليمة القترحةولنطقظة امديقظة اتحبعظةاو:ة(27-6) اشكلة
ة

:ةة أللورة الستفحدةةلنة امحاظة ادر سيظة

 .ةضرورةة البحشرةةبأعلحلة اترليمةقبلة إلميحء (1

 .ةضرورةةإيصحلة اخدلحتة ارئيسيظ،ةلنةلحءةوكيربحءةوصرفةصمية (2

 .ة العتلحدةعلىةأكثرةلنةلدخلةالوصولةاللبحني،ةكأنةيكونةىنحكةلدخلةرئيسيةوآخرةارعي (3

 .لر عحةة اوضعة اقحئم،ةو متر مة البحنية ألثريظةوأسلوبةتصليليح (4

 .ةعندةعللةإضحاحتةاللبحنية ألثريظ،ةيجبة امرصةعلىةعدمةتشويوةأوةتغريبة البنىة ألصلي (5

 .ةأىليظةوضعةمد ئ ةايةأرضة الشروعةألغر ضةتمسينة اصورةة ابصريظة (6

ة

ة

ة
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، كولونيا KOLUMBAحياة جديدة ألطالل قديمة، متحف : الحالة الدراسية العالمية 6-3

 

ة2009عحمةةوىوةليندسةلعلحريةسويسريةومحئزةعلىةجحئزةةبريتزكر ""Peter zumthor(:ة28-6) اشكلة

ة

 الموقـــــــــع: 6-3-1

ةايةلدينظةكواونيحة الالحنيظة او قعظةعلىةنيرة ار ينةبحالتجحهة اشلحاية اغربيةاجيوريظة الحنيح،ةKOLUMBAةةةةةةيقعةلتمفة
.ةة اتيةدلرتةبحاكحللةاية امربة اعحاليظة اثحنيظ

لنة الدينظةوة%ة78.ةمة1945وصفيحة اليندسة ألالحنيةرودوافةشو رتزةبأكبرةكولظةلنة ألنقحضةبحاعحامةعحمةةة
.ةلنةوسطيحة اتحريخيةقدةدلر%95تقريبحة
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–لدينظةكواونيحةبعدةقصفيحةلنةقبلةقو تة اتمحافةوتظيرة اكنيسظةاية از ويظة ايسرىةلنة اصورة:ة(29-6) اشكلة
ة2009-ةCarlos Zeballos: الصدر

نة ايدفةلنة الشروعةىوة اقدرةةعلىةدلجة الحضيةلعة امحضر؛ةإلنتحجةلفرد تةلعلحريظةانيظةجديدةةتبينة اتر بطةإ
سقوطةلنوةمتىة البحنية ألثريظة اقديلظة العرضظةلأسلوبةجديدةيبينةأةو تخحذة،و اتنحس ةبينة اعنحصرة اقديلظةو الو دة اجديدة

ة.دونة اتخلصةلنيحةوتوظيفيحةبشكلة خرايحةيجحدةملولة خرىةإيلكنة

ة

 وصف وتحميل المشروع 6-3-2

 ةلعلولظةعحلظ:

وكحنتةلثلنظة اشكل،ةو تخذتةقيلظةتحريخيظةثلينظةألىليظةورلزيظة،ة1950ةصللتة اكنيسظةلنةقبلةجوتفريدةبومةعحم
وايذ ة.ةطاللةلنة اقرونة اوسطىةتمتة اكنيسظة اقديلظأيضحةأةو،طاللةرولحنيظةوقوطيظأةمةتمة كتشحفة1973 الكحن،ةوايةعحمة

.ةنقحضة اكنيسظةد خلوأ اسببةقحلتةجلعيظةكوالبحة افنيظةبطرحةلسحبقظةلتمفةجديدةيأويةلجلوعظةلنة افنة السيميةلعةبقحيحة
ةة.ةواحزةبحالشروعة الصلمةبيترةزولثور،ةكلنحط ةعرضالستخدليحةلترةلربعة1600وتوايرةلسحمظةتقحربة

ة

https://www.blogger.com/profile/02284405357636315233
https://www.blogger.com/profile/02284405357636315233
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 ة:ةتمليلة الشروع

ةيميطةتلحلًحةبأنقحضة اكنيسظة اقديلظةويندلجةلعيحةاية الستويحتة،ةاكرةة الشروعةبإنشحءةلبنىةذوةتصليمةمديث عتلدت
.ةجليحأنشئةلنةأنشحءةار غةلعلحريةجديدةجحنبيةيستوعبة اوظيفظة اذيةإةلعة، اعليح

:ةتمليلة السحقط
ةةاكحنةلنسجلًحةلعة اشحرعةولتنحس ةلعة اكنيسظ،،ضحاظة اجزءة اجديدإوذاكةبسببة،ة(L)ة البنىةشكلةمرفة تخذ

اواظةاية اتصليلحتة ألوروبيظة امديثظةأةووجودةعنحصرةغيرةم،وتليزتة اكتلظة الضحاظةمديثًحةبتوزيعةار غحتيحة اد خليظ
:ةوذاكةلنةخالل

 ة:بد يظةتمليلة السقطة ألرضي
 

 
ة2010،ةةhttps://www.pinterest.com: الصدر-ةلسقطة اطحب ة ألرضي:ة(30-6) اشكلة

 
 اشحئعةبتصليمة التحمفةىوةأنة الد خلةلطلظةعلىةبيو،ةواكنةىنحةيختلفة أللرةتلحلًحةميثةإنةتصليمة:ة الدخلة (1

 الدخلةجحءةبشكلةلنكسر،ةوربلحةقصدة الصلمةبيذ ةلمحكحةة اعلحرةة اقديلظةايةعنحصرىح،ةأوةلنةأجلةإضفحءةشعورة
ة. اتشوي ةارؤيظةلحةبد خلةىذ ة افر غة

https://www.pinterest.com/
https://www.pinterest.com/
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يقودنحةإايوة اللرة النكسر،ةولنوةيتوزعةار غينةلعلحرين،ة ألولةمديقظة اكنيسظ،ةميثةأنة ابيوةلطلةعلييحة:ة ابيو (2
إلضفحءةالسظة اتجديدةو اميحةةلنةخاللة اطبيعظة اتيةتتجددةعلىةلد رة اسنظ،ةو افر غة اثحنيةىوة اكنيسظة اتيةيتمة

 . اوصولةإاييحةعبرةلدخلةجحنبيةصغير،ةوذاكةلنةأجلةتييئظة اشعورةبحارىبظة

ة
ة2010-ةJose Fernando Vasquez : الصدر-ة ابيوةويظيرةاية اصورةةبحبة اكنيسظ:ة(31-6) اشكلة

إنةوجودة امديقظةأعطىةلتنفسةالز ئرينةاإلتصحلةلعة اطبيعظ،ةولشحىدةةقدرةة الصلمةعلىة ادلجةبينة:ة امديقظة (3
 . اقديمةو اجديد،ةكلحةأنوةأضحفة اعنصرة ألخضرةودلجوةلعة السحمحتة البلطظ

ة
 Jose:ة الصدر-ةمديقظة اكنيسظةو ابحبة الطلةعلييحةلنة ابيوةويظيرةاية اصورةةتز وجة اقديمةلعة امديث:ة(32-6) اشكلة

Fernando Vasquezة2012-ة
جلةتييئظة اشعورةبحاخوفةو ارىبظةأاىة اكنيسظةصغير؛ةوذاكةلنةإنة الدخلة الؤديةأكلحةالمظنحةسحبقًحةب:ة اكنيسظ (4

ةالحة ستطحعة،صفتةالوةكحنة الدخلةاية الن،جلةجعلة از ئرةيكونةصورةةبحنور ليوةالفر غأو تخذةلوضعًحةجحنبيًحةلنة

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=tmpg&hl=en&langpair=es%7Cen&rurl=translate.google.com&u=http://www.archdaily.com/72192/kolumba-musuem-peter-zumthor/18-custom/&usg=ALkJrhgEjD7Bzvq_NGWR8eqweWH3mBERZw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=tmpg&hl=en&langpair=es%7Cen&rurl=translate.google.com&u=http://www.archdaily.com/72192/kolumba-musuem-peter-zumthor/18-custom/&usg=ALkJrhgEjD7Bzvq_NGWR8eqweWH3mBERZw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=tmpg&hl=en&langpair=es%7Cen&rurl=translate.google.com&u=http://www.archdaily.com/72192/kolumba-musuem-peter-zumthor/18-custom/&usg=ALkJrhgEjD7Bzvq_NGWR8eqweWH3mBERZw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=tmpg&hl=en&langpair=es%7Cen&rurl=translate.google.com&u=http://www.archdaily.com/72192/kolumba-musuem-peter-zumthor/18-custom/&usg=ALkJrhgEjD7Bzvq_NGWR8eqweWH3mBERZw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=tmpg&hl=en&langpair=es%7Cen&rurl=translate.google.com&u=http://www.archdaily.com/72192/kolumba-musuem-peter-zumthor/18-custom/&usg=ALkJrhgEjD7Bzvq_NGWR8eqweWH3mBERZw
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ة الةوىوة اللرة التكسرةدالاظة،نةيكونةىذهة اصورةةلنةنظرةةو مدةة،ةونالمظةبحاتصليمة اد خليةوجودةعنصرةجديدأ
 ة.علىة امربة اعحاليظةولحةخلفتوةلنةدلحرةوضمحيحة

ة
ة2010-ةJose Fernando Vasquez : الصدر-ة اكنيسظةو اللرة التكسرة:ة(33-6) اشكلة

 مسقط الطابق األول :

 
ة2010/-ةhttps://www.pinterest.com: الصدر-ةلسقطة اطحب ة ألول:ة(34-6) اشكلة

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=tmpg&hl=en&langpair=es%7Cen&rurl=translate.google.com&u=http://www.archdaily.com/72192/kolumba-musuem-peter-zumthor/18-custom/&usg=ALkJrhgEjD7Bzvq_NGWR8eqweWH3mBERZw
https://www.pinterest.com/
https://www.pinterest.com/
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ةةاقطةاو ة اكنيسظ،ةوذاكةبسببة "double volume"إنةلحةيشدة إلنتبحهةايةىذ ة السقط،ةىوةأنة الصلمة ستخدمةأسلوبة

 ستخد ليحةضلنةاعحايحتةىذ ة اطحب ،ةوىوةعرضة اتمفة افنيظ،ةةابحستخد لوةىذ ة ألسلوبةأشحرةإاىةأنيحةتمفظةلنة اتمفة اتيةيجبة
 . انظرةإاييح،ةوعدمةمرلحنة اعينةبحاتلتعةبجلحايحة اتحريخي

ة
ة2010-ةJose Fernando Vasquez : الصدر-ةاعحايحتةاية اطحب ة الولة:ة(35-6) اشكلة

 مسقط الطابق الثاني: 
.ةجحءةترتيبة افر غحتةبشكلةبسيطةيلبية المتيحجحتة الطلوبظةوكلحة نوة لتد دةاطحب ة الولةايةاعحايحتة اعرض

ة
ة2010/ة-https://www.pinterest.com: الصدر-ةلسقطة اطحب ة اثحني:ة(36-6) اشكلة

ة
ة2010-ةJose Fernando Vasquez : الصدر-ة اطحب ة اثحنيةواعحايحتة اعرضة:ة(37-6) اشكلة

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=tmpg&hl=en&langpair=es%7Cen&rurl=translate.google.com&u=http://www.archdaily.com/72192/kolumba-musuem-peter-zumthor/18-custom/&usg=ALkJrhgEjD7Bzvq_NGWR8eqweWH3mBERZw
https://www.pinterest.com/
https://www.pinterest.com/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=tmpg&hl=en&langpair=es%7Cen&rurl=translate.google.com&u=http://www.archdaily.com/72192/kolumba-musuem-peter-zumthor/18-custom/&usg=ALkJrhgEjD7Bzvq_NGWR8eqweWH3mBERZw
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 :الواجهات

ةيأخذةطحبعحةصحرلحة،إنةىذ ة اصرحة اشحى ة اذيةينغلسةايةأطاللةلنة اعصورة اوسطىةاكنيسظة اقديسةكواولبح
اأقيمة اييكلة اجديدةاو ة اييكلة،ةةايؤكدةبشكلةلتنحقضةعلىة اطحبعة اخحصةايذهة ألثحر ،قليلة اتعحطفةلعة آلثحرة الشيدةعليو

نة اربطةألحىرةوو عةايةلحةيتعل ةبحستخد مة الو دةوتمديد ةبتفحصيلةبنحئيح،ةانجدةب،ة"Zumthor" ةنعلمةبأنة الصلمةة. ألصلي
لستخدلظةاية ابنحءة امديثةيوارةتقحطعةعلليةةةوومد تة اطوبة اغير،ةبينةمجحرةة آلثحرةو امجحرةة الرللظةلنة اييكلة اقديم
ةميثةيوجدة،ةةواكنةىذهة اعالقظةغيرةلتسقظةبينة اقديمةو امديث،ةانظرلابنحءة اجديدةعلىة اقديمةبشكلةيظيرة اتنحقضةوللفتة

لجلظة)نةو جيظة اطوبة ارلحديةتكللةو جيظة اكنيسظةوتعطينحةوجوةجديدةاللتمفة العحصر،ةأدقظةايذ ة اتمحافة القدسةميثة
عطتة البنىة اجديدةنوعحُمةلنة اخفظةأوتصليمةوضعيظة افتمحتةوطريقظةتنفيذةأعلحلة اطوبةة.(34ةصفمظة،ة12ة،ة اعددة22

ولعة،ةنيحةتسلحةالضوءة النتشرةأنةيلالةألحكنةلمددةةلنة التمفأوكلحة،ةو ارشحقظةوتخلصةلنةوزنة البنىةواوةبشكلةطفيف
تغيرة افصولةاإنة اضوءة النتشرة الزركشةيتمولةويتالعبةبينة ألنقحض،ةوىذ ةلحةيخل ةبيئظةلريمظةيغلرىحة اسالمةولتغيرةة

ةةوقدة"Petersen tegl"نة اطوبةلصنوعةبشكلةيدويةخصيصًحةايذ ة الشروعةلنةقبلة ادنلحركيةأةويجبة إلشحرةةب،ةبحستلر ر
(ة173ةصة12ة اعددة22لجلظة).ةانحرة؛إلكسحبوةصبغظةد ائظلتمةتعريضوة

  

ة2010/ةة-ةhttps://www.pinterest.com: الصدر-ةاللشروعةةقطحعحت:ة(38-6) اشكلة

https://www.pinterest.com/
https://www.pinterest.com/
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-ةة السقطة ألرضيةوقطحعةاللشروعإاىةبحإلضحاظة،ةيزولتريةاللشروعوألسقطة اطحب ة:ة(39-6) اشكلة
ة2010/ةة-ةhttps://www.pinterest.com: الصدر

 

-ةعطتةخفظةاللبنىأصورةتظيرة اربطةبينة اقديمةو اجديدةو افتمحتة اتية:ة(40-6) اشكلة
ة2010/ةة-ةhttps://www.pinterest.com: الصدر

https://www.pinterest.com/
https://www.pinterest.com/
https://www.pinterest.com/
https://www.pinterest.com/
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-ةJose Fernando Vasquez : الصدر-ةاىةد خلة اكنيسظإشعظة اشلسةعبرة افتمحتة اصغيرةةأتسربة:ة(41-6) اشكلة
ة2010

 

ة2012-ةMichiel van Raai: الصدر-ةعطتة البنىةخفظةورشحقظأ افتمحتة اتية:ة(42-6) اشكلة

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=tmpg&hl=en&langpair=es%7Cen&rurl=translate.google.com&u=http://www.archdaily.com/72192/kolumba-musuem-peter-zumthor/18-custom/&usg=ALkJrhgEjD7Bzvq_NGWR8eqweWH3mBERZw


74 

 

:ةة أللورة الستفحدةةلنة امحاظة ادر سيظة

 .إلكحنيظةإيجحدةملولةاللبحنية العرضظةالسقوط،ةدونة اتخلصةلنيحةوتوظيفيحةبشكلةآخر (1

 .إلكحنيظةدلجة الحضيةلعة امحضر،ةإلنتحجةلفرد تةلعلحريظةجديدةةلتنحسقظةايلحةبينيح (2

 .ةلمحكحةة اعلحرةة اتقليديظةايةأسحايبة اتصليم،ةشوىدةذاكةايةلدخلة التمفة النكسر،ةارؤيظةلحةبد خلة افر غ (3

 .أىليظةعللةإطالالتةلنةد خلة افر غحتةعلىةبعضيحة ابعض،ةميثةيضفيةالسظة اميحةةو اتجديدة (4

 .أىليظة الدخلة النكسرةايةإعطحءةصورةةبحنور ليظةالفر غة (5

.ةةإلكحنيظةتجسيدةأمد ثةمدثتةعبرة اتحريخةبرلوزةودالالتةتمحاظةعلىةذ كرةة الكحن (6
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 الفصل السابع

 

 االختيار والمفاضمة بين المواقع 

 

  إستراتيجية اختيار الموقع 7-1
 معايير اختيار الموقع والمفاضمة بين المواقع 7-2
 المواقع المقترحة 7-3
 المقارنة بين المواقع  7-4
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ختيار و المفاضلة بين المواقعاال: الفصل السابع  

 

لتحقيؽ األىداؼ التي دفعت الباحثوف إلى ىذا المشروع، البد مف اختيار منطقة مناسبة وتحميميا، فمما كاف اليدؼ الحفاظ 

عمى المباني ذات القيمة المعمارية التي تتعرض لإلىماؿ واليدـ والتعديات بشكؿ يومي، كاف لزامًا اختيار منطقة أو مناطؽ بإمكاننا 

. عكس حموؿ مقترحة عمييا

  إستراتيجية اختيار الموقع 7-1

 _ 1915) عاـ  وىي المباني التي بنيت ما بيف،معماريةاؿقيمة اؿمباني ذات اؿف الدافع لمقياـ بالمشروع كاف لمحفاظ عمى إ

: ، كاف ال بد مف اختيار منطقة يتوفر فييا ما يمي ـ(1940

 .معماريةاؿقيمة اؿاحتواء المنطقة عمى عدد مف المباني ذات  (1

 اختيار منطقة قريبة مف الشوارع الرئيسية والمناطؽ الحيوية، وذلؾ إلمكانية تأىيميا لعدة وظائؼ مختمفة، ليس فقط لتكوف  (2

 . سكنية، كما وأف المباني الواقعة في المناطؽ الحيوية أكثر عرضة لميدـ

 

 معايير اختيار الموقع والمفاضمة بين المواقع 7-2

  .بحيث كؿ ما كانت المباني أقدـ كاف التقييـ أعمى: أعمار المباني المتواجدة في الموقع (1

 . وجماؿ المكونات لمفراغ الداخمي كزخارؼ البالط وغير ذلؾ،مف حيث تشكؿ الواجيات: القيمة المعمارية والجمالية (2

 .مباني تراثية دينيةيقصد بيا وجود  :القيمة الدينية (3

 والتي بطبيعة الحاؿ ، النقطة بناًء عمى عدد المباني الحديثة في الموقعتـ تقييـ ىذه: تجانس الموقع وأىميتو والقيمة البيئية  (4

  .لما زادت المباني الحديثة قؿ التقييـفؾوقع وتُضر بالصورة البصرية لممنطقة، ـتقمؿ مف تجانس اؿ

 .تقاس الندرة بوجود عنصر مميز لـ يالحظ وجوده في غيره مف المباني خالؿ الجولة الميدانية : التفرد والندرة (5

  . المباني عمى إثبات ىوية معينة أو فكرة معينة ة تقييـ المنطقة مف حيث قدريتـ : القيمة السياسية (6
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. المنطقة التي يتواجد فييا عدد أكبر مف المباني المعرضة لميدـ تأخذ تقييما أعمى: تعرض المباني لميدـ (7

  المواقع المقترحة 7-3

 .يوجد مقترحيف سيتـ مناقشتيـ فيما يمي، وقد تـ اختيار المقترحيف بناء عمى إستراتيجية اختيار الموقع المذكورة سابقا

:  المقترح األول

   يوضح المقترح والمراكز الثالثة مميزة بثالثة ألواف  (1-7) والشكؿ ،يقدـ ىذا المقترح ثالثة مراكز منفصمة في ثالثة أماكف

: مختمفة، والمناطؽ ىي

 
 GIS، 2015بتصرؼ مف مختبر : المصدر-المقترح األوؿ:(1-7)                         الشكؿ

 حيث أف مستشفى عالية الحكومي تحد ىذا الموقع مف المنطقة الغربية، ويظير الموقع بالموف :مركز حارة الشيخ  (1

ىػ أي 1352_ىػ1328 بيوت قديمة تـ بنائيا ما بيف 8وكما ىو مبيف يوجد في ىذا الموقع ، األصفر

(   2-7)ـ، مف بينيا ثالثة بيوت ذات قيمة معمارية مميزة واثناف منيما معرضاف لميدـ، والشكؿ1932_ـ1908

.  يبيف البيوت المعرضة لميدـ في ىذه المنطقة(3-7)البيوت المتواجدة في المنطقة، أما الشكؿ يبيف
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 2015الباحثوف، :المصدر- بيوت مركز حارة الشيخ: (2-7)        الشكؿ

 

 
 2005،2015الباحثوف ودويؾ،:المصدر- مباني مركز حارة الشيخ المعرضة لميدـ: (3-7)      الشكؿ

 



80 
 

 وىي المنطقة الموضحة ، تقع ىذه البيوت عمى دوار ابف رشد، يمر مف أماميا شارع عيف سارة: مركز ابن رشد (2

ـ، عدد البيوت في ىذه المنطقة 2014 أحد البيوت في ىذه المنطقة تـ ىدمو عاـ (.4-7)بالموف األزرؽ في الشكؿ

ـ وىذه البيوت موضحة في 1933_ـ1930ىػ أي ما بيف 1353- ىػ 1350 بيوت تتراوح سنة بنائيا مف عاـ 6

 .  (6-7) كما ىو موضح في الشكؿ2014، أحدىا قد ُىدـ خالؿ عاـ (5-7)الشكؿ

 
 2015الباحثوف، : المصدر-مباني مركز ابف رشد: (4-7)               الشكؿ

 
 2005قواسمي ودويؾ، :المصدر- مبنى ابف رشد الذي تعرض لميدـ:(5-7)            الشكؿ
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بالموف ( 7-7) يقع ىذا المقترح عمى امتداد شارع بئر السبع كما ىو موضح في الشكؿ:مركز شارع بئر السبع (3

-ـ1930ىػ أي 1353-ىػ1350األخضر، تحتوي ىذه المنطقة عمى ثالثة بيوت قديمة تتراوح أعمارىا ما بيف 

 .(8-7)ـ، كما ىو موضح في الشكؿ1933

 

 
 2005القواسمي، : المصدر- مباني شارع بئر السبع: (7-7)الشكؿ
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 :المقترح الثاني

 
 2015،جامعة بوليتكنؾ فمسطيف،GISبتصرؼ مف مختبر : المصدر- 2المقترح : (8-7)الشكؿ

يقـو ىذا المقترح عمى أخذ مركز واحد في منطقة ابف رشد، وينقسـ ىذا المركز بدوره إلى ثالثة مراكز صغيرة يحتؿ كؿ 

 مبنى قديـ 17عدد المباني في ىذه المنطقة ، (9-7)مركز فييا استخداـ مختمؼ عف المراكز األخرى،كما ىو موضح في الشكؿ

.  ـ 1931-ـ1921ىػ أي 1351- ىػ 1341تتراوح أعمارىا ما بيف 

 مناطؽ 4بحيث أف منطقة ابف رشد المذكورة سابقا تقع ضمف ىذا المركز، أما عف باقي المباني في المنطقة فإف ىناؾ 

 (11-7) المباني السكنية الواقعة في المنطقة الزرقاء ، أما الشكؿ(10-7)معرضة لميدـ ذات قيمة معمارية عالية، يوضح الشكؿ

يوضح المباني الواقعة في المنطقة الصفراء والميددة باليدـ، كما ويوجد مباني سكنية أخرى في منطقة المشروع موضحة في الشكؿ 

(7-12) . 
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 2005القواسمي،: المصدر- 2مباني مقترح: (10-7)الشكؿ

 

 
 2015الباحثوف، : المصدر- 2مباني مقترح : (11-7)الشكؿ
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 2015الباحثوف، :  المصدر– 2مباني مقترح : (12-7)                      الشكؿ

 

 المقارنة بين المواقع  7-4

. ، وحسب المعايير المبينة سابقا سيتـ المقارنة بيف المقترحيف السابقيف(1-7) جدوؿبناًء عمى

المقترح الثاني المقترح األوؿ الوزف المعيار 

 3 3.5 4أعمار المباني المتواجدة في الموقع 
 4.5 3.5 5القيمة المعمارية والجمالية 

 0 2 2القيمة الدينية 
 3 4 5تجانس الموقع وأىميتو والقيمة البيئية 

 3.5 2.5 4التفرد والندرة 
 4 2.5 5القيمة السياسية 

 4.5 3 5تعرض المباني لميدـ 
 22.5 21 30المجموع 

 2015، الباحثوف: المصدر- مقارنة بيف المقترحيف: (1-7)جدوؿ                                  
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: الخالصة

، وتأكيدا (1-7)بناء عمى ما سبؽ مف توضيح لإلستراتيجيات والمعايير وتوضيح لممقترحات والمقارنة مف خالؿ الجدوؿ

عمى اليدؼ مف المشروع المقدـ وأىميتو في الحفاظ عمى اليوية والطابع المعماري لممباني موضوع البحث، تـ اختيار المقترح 

. الثاني في منطقة ابف رشد 
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 الفصل الثامن

 

  تحميل الموقع

 

 .وصف الموقع-  تحديد الموقع 8-1

 void/solid   النسيج العمراني8-2

 .المحاور البصرية 8-3

 .اكن والمعالم المهمة في المنطقة  األم8-4

 .مباني األثرية ال8-5

 .حاور الرئيسية الم8-6

 .حميل المحاور الرئيسية ت8-7

 .ركة السيارات والمشاة ح8-8

 .لطبوغرافية ا8-9

 .تحميل الطبوغرافية  8-10

 .ركة الشمس والرياح ح8-11

 .حميل الشمس والرياح ت8-12

 .لضوضاء ا8-13

 .حميل الضوضاء ت8-14
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 الفصل التاسع 

 

 برنامج المشروع 
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برنامج المشروع : الفصل التاسع

 

 :بحيث سيتم العمل في عدة محاور ، تقوم فكرة المشروع عمى اإلحياء الحضري لمنطقة ابن رشد

 والتركيز عمى توظيفها في خدمة أهل ،إعادة تأهيل واستخدام المباني التراثية لتتناسب مع وظائفها الجديدة -

 .، وقد تم التخطيط لتصميم في ثالثة محاور سياحي ثقافي وتجاريالمدينة

،  تكون  في المناطق الثقافيةتحقيق تنمية ثقافية لفئة األطفال وذلك عن طريق إقامة فعاليات تعميمية بالمشاركة -

العمارة إحدى أجزائها، نظرًا ألن جزء من مشكمة المباني التراثية سببه قمة الوعي، بحيث تشمل منطقة األطفال 

  .مناطق معارض وقاعة لعرض منجزات األطفال ومناطق ألعاب

 .لتنمية الشباب بصفتهم أهم أركان المجتمع ة كالمعارض والمتاحف ومكتبةياستهداف فئة الشباب بمناطق ثقاف -

 تجربة ، وبذلك نقوم بعكسهدم الكثير من المباني ألهداف تجاريةلعمل مركز تجاري في المنطقة، وذلك نظرًا  -

 .لتأهيل المباني األثرية الستخدام تجاري دون الحاجة لهدمها

 .عمل مشاركة مجتمعية مع مالكين البيوت التراثية -

 . ينوي أصحابها هدمهاوالتي الالمحافظة عمى البيوت السكنية الموجودة في المنطقة  -

 .إضافة كتل حديثة مع المباني التراثية والدمج بين الحديث والقديم -

 .تصميم مناطق خضراء وحدائق لخدمة المراكز الثالث في المشروع -
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 .يوضح مناطق المقترحات عمى منطقة المشروع  (9.1)والشكل

 

  جامعة بوليتكنك فمسطينGIS مختبرات من الباحثون بتصرف: المصدر-مقترحات المشروع : (9-1)الشكل     
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المراجع 

عادة تأىيؿ الوسط التاريخي [1]   .في الظاىرية (البمدة القديمة)إسماعيؿ حساف إبراىيـ رباع ، تخطيط وا 

 [2]  .2002، التاريخ المصور لمدينة خميؿ الرحمف، بمدية الخميؿ،بمدية الخميؿ 

غساف دويؾ، عبد الحافظ أبوسرية.د  .2008"الخميؿ القديمة سحر مدينة وعمارة تاريخية"  [3]    

         2009القدس َأريج -  دليؿ مدينة الخميؿ معيد األبحاث التطبيقية[4]
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المالحق 

. مقابمة الميندس حممي مرقة:الملحق أ

. سة شذى القواسمةدمقابمة الميف:الملحق ب

. استبياف المباني  : الملحق جـ

جداوؿ زيارات المواقع :الملحق د

خارطة زيارات المواقع :الملحق هـ
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. مقابلة المهندس حلمي مرقة:الملحق أ

ما ىو الوضع القائـ في البمدة القديمة؟ : السؤاؿ األوؿ

مما يتكوف النسيج العمراني في البمدة القديمة؟ : السؤاؿ الثاني

ف وجدت ما ىي ؟ : السؤاؿ الثالث ىؿ يوجد مشاريع تيتـ بالمباني األثرية خارج البمدة القديمة؟ وا 

ىؿ يوجد أبحاث سابقة في ىذا الموضوع؟ : السؤاؿ الرابع

ما ىي المشاكؿ التي تعانييا ىذه المباني ؟ : السؤاؿ الخامس

ىؿ تدخؿ ىذه المباني ضمف مياـ لجنة اإلعمار؟ : السؤاؿ السادس
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 .مقابلة المهنسة شذى القواسمة :الملحق ب

ىؿ بإمكانؾ إعطائنا نظرة عامة عف ىذه المباني؟ : السؤاؿ األوؿ 

ما ىي أىـ المشاكؿ التي تعاني منيا ىذه المباني؟ : السؤاؿ الثاني

مف جوالتؾ الميدانية، مف ىو المسؤوؿ عف تدىور حاؿ ىذه المباني؟ : السؤاؿ الثالث

مف خالؿ عممؾ الميداني ما ىي أكثر البيوت التي لفتت نظرؾ؟ : السؤاؿ الرابع

ىناؾ مف يقوؿ أف ىذه المباني ال تتجاوز كونيا مباني ذات قيمة معمارية، ما رأيؾ؟ : السؤاؿ الخامس

ىؿ لفتتؾ صفات عامة في المساقط األفقية ليذه المباني؟ : السؤاؿ السادس

ىؿ لفتتؾ صفات عامة في واجيات ىذه المباني؟ : السؤاؿ السابع

كيؼ يمكف لممشاركة المجتمعية الدفع بالتوعية ألىمية ىذه المباني؟ : السؤاؿ الثامف

ىؿ تجدي منطقة مميزة تتجمع فييا مجموعة مف البيوت؟ : السؤاؿ التاسع

في رأيؾ ىؿ ىناؾ خطوات ومقترحات حالية قد تحسف مف واقع ىذه المباني؟ : السؤاؿ العاشر
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 .استبيان المباني : الملحق جـ 
 مف ىو مالؾ ىذا المنزؿ؟ (1
 ما ىو االستخداـ الحالي ليذا المبني؟ (2
 ما ىو الوضع اإلنشائي ليذا المبنى؟ (3
 كـ عدد أفراد العائمة المقيموف في المنزؿ، وىؿ  الفراغ الداخمي مريح لمعائمة؟/ إذا كاف المبنى سكني (4
 ىؿ تفكر في ىجر المنزؿ واالنتقاؿ إلى منزؿ آخر حديث؟ (5
 إذا كنت مالؾ ىذا المنزؿ ىؿ تفكر في ىدمو؟ (6
 ما رأيؾ في موضوع ىدـ المباني األثرية؟ (7

 

 .جداول زيارات المواقع:الملحق د

 .خارطة زيارات المواقع:الملحق هـ
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