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  المـقدمـــــــــة  1.1

 

تزخر مدننا وقرانا الفلسطٌنٌة بتراثها الحضاري والمعماري الذي ٌمتد ضاربا فً عمق الزمان وما زال صامدا ٌعاٌش 

الحاضر وٌشكل مادة للتواصل بٌن ماضٌنا وحاضرنا ومستقبلنا بالرغم من كل التعدٌات التً ٌتعرض لها ٌومٌا فانه من 

 . على هذا اإلرث المعماري حتى ال ٌضٌع بٌن الركام والحجارة المهدمة  الواجب الحفاظ

ولم ٌقف هنا فقط بل حاول بكل . وما ٌعزز أهمٌة الحفاظ على اإلرث هو سعً االحتالل المستمر وراء تدمٌره والتخلص منه 

فما زالوا ٌسٌطرون على األبنٌة ذات القٌمة التارٌخٌة وٌقتبسون التراث . الطرق نقل هذا التراث له ونسبه لنفسه وثقافته 

وال تزال حملتهم للتهوٌد والسٌطرة على المنطقة قائمة . المعماري اإلسالمً والعناصر المستخدمة فً المدٌنة القدٌمة 

 .ومتواصلة وال سٌما فً ظل انحسار الشخصٌة الفلسطٌنٌة وتالشٌها وعدم اكتراثها لما ٌحدث 

لكافة المصاعب والظروف  التجربة الفلسطٌنٌة التً ما زالت فً مراحلها األولى فً موضوع الحفاظ والترمٌم تعتبر تحد

األصعدة ومنها صعٌد الدراسات واألبحاث الذي تأتً ع التً تواجه هذه التجارب وهً بحاجة إلى مزٌد من الدعم على جمً

. هذه الدراسة لتساهم فٌه

وألهمٌة وحساسٌة الوضع فً بالدنا المقدسة وخاصة مدٌنة القدس والخلٌل كمدن محتلة وأنه ال بد أن ال نغفل عن أهمٌة 

لذلك عمدنا إلى  هذا االتجاه باختٌار إعادة تأهٌل وترمٌم , المبانً األثرٌة التارٌخٌة فً مدن وقرى فلسطٌن المختلفة 

وفً هذا التقرٌر سوف نقوم بدراسة توثٌقٌة لشرٌحة من مبانً المركز التارٌخً لبلدة السموع .واستخدام المبانً القدٌمة 

حٌث تشمل هذه الدراسة دراسة تارٌخٌة عن , وبالتحدٌد فً المنطقة المحٌطة بالبرج القدٌم وذلك تمهٌدا إلعادة تأهٌلها 

المنطقة والوصف المعماري لها ومواد البناء المستخدمة وكذلك دراسة المحٌط للمبانً والمعاٌٌر التخطٌطٌة والتصمٌمٌة 

المتبعة فً المبانً القدٌمة وسنعمل على إعادة استخدام المنطقة بمبانٌها وتطوٌرها لتخدم سكان المنطقة والوافدٌن لها 

 .والسٌاح القادمٌن لزٌارتها 

وأخٌرا نرجو اإلشارة إلى أننا  جمٌعا كأفراد فً المجتمع الفلسطٌنً ٌجب علٌنا أن نفهم تراثنا وعمارتنا ومهما كان دورنا 

لذا , بسٌط فهو ذو شأن فً رفع قٌمة تراثنا عالٌا وحماٌته من  األمم الطاغٌة التً تسعى للعبث به وتدمٌره وطمس هوٌته 

 .علٌنا جمٌعا أن نقف متكاتفٌن لحماٌته واالرتقاء به 
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 .  صورة جوٌة توضح المركز التارٌخً لبلدة السموع ( :1-1)  الشكل  
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   أهمــــــٌة المشروع 2.1

 

الن التراث الثقافً والهوٌة التراثٌة الفلسطٌنٌة عماد حٌاة الفلسطٌنً  البد لنا أن نساهم فً حماٌة هذا اإلرث بشتى أنواعه 

ومن هذا المنطلق اخترنا نحن . خاصة فً ظل المحاوالت اإلسرائٌلٌة المستمرة لطمسه والنٌل من الهوٌة الفلسطٌنٌة 

كفرٌق عمل أن ٌكون مشروعنا تدعٌما ألفكارنا وتطبٌقا لها على ارض الواقع فأصبح هذا المشروع إلعادة ترمٌم وتأهٌل 

المركز التارٌخً لبلدة السموع أحد األطروحات التً اقترحتها وزارة الحكم المحلً ضمن مشروع إعادة إحٌاء المراكز 

لحماٌة ما تبقى من هذه المبانً وإعادة إشغالها بعد أن هجرها أهلها ومن هنا اخترنا .التارٌخٌة فً هٌئات الحكم المحلً 

 .هذا العمل لٌكون مشروع تخرج لنا  

وبعد أن تحققنا من رغبة وزارة الحكم المحلً من إمكانٌة تنفٌذ مثل هذا المشروع على ارض الواقع رغم جمٌع الصعوبات 

التً ستعترضنا أثناء تطبٌقه والعمل به وكمساهمة ولو كانت بسٌطة قررنا أن نمد ٌد العون وان نقدم للجنة أفكارنا خالل 

 واستكملت فً الٌوم التالً فً قاعة بلدٌة السموع والتً كانت 2015/ 17/4ورشة العمل التً أقٌمت ٌوم الجمعة الموافق 

والتً انتهت " ورشة القطاعات المحتملة للتطوٌر وتطوٌر البرامج إلحٌاء المركز التارٌخً فً بلدة السموع " بعنوان 

 . بجولة فً البلدة القدٌمة قام بها المشاركون فً الورشة كجزء من تعزٌز الرواٌة الشفوٌة للمكان 

وخالل هذه الورشة استعرض المشاركون أفكار مختلفة حول الرؤٌة المجتمعٌة والتوجهات اإلستراتٌجٌة إلحٌاء المركز 

التارٌخً لبلدة السموع من خالل أربع مجموعات عمل تناقشت خالل الجلسة القتراح مواقع ومحاور لتطوٌر وتفعٌل المركز 

محافظ على التراث , ومستدام , حٌوي , مزدهر , من أجل مركز تارٌخً ممٌز " فكانت الرؤٌة , التارٌخً لبلدة السموع 

وكان احد التوجهات لتحقٌق هذه الرؤٌة هو إعادة تأهٌل واستخدام مبانً تلك المنطقة القدٌمة كمنطقة , "  ومواكبا للحداثة 

وكانت فكرة , سٌاحٌة بعد ترمٌمها وتوثٌقها  وال سٌما أن الموروث الثقافً  معرض للضٌاع نتٌجة قلة االهتمام والتوثٌق 

إعادة تأهٌل المنطقة لتخدم أهالً المنطقة بتشغٌلهم وٌخدم زوار المنطقة والسٌاح القادمٌن لها  المنطقة ومعاٌشة ظروفها 

فكانت فكرة المشروع كمرآة تعكس صورة المدٌنة القدٌمة , وأحوالها ورؤٌة التراث والعمارة الفلسطٌنٌة القدٌمة ودعمها 

 .والتراث الفلسطٌنً فً شرٌحة وجزء مقتطع من مركز البلدة القدٌمة 

المشروع مقرر أن ٌكون على شرٌحة مقتطعة من مركز المدٌنة القدٌمة وهً منطقة البرج القدٌم وحوش السالمٌن وأبو 

الكباش والعقٌلً  وهً عبارة عن مبانً سكنٌة قدٌمة مهجور جزء كبٌر منها ومحال تجارٌة موزعة على الشارع الرئٌسً 

 .الذي ٌربطها 

أما بالنسبة لجدوى المشروع من الناحٌة التارٌخً فان مجرد إعادة استخدام هذه المبانً وتوثٌقها ٌعد خدمة لها بأبرز 

أشكالها وال سٌما أن االحتالل ٌسعى لطمس معالمها التارٌخٌة ومن هذا المنطلق نبعث أهمٌة المشروع وهدفه ونتمنى أن 

 .نكون موفقٌن فً اختٌاره وان نساهم ولو بالقلٌل بدعم موروثنا الثقافً والتارٌخً 
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 أهــــــداف المشروع  3.1

 

 تهدف هذه الدراسة 

 

مواجهة التحدٌات والمحاوالت المستمرة للقضاء على تراثنا المعماري األصٌل الذي ٌمثل جانًبا من حضارة شعبنا  -1

 .الفلسطٌنً وتسلٌط الضوء على اإلرث المعماري فً البلدات الفلسطٌنٌة و محاولة إبراز وتوثٌق جانب منه

 

التعرف إلى كٌفٌة نشأة البلدات والمراكز التارٌخٌة الفلسطٌنٌة وكٌفٌة تطورها والتعرف إلى العناصر المعمارٌة  -2

 .المكونة لها قدًٌما

 

لفت األنظار إلى اإلرث المعماري فً البلدات الفلسطٌنٌة وتوثٌقه ودراسته وباألخص المركز التارٌخً لبلدة السموع  -3

 .ودراسة النسٌج المعماري والفراغً

 

من خالل إقامة مرافق سٌاحٌة واقتصادٌة وتوفٌر فرص عمل ولتشجٌع : الجذب السٌاحً وإحٌاء البلدة القدٌمة  -4

إعادة استعمال المبانً القدٌمة والفضاءات حولها بما ٌتالءم مع ذلك  وقد قمنا من خالل ورشة عمل بطرح أفكارنا 

فٌما ٌخص تطوٌر المنطقة من الناحٌة االقتصادٌة والسٌاحٌة حٌث سٌتم  من خالل مشروعنا إعادة ترمٌم المنازل 

إضافة إلى إٌجاد أماكن لبٌع التحف والمشغوالت الٌدوٌة التً ٌشتهر  بها أهل , المتهدمة واستغاللها كشقق سكنٌة 

 .السموع  مما ٌساهم فً جذب السٌاح بشكل كبٌر إلى المنطقة 

 

 

من خالل منع استخدام المبانً القدٌمة فً البلدة وخصوصا المهجورة منها : محاربة األمراض االجتماعٌة المتفشٌة  -5

 . كمالجئ لمتعاطً المخدرات 

 

من خالل المشروع سٌتم خلق فرص عمل متنوعة فً المنطقة من خالل الفعالٌات المختلفة  : تشغٌل األٌدي العاملة  -6

 .كالمعارض الموسمٌة التً ستقام فً مبنى البرج التً تعرض المشغوالت الٌدوٌة والصناعات المحلٌة 

 

 

من خالل عرض منتجات تقوم بها المرأة الفلسطٌنٌة من تطرٌز ونسٌج ومنتجات غذائٌة محلٌة :  تفعٌل دور المرأة -7

 .باإلضافة إلى الصناعة األهم فً السموع وهً صناعة البسط ,كالسمن الذي تشتهر به السموع بشكل خاص 
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   وصـــــف المشروع4.1

 

ٌقع المركز التارٌخً وسط بلدة السموع بحٌث تعتبر هذه المنطقة منطقة جذب هامة فً وقت افتقرت فٌه للخدمات السٌاحٌة 

ومن هنا تأتً أهمٌة تفعٌل هذا النوع من المشارٌع للنهوض بوسط . والترفٌهٌة سواء لسكان البلدة المقٌمٌن أو للسٌاح 

البلدة التارٌخً وللحفاظ على هوٌة وأصالة البلدة وخصوصا فً ظل محاوالت التهوٌد وطمس الهوٌة والمعالم التً ٌقوم 

 .بها المحتل 

وقد قمنا بالجوالت المٌدانٌة والتقاط . ومن ناحٌة أخرى فان إحٌاء المنطقة ٌساعد فً تحسٌن الوضع االقتصادي فٌها 

الصور التً أعطتنا تصورا عاما عن منطقة وظروف المشروع وباالطالع على مشارٌع وأفكار مشابهة لمثل هذه المشارٌع 

 :قمنا بالتفكٌر بأفكار أولٌة قابلة للتعدٌل والتطوٌر خالل المراحل القادمة كما ٌلً 

 

القٌام برفع المنطقة وتوثٌقها رفعا أولٌا باستخدام الصور ورسم االسكتشات ومن ثم رفعها رفعا دقٌقا باألدوات  -1

 .المساحٌة وتوثٌقها بالرسومات والتصوٌر الفوتوغرافً 

 

عمل الدراسات الالزمة القابلة للتعدٌل فً المراحل الالحقة حول كٌفٌة استغالل المنطقة من خالل استغالل المبانً  -2

 .القدٌمة بعد ترمٌمها 

 

 

المحالت التجارٌة القدٌمة التً تمتد على طول شارع رئٌسً واحد ٌمكن استغاللها لبٌع وعرض المنتجات كالسمن  -3

 .الحٌوانً والمصنوعات المحلٌة كصناعة البسط والنسٌج  وغٌرها مما تختص وتتمٌز به بلدة السموع 

 

 

 .محاولة توحٌد الواجهات الداخلٌة للمشروع وجعلها كوحدة واحدة تحاكً الطابع المعماري للمنطقة المحٌطة  -4

 

التفكٌر بشكل المشروع ومعرفة احتٌاجاته وكٌفٌة ربط أجزائه وترابطها بحٌث ٌمكن إضافة عناصر معمارٌة  -5

مع , جدٌدة مقترحة لربط عناصر المشروع بعضها البعض وضمان التسلسل المرن بٌنها كزائر أو كمقٌم محلً 

االهتمام بتبلٌط األرضٌات والممرات بمواد اقتصادٌة تعكس البٌئة المحٌطة وتأهٌل مداخل المشروع والشوارع 

 .المحٌطة مع توفر الساحات الخضراء ومواقف السٌارات وخدمات البنٌة التحتٌة واالهتمام باإلنارة اللٌلٌة 
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   منهجٌة العمــــــل 5.1

 

 

 : سٌتم العمل على المشروع ضمن آلٌتٌن 1.5.1

 

 :الجانب العملً من المشروع  -1

 

 .زٌارة الموقع والتقاط الصور الفوتوغرافٌة له عدة مرات  -2

الحصول على مخططات التصوٌر الجوي للمنطقة من الطاقم المساحً الخاص بجامعة بولٌتكنك فلسطٌن وتم  -3

 .الحصول على بعضها بمساعدة بلدٌة السموع 

المباشرة بعملٌات الرفع المساحً للمنطقة باألدوات المساحٌة عن طرٌق فرٌق المشروع المكون من اربع أفراد  -4

 .سواء كان الرفع داخلٌا أم خارجٌا وبتوثٌق الصور الفوتوغرافٌة 

 .القٌام برسم المساقط األفقٌة للمبانً ورسم الواجهات  -5

 .بحث أفكار التطوٌر السٌاحً للمركز التارٌخً لبلدة السموع والمنطقة المراد ترمٌمها واستغاللها  -6

تقدٌم أفكار تصمٌمٌة عما سٌتم فعله ومناقشتها من خالل ورشات العمل التً أقٌمت خصٌصا لذلك برعاٌة وزارة  -7

 .الحكم المحلً  ومناقشتها مع األستاذ المشرف 

 .إعداد مخططات وتصامٌم معمارٌة للموقع  -8

 

 

 :الجانب النظري من المشروع وشمل تجمٌع المعلومات النظرٌة حول - 2

 

 .الجانب التارٌخً للبلدة  -1

 . المعلومات المتعلقة بالمعاٌٌر التصمٌمٌة والتخطٌطٌة للمجمعات السٌاحٌة والشقق السكنٌة والمبانً القدٌمة -2

 .تناول حاالت دراسٌة مماثلة سواء محلٌة أو خارجٌة وتحلٌلها بالمساقط والصور والتفصٌالت  -3

 .تحلٌل المشروع من حٌث المداخل والمخارج والنواحً المناخٌة والبٌئٌة والبنٌة التحتٌة  -4

 .تحدٌد برنامج المشروع بالمساحات والفراغات والساحات ومواقف السٌارات وبكل الجزئٌات المستهدفة  -5
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 :  آلٌة التحلٌل المعماري فً المشروع 2.5.1 

 

وٌشمل التوثٌق بالرسومات والخرائط والمخططات التً أفادنا بها الطاقم المساح لجامعة بولٌتكنك : التوثٌق - 1

 .فلسطٌن وأٌضا التوثٌق بالصور الفوتوغرافٌة لكامٌرات الفرٌق وهواتفهم المحمولة 

 .التحلٌل التارٌخً - 2

 .مواد البناء والبٌئة المحٌطة - 3

 .حالة المبانً - 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . صورة توضح احد االسكتشات  الٌدوٌة ألحد عقود تجمع السالمٌن ( :2-1)  الشكل  

. 
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  المشاكل أثناء المشروع 6.1

 

 :واجهتنا العدٌد من المشاكل أثناء الرفع المساحً حٌث 

 

عدم تعاون بعض أهالً المنطقة ومنعنا من أداء مهمتنا فمثال عند رفع احد التجمعات قام احد ساكنٌها بمنعنا من  -1

الدخول مع العلم انه ٌسكنه وهو لٌس مالكه األصلً ورفض إعطاءنا المفاتٌح رغم المحاوالت  والزٌارات 

 .المتكررة  لنفس الغرض 

 

عدم استطاعتنا للدخول لبعض الفراغات نتٌجة إغالقها أو تلفها مما ٌعٌق عملٌة الرفع كما حدث معنا فً إحدى  -2

 .عقود تجمع العقٌلً ؛ إذ أن صاحب العقد ٌقٌم فً دولة أخرى غٌر فلسطٌن  وٌمتلك المفاتٌح الخاصة به 

 

أكوام النفاٌات المتراكمة أمام بعض المبانً القدٌمة  باإلضافة الى النباتات الشائكة التً نبتت أمامها كالقرٌص  -3

 .ومواجهة أنواع مختلفة من الحشرات الزاحفة  
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  :  الموقع 1.2

 :  الخلٌل 1.1.2

محافظة   وتحدها من الشمال.² كم997وتبلغ مساحتها  الضفة الغربٌة واقعة فً جنوب فلسطٌنٌة هً محافظة محافظة الخلٌل

من ناحٌة المساحة  الضفة  وهً أكبر محافظات.من الجهات األخرى والبحر المٌت الخط األخضر بٌنما ٌحدها بٌت لحم

خلٌل هللا ومنه أخذت الخلٌل  إبراهٌم وفٌها قبور األنبٌاء الضفة الغربٌة من أراضً % 16والسكان حٌث تبلغ مساحتها 

وتبعد  والٌهودٌة اإلسالمٌة الدٌانتٌن لدى القدس وأزواجهم علٌهم السالم وأخذت المكانة الدٌنٌة بعد وإسحق ٌعقوب وكذلك قبر.تسمٌتها 

 أبرزها مدن الخلٌل ودورا وٌطا والسموع والظاهرٌة  قرٌة ومدٌنة100وتتكون المحافظة من   .كم15قرابة  القدس عن مدٌنة

 .والعروب  الفوار هما باإلضافة إلى مخٌمٌن لالجئٌن  وحلحول 

وهم قبٌلة . مدٌنة الخلٌل كانت تدعى فً األصل قرٌة أربع بمعنى مدٌنة أربع نسبة إلى بانٌها أربع الكنعانً بمعنى أربعة 

وفً .  قبل المٌالد اعتماداً على الحفرٌات 3500وٌبدو أن تارٌخ المدٌنة ٌرجع إلى .الكنعانٌٌن الذٌن كانوا ٌوصفون بالجبابرة 

وعندما توفٌت زوجته سارة .  شمالً الخلٌل رأوائل القرن التاسع عشر قبل المٌالد سكن إبراهٌم علٌه السالم تحت بلوطات مم

كما دفنت بعد ذلك لٌئه . دفنت فً مغارة المكفٌلة التً اشتراها ثم دفن هو وولده إسحق وزوجته رفقه فً المقبرة المذكورة 

.  زوجة ٌعقوب وجثة ٌعقوب أٌضاً التً أحضرت من مصر محنطة

وهزم ملوك المدن الكنعانٌة واستولى على الخلٌل وأقطعها لكالب بن ٌفنه , وعندما دخل ٌوشع ببالدنا أخذ ٌدمر وٌحرق وٌقتل

 1.وحبرون تعنً عصبة وصحبة ورباط . الذي غٌر اسم المكان إلى حبرون نسبة إلى أحد أوالده 

: قضاء الخلٌل 2.1.2 

أي أن ما كان ٌملكه الٌهود  . 2 كم6132تسرب منها للٌهود  2 كم2176.185 حوالً 1945بلغت مساحة قضاء الخلٌل عام 

 1100 بلغت األراضً التً نجت من االستعمار الٌهودي 1948وبعد نكبة . من مجموع مساحة القضاء 0.003كان ٌقل عن 

.  من أراضً القضاء 2 كم 1976أي أن الٌهود استولوا على 2كم 

 2.هناك خرب كثٌرة فً القضاء تعود للعصر الحجري والكنعانٌٌن وعهد الرومان والصلٌبٌٌن 

: السموع 3.1.2

وهً فً األصل بلدة كنعانٌة .  م عن سطح البحر 734وترتفع .  كم 14وتبعد عنها  . قرٌة عربٌة تقع جنوبً مدٌنة الخلٌل

والصٌغة األولى أصح وهً اسم مشتق من المادة السامٌة العامة  . (اشتموه)و  (اشتموع )باسم , ورد ذكرها فً العهد القدٌم

حصنها . ولكن االسم ٌنحاز إلى معنى سماع القول أو األمر واالمتثال لما ورد فٌه أي أنه ٌعنً الطاعة والهدوء  ,  (سمع )

.   دونم138872مساحة أراضٌها  وبلغت. اإلفرنج فً العصور الوسطى وما زالت بقاٌا حصنها قائمة للٌوم 

                                                           
1

 184ص  ,1970-1920القرى العربٌة المدمرة والمنهوبة ,أحمد العلمً .  د 
2

 184ص  ,1970-1920القرى العربٌة المدمرة والمنهوبة ,أحمد العلمً . د 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D8%AD%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D8%AD%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D8%AD%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D8%AD%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D8%AD%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B1
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خر التجمعات السكانٌة آوهً  الجنوب من الجدار العازل بٌنما ٌحدها والغرب الشمال من والظاهرٌة اردو و ٌطا بلدات وتحدها

. الضفة الغربٌة أقصى جنوب

القدٌمة وفً  بالعبرٌة(اشتمواع)بنٌت على أنقاض القرٌة الكنعانٌة العربٌة , وهً إحدى البلدات التً تطل على صحراء النقب

وما زالت  Semoa وذكروها باسم العصور الوسطى فً اإلفرنج ولقد حصنها Asthemoe ُحرف االسم إلى الرومانً العهد

,  آالف سنة قبل المٌالد 5حٌث ٌعود تارٌخها إلى نحو , وهً من أقدم البلدات فً محافظة الخلٌل .نبقاٌا حصنها ماثلة للعٌا

 من الحجر تعود 1فقد تم العثور على عدة أوانً فخارٌة ومدٌة,وقد دل على ذلك الموجودات األثرٌة التً تم العثور علٌها 

 2. للعصر الحجري

3 

 

 

 دونم, واألراضً المزروعة بالمحاصٌل الحقلٌة 373 دونم بما فٌها المركز التارٌخ16240ًمساحة المخطط الهٌكلً تبلغ 

 دونم واألراضً التً بحاجة الستصالح 3000(وخاصة الزٌتون) دونم واألشجار المثمرة 500دونم والخضار 17000

 .  نسمة24349 دونم, وعدد سكانها 15000وتأهٌل 

                                                           
 المدٌة وتعنً السكٌن أو المطوة 1

 أحمد عقٌالن وهو مؤرخ , مقابلة مع أحد السكان 2
3

 2009,  القدس أرٌج –معهد األبحاث التطبٌقٌة , دلٌل بلدة السموع : المصدر

 .خرٌطة توضح موقع وحدود بلدة السموع ( :1-2)  الشكل الشك 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B7%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B7%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B7%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
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ٌتوسط البلدة بقاٌا برج ومبنى قدٌم ٌعود للفترة الرومانٌة, إضافة إلى أبنٌة 

وجدران متهدمة ومغر وكهوف, وتحتوي البلدة أٌضا على العدٌد من عتبات 

 .األبواب المستعملة للمرة الثانٌة والتً بها نقوش ممٌزة

, وبها موقع أثري (وهً متصلة بها تماما)وتقع قرٌة رافات إلى جوار السموع 

ٌحتوي على مسجد ومبانً أخرى مهدمة, باإلضافة إلى أساسات ومدافن 

وٌحٌط بالسموع العدٌد من الخرب األخرى الصغٌرة المنتشرة . دٌر رافات ومغارة وصهارٌجلمنقورة بالحجر, وبها بقاٌا 

 .حولها مثل خربة المركز وخربة الثوانً وخربة القرٌتٌن ورجم السوٌف وبٌوض وغٌرها

منطقة السٌمٌا األثرٌة والمنطقة األثرٌة فً وسط البلدة و,ٌوجد فً السموع الكثٌر من المواقع األثرٌة مثل سجن مجد الباع

 حٌث أن البلدة مبنٌة على عدة مغارات وأنفاق أثرٌة كنعانٌة وإسالمٌة . الكنعانٌةواألثاربجانب المسجد الكبٌر وكثٌر من المغر 

 بلدة السموع غنٌة باآلثار والخرب الباقٌة ,وبعضها مأهول ,حٌث عثر فٌها على عدة مقابر وأماكن أثرٌة وقطع فخارٌة

وقا ٌقطنها الرعاة فً مواسم ففخربة غوٌن ال.1948واآلخر مهجور وجزء منها فً البلدة وآخر فً المناطق المحتلة سنة 

كما تحتوي على آثار قصر قدٌم  .وأساساتالربٌع والحصاد وهً منطقة زراعٌة رعوٌة تحتوي كهوف ومغائر وقبور قدٌمة 

 وكانت من أهم المناطق الزراعٌة والرعوٌة وقمحها مضرب , 1948أماخربة عتٌر احتلت عام .فً منطقة خلة أبو الضبع 

أما الخرب . رومانٌةوأبار وقبور وأساسات قدٌمة ةبنًأها وفً وقد كانت فً مواسم الربٌع والحصاد مسكن ألهل البلد ,مثللل

ل آ وهً خربة مأهولة اشتق اسمها من السمو أي االرتفاع ألنها تقع على راس جبل وٌقطنها ؛خربة السٌمٌاءاألخرى فهً 

 (وهً مقابر رومانٌة) القدٌمة والمغائر والنوامٌس واألساسات والكهوف اآلباربوعقٌل والسالمٌن وهً خربة قدٌمة تكثر فٌها أ

وفٌها مكان ٌعرف بالربٌة وبها طرٌق تتصل ببٌت جبرٌل تمرعلى أبو العرقان وعش الصقرة ورابود إلى بٌت جبرٌل وهً 

 الٌوم قرٌة أصبحتل أبو عواد وقد آ وتقع جنوب بلدة السموع وٌقطنها ( تم ذكرها سابقا): خربة رافاتأما . الصلٌبٌنأٌاممن 

 قدٌمة مهدمة ةبنًأ مواقع فٌها إال فٌها األثارمتطورة وتتوفر فٌها خدمات التعلٌم والصحة ونهضة عمرانٌة ممٌزة ولم ٌعد من 

 بسٌطة مهدمة أثارتقع جنوب غرب السموع بها : خربة الرظٌم .اإلسالمً األول وبناء قدٌم ٌرجع إلى العصر وأساسات

بها كهوف ومغائر وصهارٌج وبركة بنٌت فً عهد : خربة مجدل باع.ٌسكنها عدد قلٌل فً المواسم وهً منطقة وعره

 ممٌزة من قصور أبنٌةوهً مهدمة الٌوم فٌها . وكهوفها منحوتة فً الصخر وأبارها كثٌرة أثارها لسقاٌة الحجاج األموٌٌن

 وأساسات قدٌمة من صهارٌج أثارجنوب السموع ٌسكنوها الرعاة بها : الخرابةخربة . تعرضت لدمار كبٌرأنهاوأعمدة وٌبدوا 

 قدٌمة مهدمة ومعاصر زٌتون ومطحنة أبنٌةجنوب السموع بها : خربة الدٌر.وكهوف منحوتة فً الصخر والمعاصر القدٌمة

 ومغائر أساساتجنوب شرق السموع بها : وادي العماٌر .  ومغائرأساساتحبوب حٌث ٌوجد حجر دائر بقطر متر وبها 

عند المسجد العمري   والثانٌةةفً السموع مقبرتٌن قدٌمتٌن واحدة فً وسط البلد. ة مختلفوأثاروكهوف وبٌوت مهدمة قدٌمة 

 .وهناك مقبرة ثالثة حدٌثة فً طرٌق خلة الكروم

 كوخا مبنً بالحجر, ودمر 15 منزال و125 عنٌف دمر خالله اكثر من إسرائٌلً قصف إلىم 1966تعرضت السموع عام 

. أٌضا الكثٌر من المرافق العامة مثل أماكن العبادة والمدارس

 

 

 . صورة عامة لطبٌعة أراضً السموع ( :2-2) الشكل الشك
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صفات المركز التارٌخً   2.2

 

مركز البلدة هو ذاته المركز التارٌخً للسموع الذي بنً فً محٌط الجامع الكبٌر والموقع األثري والذي ٌعتقد بأنه معبد 

.  الشمال والجنوب على سفح الهضبةإلىوامتد المركز التارٌخً . رومانً قدٌم, وتتمركز معظم المبانً حول الجامع الكبٌر

 1.ٌحتوي المركز التارٌخً بعض المحال التجارٌة وبعض الخدمات العامة

ٌمتاز المركز التارٌخً بوجود العدٌد من القطع الحجرٌة وعتبات األبواب المنقولة من مواقع أخرى لٌتم إعادة استخدامها فً 

. وهذه القطع ذات أحجام كبٌرة وٌوجد علٌها نقوشات ممٌزة. مبانً قدٌمة فً السموع

ٌقطع المركز التارٌخً شارع رئٌسً ٌفصله إلى قسمٌن, وتطورت الحٌاة االقتصادٌة على طول الشارع الذي تعرض لكثٌر 

 .من عملٌات الهدم للمبانً القدٌمة وبناء محال تجارٌة على طوله

وآخر هو طرٌق  فلسطٌن المحتلة الرئٌسً المؤدي إلى الطرٌق وتصل إلى البلدة عدة طرق وأهمها الطرٌق الجنوبً وهو 

وتقع , شماالً  وٌطا وطرٌق ثالث ٌربط بلدتً السموع2 60بطرٌق  وهو موصول (الطرٌق الرئٌسً)البلدة  غرب السٌمٌا فً

 . خط االستواء  شمال32,9وعلى  غرٌنتش درجة شرق 35,4 خط طول على الخلٌل مدٌنة جنوب البلدة

 :السكان  1.2.2

 1961عام , نسمة (2520 )1945عام و, نسمة  (1882 )1931عام و,نسمة (1600 )1922عام  فً قدر عدد سكانها 

( 12912 )1997عام , نسمة (9022 )1996عام ,نسمة (7600 )1987عام , نسمة (3100 )1982عام , نسمة (3103)

نسمة   (22602 )2012عام ,نسمة (22000 )2011عام , نسمة (19154 )2007عام ,نسمة (17353 )2005عام , نسمة

.  لم تتزاٌد بسب المعارك التً شنها االحتالل على القرٌة 1982- 1961نالحظ أن أعداد السكان خالل الفترة و

 البنٌة التحتٌة والخدمات  2.2.2

 :حٌث تنوعت الخدمات والبنٌة التحتٌة فً المركز التارٌخً إلى 

 بشبكة االتصاالت من الوحدات السكنٌة موصولة % 80حوالً  : االتصاالت . 

                                                           
استشاري دعم تخطٌط التنمٌة )مازن غنام . م, محافظةالخلٌل/  تقرٌرتقٌٌم أوضاع التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌةفً المركز التارٌخً لبلدة السموع 1

 .(االجتماعٌة واالقتصادٌة
2

شماالً ومعظم الطرٌق ٌمر  الناصرة جنوباً حتى مدٌنة السبعبئر مدٌنة  وٌربط ما بٌن فلسطٌن المحتلة و الضفة الغربٌة طرق أحد  60 شارع طرٌق

 1921 - 1920عوام أسس بٌن أ والناصرة العفولة وجزء من الطرٌق الواصل بٌن وجنٌن ورام هللا والقدس وبٌت لحم كالخلٌل الضفة الغربٌة بمناطق

وقعت العدٌد من العملٌات على طول الطرٌق وهو ٌربط باألساس المستوطنات بالضفة الغربٌة بعضها ببعض دون الحاجة  االنتفاضة الثانٌة وفً خالل

حتى  الخط األخضر حتى سهل عرابة والثانً ٌبدأ من بئر السبع للدخول بالمدن والقرى الفلسطٌنٌة الطرٌق ٌقسم إلى قسمٌن األول ٌبدأ من

 .موقع وٌكٌبٌدٌا الموسوعة الحرة حسب .الناصرة مدٌنة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_60
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_60
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_60
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B7%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B7%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B7%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B7%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B7%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B7%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%25
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D8%AD%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D8%AD%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D8%AD%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9
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 وتعتبر .من الوحدات السكانٌة موصولة بشبكة المٌاه % 70وقرابة , م 1973عام  المٌاه وصلت البلدة بشبكة: المٌاه

 .االحتالل سٌطر علٌهيوٌوجد فً البلدة بئر السٌمٌا والذي . المصدر البدٌل للشبكة المٌاه مٌاه آبار الجمع وتنكات

 .2008  جدٌد بنً عام خزان مٌاه وٌوجد فً البلدة

 من الوحدات موصولة بالكهرباء وتقوم بلدٌة السموع  % 85وقرابة  1993 تم وصل البلدة بالشبكة عام :الكهرباء

 .اإلسرائٌلٌة الكهرباء القطرٌة شركة من الكهرباء بشراء

 وٌتم نقلها إلى مكب الدٌرات التابع لمجلس الخدمات المشترك . ٌتم جمعها بشكل ٌومً: الصلبة النفاٌات جمع

 .عن البلدة كم 15وٌبعد قرابة  -ٌطا - للتخطٌط والتطوٌر

 ًالمٌاه  للتخلص من امتصاصٌة وجمٌع الوحدات تستخدم حفر صرف صحً ال ٌوجد شبكة: الصرف الصح

 .العادمة

 وتحدث أزمة فً بعض األٌام . عمومٌة سكان البلدة داخلٌاً وخارجٌاً  سٌارة 100تنقل قرابة  :المواصالت خدمة

  .خصوصا فً فترة الصباح

 1.رئٌسٌة بحالة جٌدة كم 10طول شبكة الطرق, منها  كم 68: الطرق 

ابو عواد والدغامٌن  والرواشدة والبدارٌن والسالمٌن , والمحارٌق , تتألف السموع من عدد كبٌر من العائالت منها الحوامدة و

. ابو كرش و الخالٌلة وابو الكباش وابو سٌف وابو طبٌخ , والزعارٌر 

 

 : الخصائص الطبٌعٌة للموقع 3.2

 

بئر  المتجهة نحو األودٌة العلٌا لبعض المجاري حٌث تبدأ, تنحدر أراضٌها نحو الجنوب الغربً جبلٌة  فوق رقعة السموع تقع

 الزراعٌة الحبوب بأنواعها والعنب والتٌن المحاصٌل , وأهمدونم 138782أراضٌها  مساحة , وتبلغالسبع

وتعتبر سمونها من أجود أنواع السمون  فً . فً المناطق الوعرة  المراعً لتوفر المواشً على تربٌة السكانوٌعتمد والزٌتون

 .منطقة الخلٌل 

فٌها قلٌلة إذا ما قورن ببعض المناطق األخرى حٌث ٌبلغ  األمطار الفلسطٌنً فإن كمٌة النقب وبسبب موقع البلدة على رأس

حسب وحدة  % (61تصل إلى  والرطوبة  درجة مئوٌة18ٌصل إلى  درجة الحرارة ومعدل  ملم360السنوي األمطار معدل

الجمع حٌث أن معظم  آبار فً المٌاه بشكل كبٌر حٌث قلت نسبة الزراعة ولقد تأثرت.(الدراسات الجغرافٌة أرٌج

إلى درجة كبٌرة ؛وقد قامت بلدٌة السموع عام  المحصول الزراعً فقد تأثر األمطار زراعٌة وتحتاج إلى مٌاه البلدة أراضً

سٌطر على بئر السٌمٌا مما  اإلسرائٌلً االحتالل كبٌر فً جنوب البلدة للتغلب على هذه المشكلة, ٌشار أن خزان  بإنشاء2008

تقع  دونم 100,000ولها ما ٌزٌد عن  دونم 30,000فً البلدة, وتمتلك بلدة السموع أكثر من  المٌاه مشكلة ضاعف من

                                                           
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/2008
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1993
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B7%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B7%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B7%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%B5%D8%AD%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%B5%D8%AD%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%B5%D8%AD%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%89_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%89_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%89_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%AD%D9%82%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%AD%D9%82%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%AD%D9%82%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%AD%D9%82%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%AD%D9%82%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%AD%D9%82%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%85
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على  الجدار العازل ببناء االحتالل وأخٌراً قامت قوات 1948 منذ عام االحتالل اإلسرائٌلً التً ابتلعها الخط األخضر خلف

الزراعٌة تزٌد مساحتها  األراضً إلى شرقها وابتلع كثٌراً من البلدة غرب من كم10 حٌث ٌبلغ طوله أكثر من أراضً البلدة

 . دونم 1000عن 

رافات والمركز والثوانً والقرٌتٌن ورجم السوٌف وبٌوض ومجدل باع ورجم المدفع : ٌحٌط بها العدٌد من الخرب أهمها 

أما إدارٌا . وجنبة وعرقوب ابن بسمة ومعٌن وسوسٌة وغونٌة التحتا وغونٌة الفوقا ودٌر شمس وسٌمٌا والحدٌثة والفخٌت 

 .أم غانم , وادي العماٌر , رافات, السٌمٌا : فهً مقسمة إلى تجمعات 

 حٌث اجتاحت إسرائٌل بلدة رافات ونسفت أكثر من خمسٌن منزال 1965تعرضت البلدة للغزو اإلسرائٌلً مرتٌن األولى عام 

 بٌت ودافع أهل 200 حٌث احتلت البلدة ألكثر من ست ساعات نسفت فٌها أكثر من 1966للمواطنٌن, والمرة الثانٌة فً عام 

البلدة ببسالة واشتبكوا مع الجٌش اإلسرائٌلً واستشهد عدد منهم دفاعا عن بلدتهم وأنزلوا بعض الخسائر فً جنود العدو 

 حٌث نذاك,آ لهجوم إسرائٌلً بقٌادة وزٌر الدفاع اإلسرائٌلً أرئٌل شارون 13/11/1966الصهٌونً, والثانً فً صبٌحة ٌوم 

واستمرت .  طائرة 12و .  مصفحة نصف جنزٌر 80وأكثر من .  دبابة 80هاجم الجٌش اإلسرائٌلً البلدة بغارة استخدم فٌها 

 آخرٌن 134وجرح .  شخصاُ 18قتل فٌها من األهالً والعسكرٌٌن من الجٌش األردنً حوالً .  ساعات 4الغارة حوالً 

حٌث اقتحم الجٌش اإلسرائٌلً البلدة من الجهة الجنوبٌة وقام بتدمٌر العدٌد من المنازل وكانت قوات أردنٌة فً مواجهة 1.

الجٌش اإلسرائٌلً, حٌث شاركت الطائرات اإلسرائٌلٌة فً قصف المنازل , وتم قصف كنٌسة اعتبرت أثرٌة نظرا لتارٌخ 

". بنائها القدٌم

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

                                                           
1

 . 2003 1دار أسامة للنشر والتوزٌع   ط ,  347موسوعة المدن والقرى الفلسطٌنٌة ص ,آمنة أبو حجر. م . 
2

 . فرٌق العمل : المصدر

 . صورة عامة لطبٌعة أراضً السموع ( :3-2)  الشكل الشك

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1948
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%85
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:  فً بلدة السموعواألثرٌةأهم المواقع الدٌنٌة 4.2

 

 .ألهل البلدة " الولً "جامع الشٌخ عبد هللا أو الجامع العمري والمعروف باسم 1.4.2   

وٌبدو البناء قدٌما من " الكاراج "على المدخل وتعرف المنطقة ألهل البلدة باسم , ٌقع هذا المسجد فً الطرف الشمالً للبلدة 

 م 1982تم ترمٌمه فً , حجارته إذ أن سقف الباب عبارة عن حجر حفر فٌه حفراً بارزاً كما زٌن ببعض الزخارف القدٌمة 

. ه 1403رمضان 

وفٌه محراب ٌرتفع حوالً , وتبلغ مساحة هذا المسجد حوالً مائة متر مربع  ومن داخله فقط سقف بسقف نصف برمٌلً 

كما توجد فً , وفً الركن  الشرقً القبلً من المسجد ٌوجد مصلى صغٌر ٌبلغ ارتفاعه حوالً المتر , سنتٌمتراً  (160)

كانت تستعمل فً الماضً لحفظ الزاد والمتاع للمتصوفٌٌن الذٌن كانوا ٌعتكفون فً " صفقات "جنبات الجامع أمكنة على شكل 

حٌث أقٌمت قبة حدٌثة من ,وفً الركن الشمالً الغربً ٌصعد سلم حجري فٌفضً إلى سطح الجامع , هذا الجامع للعبادة 

والمسجد حالته العامة حسنة وتقام فٌه الصلوات وله . اإلسمنت على شكل نصف الكرة تقوم على عنق ٌزٌد ارتفاعه عن المتر 

. قٌمون 

اتخذ من هذا , وٌبدو أنه رجل من األولٌاء الصالحٌن, وجدٌر بالذكر أنه لم ٌفد أحد من أهل القرٌة بشًء عن خبر هذا الشٌخ 

من أن .هل القرٌة أوٌستدل على ذلك مما ٌروٌه البعض من , فتجمع إلٌه أناس فكان ذا شأن ,المكان مكان عبادة وتدرٌس 

كما رووا عن وجود سرداب ٌصل داخل المسجد بمغارة وسط مجموعة من .الجامع كان فً الماضً مكان اعتكاف للعبادة 

 1.أنه كان ممراً إلى داخل المسجد من تلك البٌوت : البٌوت قرٌبة من المسجد ٌقال

 314/3/1935وٌقوم الجامع على أرض مسجلة ضمن أمالك األوقاف اإلسالمٌة فً الخلٌل بموجب شهادة تسجٌل رقم الطلب 

وورد أن نوع األرض وقف صحٌح , وقد وضعت ضمن سجل األمالك    , 10/3/1941بتارٌخ  , 133/1941والعقد رقم , 

. ممر : ومن الغرب, الطرٌق :ومن الشرق , الطرٌق : ومن الجنوب, ممر : من الشمال : حدودها , 

: مذٌلة بالعبارة التالٌة  , 16/4/1941وقد صدرت بتارٌخ  . بحصة كاملة . متراً مربعاً  ( 598)والمساحة 

. إن العقار المدونة تفاصٌله  أعاله مسجل باسم مأمور  أوقاف الخلٌل بصفته متولً األوقاف اإلسالمٌة  القاطن فً الخلٌل "

 2."وقد أعطٌت له هذه الشهادة إشعاراً بالتسجٌل المذكور 

ثم استخدموه كمدرسة حتى , وٌتسامرون فٌه , استخدمه أهل البلدة كمضافة الستقبال الضٌوف ودٌوان ٌجتمع فٌه الناس 

.  وبنً مسجد للرجال بجانبه, وحالٌاً ٌستخدم كمسجد للنساء.( الذي  تم فٌه إكمال بناء المدرسة 1936حتى عام )الثالثٌنات 

 

                                                           
1

 .89ص1970-1920المدن والقرى العربٌة المدمرة والمنهوبة , أحمد العلمً . د
2

 89منشورات جامعة الخلٌل  ص , من  دراسة تارٌخٌة حضارٌةحالزواٌا والمقامات فً خلٌل الر, نجاح أبو ساره. م
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 : البرج القدٌم 2.4.2

هذا البناء ,وجد فٌه محراب مسجد, اح والزوار على مدار العام يوهو أقدم بناء أثري موجود فً السموع هذا البناء ٌقصده الس

,  تنادٌنا وتحكً لنا عن تارٌخ البالد الموجودٌن فٌها, فٌه آثار قدٌمة وحجارة قدٌمة تربط ماضً اإلنسان بحاضره ومستقبله

وٌعد منطقة أثرٌة بٌزنطٌة بنٌت فً . ٌوجد أكثر من بئر فٌه, ٌعتبر قلعة كنعانٌة حصٌنة كثٌر من آثارها موجودة إلى اآلن 

كان بمثابة الحصن , العهد البٌزنطً على انقاض حصن كنعانً كان ٌستخدم لحراسة المنطقة من الغزوات وقطاع لطرق 

. وفً الفتوحات اإلسالمٌة فً العهد العمري تم تحوٌله إلى مسجد ,األول للدفاع عن منطقة الجنوب بشكل عام 

وهو ٌعتبر اآلن أطالل أثرٌة  ٌدعً الٌهود ,  البلدة مالصقاً للجدار الغربً لمسجد السموع الكبٌر وسط ٌقع البرج القدٌم  فً 

مع أن المسجد فٌه أثر المحراب وٌدل هذا األثر أن ,  للمٌالد 600-300أنه كنٌس  ٌرجع إلى فترة التلمود فٌما بٌن عامً 

بل أن طراز البناء العام ٌدل على أن هذا المحراب  بنً , وكذلك لم ٌضف إلٌه إضافة , المحراب لم ٌفتعل فً البناء افتعاالً 

ومن المعلوم أن وجود المحراب  فً أثر من اآلثار ٌعنً ان ذلك األثر إنا هو من أمكنة , ضمن بناء هذا المسجد وفً حٌنه 

3.فهذا هو البرج األثري فً بلدة السموع, العبادة اإلسالمٌة 

                                                           
1

 . فرٌق العمل : المصدر
2

 .فرٌق العمل : المصدر
3

  .92 ص منشورات جامعة الخلٌل, دراسة تارٌخٌة حضارٌة الزواٌا والمقامات فً خلٌل الرحمن,نجاح أبو ساره. م

 . صورة بانوراما ٌظهر  فٌها المسجد العمري ( :5-2)  الشكل الشك

 

 . صورة تظهر المسجد العمري ( :4-2) الشكل 
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 المساجد النبوٌة األولى فً العالم، وفقا لؤلموٌٌن والراشدٌن والكتابات واألدلة تم إدخال المبنى كمعلم أثري عالمً ضمن قائمة

-705) حكم الخلٌفة األموي الولٌد خالل وهو المسجد األموي بالقرب من الخلٌل فً فلسطٌن ، الذي بنً التارٌخٌة واألثرٌة

  .، أصبح المعبد السابق مسجد تحت حكم األموٌٌن بحسب موقع التارٌخ اإلسالمً (715

أورد الباحث وولف ٌٌفن أن هذا المبنى سقفه .  متر8.35 متراً، الباقً من جداره الغربً ارتفاعه 13.33 × متراً 30أبعاده 

 :ساحاتها مرصوفة بالحجارة الكبٌرة و تحتوي لوحات فسٌفساء كبٌرة،فً الداخل. مكون من إطارات الخشب المقوسة 

هناك معبد فسٌح ٌحتوي منصة ترتفع ثالث خطوات أرضٌتها مزٌنة بالفسٌفساء الملونة، والتً نجا منها صورة لشجرة فً 

مدخل هذا المعبد ٌتكون من ثالث فتحات فً الجدار . وهً بحوزة ااحتالل حالٌاً ، خمسة ألوان ونقوش تكرٌسٌة باآلرامٌة

الجدار الشمالً ٌتخلله فً المركز تابوت .  امتار8 إلىغربً ما ٌصل وبقً من جداره ال.  متر2األمامً الشرقً على ارتفاع 

المقدسة و على الجانبٌن محارٌب صغٌرة، ٌوجد فً المعبد منبر للمسلمٌن ومذبح ٌهودي و مقاعد من الحجر حول قاعة 

 .المعبد

 

                                                           
1

 . فرٌق العمل : المصدر 

 . صورة تظهر البرج القدٌم من الناحٌة الغربٌة ( :6-2)  الشكل الشك

 

https://histoireislamique.wordpress.com/2014/06/15/liste-selon-les-ecris-historique-des-14-premieres-mosquees-au-monde/
https://histoireislamique.wordpress.com/2014/06/15/liste-selon-les-ecris-historique-des-14-premieres-mosquees-au-monde/
https://histoireislamique.wordpress.com/2014/06/15/liste-selon-les-ecris-historique-des-14-premieres-mosquees-au-monde/
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فً الجزء الغربً من المبنى بالقرب من المعبد اكتشف مخبأ كبٌر من المال ٌتكون من خمسة جرات فضة، ثالثة منها تظهر 

 منها سبائك و أشكالوٌشمل المخبأ مجموعة من الكائنات الفضٌة بما فً ذلك مجوهرات بعدة ". خمسة"علٌها كلمة حمراء 

% 99وٌعتقد الباحثون أن قٌمة هذا المخبأ كبٌرة خصوصاً أنها تتكون من الفضة الصرفة والتً تتكون من . خبث الفضة

 .فضة

 

 

 

 

 

 

3 

 

                                                           
2

  . فرٌق العمل : المصدر
3

 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%B9مصدر من اإلنترنت 

  صورة تظهر البرج القدٌم والمكان الذي كان ٌعتقد( :7-2) الشكل 

 .انه ساحة معبد  

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%B9
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، أصبح المعبد (715-705)المسجد األموي بالقرب من الخلٌل فً فلسطٌن ، الذي بنً خالل حكم الخلٌفة األموي الولٌد 

 .ن السابق مسجداً تحت حكم األموًٌ

 

                                                           
4

 /https://histoireislamique.wordpress.comمصدر من اإلنترنت

 وهو معروض . صورة تظهر الكنز الذي عثر علٌه فً موقع البرج القدٌم ( :9-2) الشكل 

 . فً متحف القدس لؤلثار 

. 

 

 . صورة تظهر فٌها البوابة الرئٌسٌة للمعبد والتً نشرت على موقع التارٌخ اإلسالمً :(10-2) الشكل 

. 
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،  كم جنوب الخلٌل فً السموع 15فهو ٌشٌر إلى أنه كنٌس ٌقع على بعد ، الموسوعة الحرة- ولكن بحسب موقع وٌكٌبٌدٌا 

وكانت السموع مدٌنة .  المٌالدي5-4وٌشٌر إلى بقاٌا كنٌس فلسطٌنً قدٌم ٌعود تارٌخه إلى حوالً القرن ، الضفة الغربٌة 

حٌث تم التعرف . وخالل الفترة الرومانٌة والبٌزنطٌة فقد وصفت كقرٌة ٌهودٌة كبٌرة ، قدٌمة  ورد اسمها فً الكتاب المقدس 

كشف الحفر الكامل للموقع أن المبنى  ، 1970 – 1969وفً عام  . 1934على بقاٌا الكنٌس من قبل ماٌر ورٌفٌنبرج فً عام 

 م وٌصل سمك الجدار فٌه 21.3 × م 13.3 وأبعاده أعمدةبطرٌقة تجعله بدون ، تم بناؤه فً . احتل الموقع األبرز فً القرٌة

وأحد المحارٌب الثالثة ٌقع فً الجدار ،  الثالثة على طول جانبه الشرقًاألبوابوكان الدخول من خالل أحد .  م3.5إلى 

 4وتم اكتشاف .وٌضم المبنى أرضٌة من الفسٌفساء وٌعرض منحوتات زٌنة خارجٌة . الشمالً وظف كسفٌنة التوراة 

. بعد الفتح اإلسالمً، تم تحوٌل المجمع إلى مسجد وأضٌف المحراب. شمعدانات سباعٌة متفرعة منحوتة على عتبات الباب

وتم إعادة استخدام العدٌد من العناصر المعمارٌة للمبنى داخل القرٌة . ( قدم23) أمتار 7وا ٌزال الحائط الغربً قائماً بارتفاع 

. الحدٌثة

وهذا ٌدل على محاولة طمسهم لآلثار ، و بحسب مصادر وٌكبٌدٌا فإن جمٌع المصادر والمراجع تعود إلى أسماء ٌهودٌة 

. الفلسطٌنٌة ومحاولة نسبها إلٌهم دون أي دلٌل 

: 1966 نوفمبر 13وفً معركة السموع التً حدثت فً الضفة الغربٌة بتارٌخ 

 عسكري على قرٌة إسرائٌلً والتً تنطوي على هجوم 1966 نوفمبر 13تشٌر معركة السموع لؤلحداث التً وقعت ٌوم 

السموع فً الضفة الغربٌة التً تسٌطر علٌها القوات األردنٌة رداً على غارات ضد اإلسرائٌلٌٌن بالقرب من حدود الضفة 

، وتعتبر أنها كانت عامال مساهما فً انداع 1956وكانت هذه أكبر عملٌة عسكرٌة إسرائٌلٌة منذ أزمة السوٌس عام . الغربٌة

 .1967حرب األٌام الستة فً عام 

وبعد انفجار لغم أسفر عن مقتل ثالثة من رجال الشرطة اإلسرائٌلٌة وأصٌب ستة آخرون، قررت إسرائٌل شن غارة انتقامٌة 

 إظهار قوة إلىتهدف . قاعدة للثوار قرب الخلٌل (الفتح)فً الضفة الغربٌة، لضرب فلسطٌنً  (وتسمى عملٌة التقطٌع)كبٌرة 

تتمتع القوة بغطاء .  جندي400 دبابات  وأربعٌن سٌارة نقل القوات  وحوالً 10عسكرٌة إسرائٌلٌة، تألفت القوة المداهمة من 

ثم انتقلت إلى بلدة 'دمرت هذه القوة على مركز للشرطة فً بلدة رجم آل المدفع . جوي من الطائرات الحربٌة اإلسرائٌلٌة

". اإلسرائٌلٌٌن"منازل فً السموع، اقتربت قوة أردنٌة صغٌرة ونصب لها كمٌن من قبل " إسرائٌل"كما هدمت . السموع

طاردت .  من رجاله بجروح10 وأصٌبقتل زعٌم الكمٌن اإلسرائٌلً .  جرٌحا54 و أردنٌا شهٌدا 15وأسفرت هذه المعركة 

 جرٌحاً من 96 وفٌات و 3أدت هذه الغارة أٌضا .  طائرة مقاتلة أردنٌةبإسقاط سالح الجو األردنً،وقامت إسرائٌلٌةطائرات 

 .المدنٌٌن العرب

كان من المفترض أن تكون غارة سرٌعة نسبٌا وسهلة حسب  (على كال الجانبٌن)باإلضافة إلى أعداد كبٌرة من الضحاٌا 

 ، وعانت إسرائٌل اانتكاسات الدبلوماسٌة نتٌجة لذلك وكانت الواٌات المتحدة مستاءة جداً على هذا الهجوم الكبٌر اإلسرائٌلٌٌن

اندلعت أعمال شغب فً األردن كاستجابة على ما ٌبدو غٌر فعالة من . ( الملك حسٌناألردنًالعاهل )على األصدقاء العرب 
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الغارة على السموع ألهبت الرأي العام . الجٌش األردنً وعدم قدرة واضحة لحماٌة المدنٌٌن الفلسطٌنٌٌن فً الضفة الغربٌة

 1967.5العربً فً منطقة الشرق األوسط وتحولت إلى أن تكون واحدة من العوامل التً أدت إلى حرب األٌام الستة عام 

 قصد تدمٌر البرج اإلسرائٌلً العسكر أن معركة السموع، ومن الواضح واألولى أثناءوهذه الصور توضح الضربة الرئٌسٌة 

 . والذي ٌدعً أنه كنٌس 1966 فً وسط البلدة فً عام   القدٌم

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5

 مصدر من اإلنترنت 

https://www.facebook.com/essamucastle?fref=ts 
6

مصدر من اإلنترنت 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%B9#/media/File:Samu_1.jpg 

 . 13/11/1966ر معركة السموع صورة تظه :(11-2) الشكل 

. 

 

 . 13/11/1966ر معركة السموع صورة تظه :(12-2) الشكل 

. 

 

صور تظهر الضربة الرئٌسٌة واألولى أثناء معركة السموع، ومن الواضح أن العسكر  :(13-2) الشكل 

 . 1966م  اإلسرائٌلً قصد تدمٌر البرج القدٌم فً وسط البلدة فً عا

. 

 

https://www.facebook.com/essamucastle?fref=ts
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%B9#/media/File:Samu_1.jpg
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 .صورة البوابة الحالٌة للساحة التً اعتبرت ساحة معبد قدٌما ( :15- 2)الشكل 

 . 

. 

 

 

7 
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 (الحرة ة من وٌكٌبٌدٌا الموسوع The old Synagogue Eshtemoa.jpg:ملف)المصدر 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_old_Synagogue_Eshtemoa.jpg 
8

 . فرٌق العمل : المصدر

 م 1975صورة قدٌمة للبرج القدٌم السموع عام ( :14-2) الشكل 

وٌالحظ بأن حجم البوابة الحالٌة هو أكبر بكثٌر من الذي بالصورة 

 وذلك ٌدل على أنه تم إعادة بنائها وزٌادة ارتفاعها علماً بأن 

 .  الحجارة الموضوعة اآلن غٌر مرتبة

. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_old_Synagogue_Eshtemoa.jpg
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 .ااستخدامات واشغاات األراضً والمبانً فً السموع ( :16-2) الشكل 

 . 

. 

 

 

 عملٌات هدم كبٌرة بسبب القصف اإلسرائٌلً على بلدة السموع، وما تبقى إلىم 1966لقد تعرض المركز التارٌخً فً عام 

. من هذه المبانً القدٌمة ٌتركز فً محٌط الجامع الكبٌر وعلى حدود الشوارع، ونسبة كبٌرة منها مهجور

المبانً القدٌمة عبارة عن منازل بسٌطة، أغلبها مكون من طابق واحد ولها ساحة أمامٌة، خاصة فً المبانً الموجودة فً 

وٌتمٌز بعضها بوجود قطع حجرٌة كبٌرة فً . وبنٌت هذه المبانً من الحجر، وهً ذات أسقف عقد متقاطعة. المنطقة الشرقٌة

. بعض األحٌان وبها نقوشات ممٌزة

   :  استخدامات األراضً والمبانً فً السموع5.2

  : درجات التغٌٌر فً المناطق المبنٌة

 40 - %60 % نسبة المبانً التراثٌة المهدومة

 .بالنسبة للمبانً التراثٌة القائمة فً مركز البلدة

 20 - %40 % نسبة المبانً التراثٌة القائمة

بالنسبة للمساحة المبنٌة الكلٌة فً المركز 

 .التارٌخً

 40 - %60 % درجة تأثر المبانً بالهجر أو

 .عدم ااستخدام

 60 - %80% التقلٌدٌة )من المكونات األصلٌة

، 4عدد/، المدارس2عدد / مثل الجامع

كدٌوان الخالٌلة، اسطبل، بابور، / الدواوٌن

لمركز البلدة التارٌخً مستخدمة أو  (الخ...

 .موجودة حتى ٌومناهذا

 

 

 

 

  :وصف حالة المبانً المهجورة والمهدمة واألسباب التً أدت إلى هذه الحالة

. معظم المبانً القدٌمة فً بلدة السموع مهجورة حٌث تم بناء مبانً حدٌثة بجوارها، وبعض هذه المبانً بحالة إنشائٌة سٌئة

 .حٌث تعود ملكٌات هذه المبانً للسكان األصلٌٌن
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 .التقسٌم اإلداري للسموع خرٌطة توضح ( :17-2) الشكل 

 . 

. 

 

 تحتوي على المعلومات ( 16- 2) الشكل أما عن ااستخدامات الحالٌة فقد تم تحدٌد تفصٌل استخدام األراضً والمناطق على

 :التالٌة

 المرافق والمؤسسات. 

 المناطق السكنٌة. 

 المناطق متعددة ااستخدامات والمناطق التجارٌة. 

 المركز الحضرٌة والساحات العامة والمساجد أو الكنائس. 

 9. الحدائق العامة والمالعب والفراغات المفتوحة 

  المواقع أو األبنٌة التراثٌة الممٌزة التً ٌمكن أن ٌتم تأهٌلها وإعادة استخدامها ضمن مشارٌع مستقبلٌة. 

 ًمبنى قدٌم بالقرب من المسجد الكبٌر ٌعود للفترة الرومانٌة، وٌتكون من )البرج : الجزء الشرقً من المركز التارٌخ

وحوش الدغامٌن .(المسجد العمري ٌتكون من عقد وساحاتمن بالقرب )وحوش دحدوان   (عقد وغرف وساحات

حوش دار أبو مازن :الجزء الغربً من المركز التارٌخً. ( عقودو ساحات3المسجد الكبٌر ٌتكون من من بالقرب )

ٌمكن )السالمٌن وحوش دار أحمد صافً المقابل له، حٌث ٌتكون كل حوش من أكثر من سبع غرف وساحات 

 .(الخ... مقرات مؤسساتأطفاألواستخدام الحوشٌن كمدرسة او روضات 

 :  التقسٌم اإلداري للسموع 6.2

 10.أم غانم ، وادي العماٌر ، رافات، السٌمٌا :  تجمعات أربعة  إلى إدارٌاً فالسموع  مقسمة أما

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9

استشاري دعم تخطٌط التنمٌة )مازن غنام . م، محافظةالخلٌل/ تقرٌرتقٌٌم أوضاع التنمٌة ااجتماعٌة وااقتصادٌةفً المركز التارٌخً لبلدة السموع 

 .(ااجتماعٌة وااقتصادٌة
10
 القدس  ارٌج –  التطبٌقٌة األبحاثمعهد : المصدر ا
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 .توزٌع األٌدي العاملة حسب النشاط ااقتصادي فً السموع ( :18-2)الشكل 

 . 

. 

 

 :  األنشطة االقتصادٌة 7.2

 

 

 

 

 

 

 

 

من % 30ٌعتمد ااقتصاد فً بلدة السموع على عدة قطاعات ومنها سوق العمل داخل الخط األخضر والذي ٌستوعب حوالً 

 لتوزٌع األٌدي 11 العاملة  وأظهرت نتائج المسح المٌدانًاألٌديمن % 20القوى العاملة وقطاع الزراعة الذي ٌستوعب 

:  فً بلدة السموع ما ٌلً  (ارٌج – به معهد األبحاث التطبٌقٌة  )العاملة حسب النشاط ااقتصادي الذي قام

.  من األٌدي العاملة % 30  وٌشكل اإلسرائٌلًسوق العمل -1

. من األٌدي العاملة % 20قطاع الزراعة وٌشكل - 2

. من األٌدي العاملة % 20قطاع الخدمات وٌشكل - 3

. من األٌدي العاملة  % 15قطاع الموظفٌن وٌشكل - 4

.  من األٌدي العاملة % 15قطاع التجارة وٌشكل - 5

 والتمسك بها  خصوصا فً ظل اانتهاكات األرضوقد ركزنا هنا على ذكر  قطاع الزراعة لما له من أهمٌة للحفاظ على 

. اإلسرائٌلٌة الصهٌونٌة ولما لها من عائد اقتصادي على السكان 

:  قطاع الزراعة

للزراعة منها 12 الف دونم هً عبارة عن أراضً قابلة 31 الف دونماُ منها حوالً 61تبلغ مساحة أراضً السموع حوالً 

 دونماً غٌر مزروعة وهذا بسبب شح المٌاه وقلة خصوبة التربة وانخفاض معدل 13.688 ألف دونم مزروعة و17.312

                                                           
11

القدس ارٌج  –  التطبٌقٌة األبحاثمعهد : المصدر

1
 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%B9مصدر من اانترنت 7

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%B9
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 استخدامات األراضً بشكل عام فً السموع ( :19-2) الشكل 

 (القدس ارٌج –  التطبٌقٌة األبحاثمعهد  ): المصدر

 

. 

 . 

. 

 

اإلشارة المرجعٌة غٌر ! خطأسقوط األمطار وقلة مصادر التموٌل الالزمة للتوسع الزراعً وقلة تبنً أسالٌب الزراعة الحدٌثة

 . .معّرفة

. وتبٌن هذه الصورة استخدامات األراضً بشكل عام فً بلدة السموع 

 

 

 

 :  قطاع التعلٌم  8.2

 

وهذه تعتبر نسبة عالٌة % 74وقد شكلت نسبة اإلناث %. 10.3 حوالً 2007بلغت نسبة األمٌة لدى سكان بلدة السموع لعام 

أنهو دراستهم % 23.8،ٌستطٌعون القراءة والكتابة % 16.5وكان هناك ، بالنسبة للذكور ومجموع السكان المتعلمٌن 

  .  13أنهو دراستهم اإلعدادٌة% 27.5اابتدائٌة و

 (وزارة التربٌة والتعلٌم العالً  ) مدرسة حكومٌة 14بلغ عدد المدارس  ، 2007حسب المسح المٌدانً لعام 

.   مدارس مختلطة للجنسٌن 4 وإناث 5 مدارس ذكور و6ومدرسة واحدة تابعة للقطاع الخاص منها 

                                                           
13

  المصدر من وزارة التربٌة والتعلٌم العالً

 بٌانات مدٌرٌة التربٌة الخلٌل 2007/ 2006 احصاءات 



29 
 

.  رٌاض أطفال 5 فٌوجد فً السموع األطفالأما رٌاض 

ومن أهم العقبات التً تواجه قطاع التعلٌم فً بلدة السموع الزٌادة السنوٌة فً عدد الطالب والتً ا ٌواكبها زٌادة فً عدد 

 14.الغرف الدراسٌة والمدارس إضافة إلى أن بعض المدارس مستأجرة وغٌر مملوكة لوزارة التربٌة والتعلٌم العالً 

 

 :  قطاع الصحة   9.2

 

 لنقل الحاات الطارئة إلى إسعافوٌوجد فً البلدة سٌارة . ٌوجد العدٌد من المرافق الصحٌة الحكومٌة والخاصة فً البلدة

 كم عن البلدة أو إلى بلدة ٌطا والتً تبعد 22والتً تبعد حوالً . المستشفٌات والمراكز الصحٌة الموجودة فً مدٌنة الخلٌل 

 تعتبر العقبة الرئٌسٌة أمام قطاع الصحة فً اإلسرائٌلٌةومن الجدٌر ذكره أن اإلغالقات واإلجراءات .  كم عن البلدة 8حوالً 

. البلدة 

 

 :  األبنٌة القدٌمة    10.2

 

أما بالنسبة للمبانً فً البلدة القدٌمة الحالٌة للسموع فقد أظهرت نتائج المسح المٌدانً لؤلبنٌة القدٌمة الذي نفذه رواق 

 مبنى، أي 468 مبنى، معظمها تتألف من طابق واحد، وتمثل ذلك فً 530 أن عدد المبانً الكلً فً المدٌنة بلغ 2000العام 

. .اإلشارة المرجعٌة غٌر معّرفة! خطأ مباٍن تتألف من طابقٌن4من إجمالً عدد المبانً، إضافة إلى وجود  % 88ما ٌشكل 

من إجمالً عدد المبانً، إلى جانب  % 50 مبنى بأنها متوسطة، أي ما ٌعادل 264وصفت الحالة اإلنشائٌة لـ 

 مبنى بحالة سٌئة 44، و ( %5 ) مبنى بحالة غٌر صالحة لالستعمال 25، و ( %36 ) مبنى بحالة جٌدة 191وجود 

، عالوة على  %55 مبنى بحالـة متوسطة، أي ما ٌعادل 292أما الحالـة الفٌزٌائٌة للمبانً، فأظهرت أن هناك . ( 8%) 

 %(. 15 ) مبنى بحالة سٌئة 79، و ( %25 ) مبنى بحالة جٌدة 132وجود 

مبنى مستخدمة 163، إضافة إلى وجود  %45 مبنى مهجورة، أي ما ٌعادل 236وفٌما ٌتعلق بمدى ااستخدام، تبٌن أن هناك 

 %(. 22 ) مبنى مستخدمة بشكل كلً 119، و ( %31 )بشكل جزئً 

 مبنى، وهو ما 393غلب الشكل شبه الكروي على أسطح معظم المبانً القدٌمة فً البلدة، حٌث ظهر استخدامه فً أسطح 

 مبنى 11، والشكل المفلطح فً أسطح ( %18 ) مبنى 111، فً حٌن استخدم الشكل المستوي فً أسطح  %62ٌعادل 

 %(. 2 ) مبنى مهدمة 12، فٌما وجدت أسطح ( 2%) 

                                                           
14

 بٌانات مدٌرٌة التربٌة الخلٌل2007/ 2006المصدر من وزارة التربٌة والتعلٌم العالً   إحصاءات  
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 صورة توضح المبنى الذي تم ترمٌمه من قبل البلدٌة( :20-2) الشكل 

 .  بالتعاون مع مؤسسة رواق 

 

. 

 . 

. 

 

، فً  %80 مبنى، وهو ما ٌعادل435أما أشكال األسقف، فقد غلب علٌها شكل العقد المتقاطع الذي ظهر استخدامه فً أسقف 

، ( %6 ) مبنى 35، والشكل المستوي فً أسقف( %9 ) مبنى 49حٌن استخدم الشكل الصخري غٌر المنتظم فً أسقف 

، فٌما وجدت ( %1 )مباٍن 7، والمستوي بدوامر الحدٌد فً أسقف ( %2 ) مبنى 13والعقد نصف البرمٌلً فً أسـقف 

.  مباٍن مهدمة8أسقف 

، ( %6) مبنى 44، فً حٌن استخدمت األرضٌة الترابٌة فً  %87 مباٍن، وهو ما ٌعادل 609ظهرت المدة فً أرضٌات 

، ( %1 ) مباٍن 6، بٌنما ظهر استخدام البالط اإلسمنتً الحدٌث فً أرضٌات ( %5 ) مبنى 34واألرضٌة الصخرٌة فً 

. والسجادة فً أرضٌة مبنٌٌن، واقتصر استخدام البالط الحجري على أرضٌة مبنى واحد فقط

 15.وقد قام مركز رواق بترمٌم أحد مبانً المدٌنة بالتعاون مع بلدٌة السموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
http://riwaqregister.org/Buildings.aspx?TownId=2 مصدر من اانترنت  . موقع  مؤسسة رواق  
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31 
 

 



31 
 

 

:  الصناعات الحرفية الفلسطينية  11.2

 

:   نوعٌن رئٌسٌنإلىتنقسم الصناعات التراثٌة والسٌاحٌة الفلسطٌنٌة

, وصناعة لقش التً كانت توفر السالل , مثل صناعة الفخار, األول الصناعات التً كانت تلبً حاجات ومتطلبات حٌاتٌة 

 .وصناعة البسط الٌدوٌة التً وفرت البسط الٌدوٌة

 .1(النوع الثانً هو الصناعات التً كانت توفر منتجات رمزٌة وتعبٌرٌة عن التارٌخ أو األدٌان

 

  الشعبيةواألزياءصناعة التطريز   :

تعتمد حرفة التطرٌز .أخرىاذ ٌعبر عن شخصٌتها وٌمٌزها عن شعوب , التطرٌز جزءا هاما من حٌاة المرأة الفلسطٌنٌةرٌعتب

 المنتجة من المطرزات الفلسطٌنٌة ومنها منتجات األصنافهناك العدٌد من .اعتمادا كبٌرا على األٌدي العاملة من النساء 

 الشعر وأطواق جدٌدة مثل الجزادٌن أصنافا فً الوقت الحاضر هلًإوأضٌف . الوسائد والقرن المطرزة والشالت المطرزة 

 2.والبراوٌز واللوحات وساعات الحائط والحقائب وغٌرها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

معهد أبحاث السٌاسات , الصناعات التراثٌة فً األراضً الفلسطٌنٌة فرص وأفاق االستثمار للصناعات متناهٌة الصغر والصغٌرة والمتوسطة 

 .2011, مهند حامد ,  (ماس)االقتصادٌة الفلسطٌنٌة 
2

 (ماس )مرجع سابق 

 صورة توضح جزادٌن وشال وثوب فلسطٌنً مطرز ( :21-2) الشكل  

 .فرٌق العمل : المصدر 

.  
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 صناعة الحفر على خشب الزيتون : 

 شجرة الزٌتون أخشابتستخدم فً هذه الصناعة , عرفت صناعة تشكٌل خشب الزٌتون والحفر علٌه منذ القدم

تقوم مشاغل خشب الزٌتون بصناعة العدٌد من التماثٌل الدٌنٌة والبراوٌز . الضعٌفة التً ال تحمل ثمارا

 1.  والمسٌحٌة اإلسالمٌة الدٌنٌة األماكن المستوحاة من األخرى وبعض التحف واألوانًوالمسابح 

 

 صناعة الخزف والفخار  :

 باألشكالحٌث ٌتم تشكٌله . الخزف هو الفخار المزجج الذي ٌؤخذ من الطٌن اما . ٌطلق اسم الفخار على الطٌن المشوي بالنار

 2.  مادة شفافة شبٌهة بالزجاج إلىوبعد انتهاء هذه العملٌة ٌعرض الطٌن للشً بالنار فٌتحول , المطلوبة 

 

  صناعة الزجاج : 

تعتبر هذه الصناعة من . 2010 مصانع زجاج حتى عام 7تتركز هذه الصناعة بشكل خاص فً مدٌنة الخلٌل حٌث ٌوجد فٌها 

 تعتمد على مخلفات الزجاج كمادة خام رئٌسٌة وٌتم الحصول على هذهالمخلفات من الباعة أنهاالصناعات الصدٌقة للبٌئة اذ 

 3.  من تجار الزجاج أوالذٌن ٌبٌعون مخلفات المٌاه الغازٌة 

 

  صناعة النسيج والبساط البلدي :

 من أقدم الصناعات التً نشأت مع اإلنسان, وهً ولٌدة حاجته إلى وقاٌة نفسه من العوامل الجوٌة, وقد حرص على أن 

والمرحلة األولى فً صناعة النسٌج هً تحضٌر المادة األولٌة, وتكون إما . تكون, إلى جانب نفعها, أثراً فنٌاً ٌشعر بالجمال

 هذه المواد تتولى النساء وكهول القرٌة غزلها بالمغازل البدائٌة, زّز فبعد ج. من وبر الجمال أو صوف الخراف أو شعر المعزى

ثم تنسج النساء منها باألنوال أشٌاء كثٌرة, منها سروج الخٌل, وبٌوت الشعر, والبسط, والعباءات, والسجاجٌد, وأراجٌح 

 .األطفال, وغٌرها

 

 

 

                                                           
1

  (ماس )مرجع سابق 
2

 . 9 و ص5ص, دار دمشق للطباعة والنشر والتوزٌع, المهندس عمار دروٌش , فن صناعة الفخار 
3

معهد أبحاث السٌاسات , الصناعات التراثٌة فً األراضً الفلسطٌنٌة فرص وأفاق االستثمار للصناعات متناهٌة الصغر والصغٌرة والمتوسطة 

 . 2011, مهند حامد ,  (ماس)االقتصادٌة الفلسطٌنٌة 
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أمثلة على صناعة النسٌج فً بلدة ( :22-2) الشكل 

 فرٌق العمل :المصدر. السموع  

 فرٌق العمل: المصدر

 

 

.  

 

 

:  1البساط البلدي

ٌعود تارٌخ صناعة البساط البلدي أو ٌطلق .  كٌلو متر أقصى جنوب الخلٌل بالضفة الغربٌة14 والذي تشتهر فٌه بلدة السموع 

إلى ما قبل عشرة أجٌال توارثت هذه الصناعة لٌحملها األبناء عن األجداد, ومنذ أن كانت تعٌش حٌاة  (البساط السموعً)علٌه 

البادٌة وتسكن فً بٌوت الشعر فً جور الصحراء والبٌئة القاسٌة, اقترنت صناعة البساط بشكل جذري بحٌاة العربً 

. الفلسطٌنً وتارٌخه وتراثه وحضارته منذ زمن بعٌد

 

 

 

 

 

 

 

:  أدوات تراثٌة فلسطٌنٌة 

لة والقٌم السامٌة يٌطلق على المعانً الجم" التراث"     ٌرى البعض أن التراث هو كل ما هو قدٌم؛ وٌرى فرٌق آخر أن اسم 

. الموروثة عن األجداد؛ فً حٌن ٌرى فرٌق ثالث أنه مزٌج من التقالٌد والمعارف الشعبٌة واآلداب المتشابهة

العلم, والفكر, واللغة, : نتاج تجارب اإلنسان ورغباته وأحاسٌسه فً مٌادٌن: إن التراث الشعبً هو الثروة التً تتكون من

واألدب, والقٌم, والعادات, والتقالٌد, والمعارف الشعبٌة, والثقافة المادٌة, والفنون التشكٌلٌة والموسٌقٌة؛ ولٌس ذلك فقط؛ بل 

ٌمتد لٌشمل جمٌع النواحً المادٌة والوجدانٌة للمجتمع من فلسفة ودٌن وفن وعمران, وتراث فلكلوري واقتصادي أٌضا, 

بصرف النظر عن ما تحمله هذه المكونات من انطباعات جمٌلة نفخر بها, أو ذمٌمة نخجل بها؛ فأجدادنا لم ٌعٌشوا فً مجتمع 

مثالً, ولم ٌكونوا مثالٌٌن تماماً, فهم شعب ٌحمل وجوه الخٌر والشر, والطٌبة والقسوة؛ فإن لكل شعب خصوصٌة تملٌها علٌه 

 2.الظروف التً عاشها واآلالم التً كابدها, واآلمال التً حلم بها

 

 

                                                           
1

 .محمد محارٌق ,  (تراث فلسطٌنً عرٌق .... البساط البلدي : كً ال ننسى  )مقالة 
2http://wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=8971 ( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطٌنٌة وفا) 

http://wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=8971
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 1:  التراثٌة الفلسطٌنٌةاألدواتوفً هذا السٌاق سوف نستعرض بعض 

 قالب ترابً مفتوح السقف, صممه الفالحون الفلسطٌنٌون؛ لصناعة الخبز من التربة الجٌرٌة بعد خلطها  : الطابون

 بمادة التبن والماء وتعرٌضه ألشعة الشمس حتى ٌجف, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وهو صحٌفة معدنٌة رقٌقة مقعرة تستعمل لصنع خبز الشراك الرقٌق من العجٌن غٌر المخمر,  :صاج لصنع الخبز

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  (وكالة األنباء والمعلومات الفلسطٌنٌة وفا )مرجع سابق 1

 

 صورة توضح طابون فً ( :23-2) الشكل 

 فرٌق العمل : المصدر. بلدة السموع 

 

 

 فرٌق العمل: المصدر

 

 

.  

 

 

 صورة توضح ( :24-2) الشكل 

. صاج الخبزفً بلدة السموع 

 فرٌق العمل : المصدر

 .فرٌق العمل: المصدر

 

 

.  
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35 
 

 الفصل الثالث

 مصطلحات الترمٌم 

 

 

    ماذا تعنً كلمة الترمٌم ؟3.1

 

   مفهوم مصطلحات الترمٌم ودرجات التدخل فً أعمال الصٌانة3.2

 منع أسباب التلف   (1.2.3)

 الصٌانة  (2.2.3)

 اإلصالح   (3.2.3)

 الترمٌم   (4.2.3)

 التجدٌد واإلحٌاء  (5.2.3)

 اإلزالة   (6.2.3)

 اإلحالل    (7.2.3)

 االرتقاء  (8.2.3)

 الحماٌة   (9.2.3)
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    ماذا تعنً كلمة الترمٌم ؟3.1

 

كلمة الترمٌم كلمة واسعة المعانً واذا كان المقصود منها ترمٌم بناء أو عدة أبنٌةفإنها تعنً جمٌع األعمال التً نقوم فٌها 

لجعل هذا البناء ٌقاوم التلف والهدم كذلك وضع البناء بعد الدراسة المتكاملة فً الخدمة المناسبة لهذا العصر مع محاولة حل 

 .جمٌع المشاكل التً تحٌط به

أما المعنى الواسع لهذه الكلمة هو المحافظة على التراث الحضاري للعمارة التارٌخٌة باعتبار المبنى القدٌم أو المبانً ممثلة 

وفً هذه الحالة ٌجب وضع , لفترة تارٌخٌة معٌنة من تارٌخ المدٌنة أو المنطقة أو موقع ال ٌمكن فصله عن الفترات الالحقة 

المبانً األثرٌة فً وضعها األساسً من حٌث عالقتها الحسٌة بالمبانً والفراغاتاألخرى المحٌطة فٌها حتى تظهر قٌمتها 

 . التشكٌلٌة وارتباطها بالمقٌاس اإلنسانً الذي الزمها منذ إنشائها 

 

  مفهوم مصطلحات الترمٌم ودرجات التدخل فً أعمال الصٌانة 3.2

 

, كذلك األعمال التقنٌة التً سوف تستخدم , مهما تكن عملٌات التدخل فً أعمال الترمٌم والصٌانة فً المبانً بسٌطة وقلٌلة 

واي تلف واي مشاكل حالٌة كانت أو متوقع حدوثها فً , إالأنها تعتمد اعتمادا كلٌا على حالة البناء المراد ترمٌمه بشكله العام 

االهتزازات الناتجة عن التفجٌرات , المستقبل ٌجب أن تؤخذ بالحسبان ومثاال على ذلك مٌاه األمطار الغزٌرة والسٌول والثلوج 

 .متطلبات المبانً المأهولة من مستلزمات القرن العشرٌن , التلوثات البٌئٌة , ووسائل النقل 

لكنها فً نفس الوقت . التدخالت فً أعمال الترمٌم بشكلها العام ورغم تعددها لها تأثٌر سلبً نوعا ما على بعض معالم األثر 

 .مهمة جدا ألنها تعمل على المحافظة على البناء وتدعمه للبقاء

وذلك من خالل مقاٌٌس ومستوٌات كثٌرة والتً , ان أعمال الترمٌم والصٌانة تؤثر تأثٌرا مباشرا على طبٌعة ودرجة التدخل 

 :تكون معتمدة أساسا على ما ٌلً 

 .الوضع اإلنشائً للمبنى  .1

 .المشاكل الخاصة بالتلف والبٌئة المستقبلٌة  .2

 .وكلتا الحالتٌن السابقتٌن ٌجب أن تؤخذ بشكلها العام الكامل كوحدة واحدة 

 .بعض المشاكل الفردٌة لهذه األبنٌة التً تؤخذ لوحدها بالحسبان  .3
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وفً جمٌع الحاالت ٌجب ان ٌوضع نصب األعٌن الهدف النهائً لهذه األعمال من القواعد والمرتكزات األساسٌة  للترمٌم 

 .وخصوصا وانه كلما قلت أعمال التدخل والترمٌم ألي اثر كلما كان العمل افضل 

وقد أخذتجمٌع هذه المصطلحات من العدٌد من الحاالت التً تم ترمٌمها فً , هناك عدة مصطلحات ألعمال الترمٌم والتدخل 

وأثناء القٌام بعملٌة , فرنسا , إٌطالٌا , سوٌا كذلك بعض الدول األوروبٌة مثل برٌطانٌا , عدة دول عربٌة مجاورة مثل مصر

والمصطلحات الخاصة , التدخل والترمٌم باإلمكان الدمج بٌن هذه المصطلحات فً ترمٌم أي بناء وذلك وفق حالة إجراءه 

 : بالترمٌم درجات التدخل ألي مبنى هً 

  

 "الترمٌم غٌر المباشر " منع أسباب التلف   1.2.3

هو منع أسباب التلف قبل الوقوع والحد من التلف ٌستلزم حماٌة األثر عن طرٌق مراقبته بشكل دوري ومراقبة البٌئة المحٌطة 

 كذلك حماٌته من أسباب التلف خوفا من ان تحدث الكارثة وتتمكن هذه األسباب من ان تكون فعالة وبالتالً ٌسقط المبنى . به

 

 :وعملٌات المراقبة الدورٌة هنا تشمل كثٌرا من النقاط الهامة التالٌة 

 ....واإلضاءة , درجات الحرارة , مراقبة أي تلف داخلً قد ٌطرأ فجأة مثل الرطوبة  .1

نشوب , التخرٌب المتعمد, أعمااللهدم,وضع المشاكل والتلف الفجائً وموضع الجد والمبادرة فً وقتها مثل السرقات .2

 ...الحرائق 

 .االستمرارٌة فً عملٌات تنظٌف المبنى داخلٌا وخارجٌا  .3

فً المناطق ذات البٌئة الصناعٌة والتً ٌمكن ان تؤثر تأثٌرا سلبٌا على المبنى ٌجب التدخل هنا عن طرٌق إصدار  .4

 .القوانٌن الالزمة للتقلٌل من هذه األثار السلبٌة 

 

باختصار ان األساس فً هذه العملٌة ٌكون عن طرٌق عمل زٌارات دورٌة والكشف على المبنى وعمل التصلٌحات البسٌطة  

كذلك وضع التقارٌر الواردة من األخصائٌٌن , الالزمة التً اذا بقٌت دون اكتراث قد ٌنتج عنها مشاكل أخرى اصعب وأدق 

 . بخصوص الزٌارات موضع الجد ومتابعتها 

 

  :الصٌانة   2.2.3

كذلك أي تلف تأتً التقارٌر به باحتمال وقوعه  وذلك , هً العملٌات التً تتخذ لصٌانة المبنى من أضرار وتلف قد وقع فعال 

, طالء األخشاب والمعادن الداخلٌة والخارجٌة , باستخدام ابسط الوسائل المتاحة وتشمل هذه المرحلة صٌانة الشقوق البسٌطة 

وهذه العملٌات , الحماٌة من الرطوبة والدلف , إزالة الحشائش والشجٌرات الصغٌرة التً تنمو بٌن مدامٌك الجدران الحجرٌة 

 . وإكسابها احسن مظهر من ناحٌة أخرى , تعمل على إطالة عمر المبنى من ناحٌة 
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 :اإلصالح3.2.3

ان اإلصالح ٌعنً جمٌع اإلضافات الفٌزٌائٌة وذلك لحماٌة الهٌكل اإلنشائٌلألثر باستخدام مواد ربما تكون حدٌثة ولكنها قرٌبة 

بالمبانً من المواد األصلٌة واذا امكن استخدام نفس المواد ٌكون األمر افضل وتشمل هذه التدخالت جمٌع األعمال الخاصة

 .التً بحاجة إلى عملٌات الحقن للركائز اإلنشائٌة والجدران 

, كذلك استبدال جزء أو أجزاء من المبنى المراد ترمٌمه نتٌجة لهبوط فً أساساتهأو لدمار معٌن حصل فً جزء من أجزائه

وفً مثل هذه الحاالت ال ٌصلح سوى استخدام مواد مماثلة أو مشابهة قدر اإلمكان لمواد البناء , وذلك إنقاذا له من االنهٌار 

األصلٌة للمبنى مع مراعاة تمٌٌز األجزاء المستبدلة عن األجزاء القدٌمة وذلك حتى ٌسهل التعرف على 

 . وأهم ما فً هذا العمل هو مراعاة عنصر الفكر المعماري للمبنى األثري , أجزائهاألصلٌةواألجزاء المغاٌرة المستحدثة 

 

  :الترمٌم  4.2.3

هو إعادة  البناء األثرٌإلى حالته وشكله األصلً عن طرٌق إعادة بناء بعض األجزاء التً تكون قد دمرت أو إصالحه وفق ما 

والمؤكد ان األبنٌةاألثرٌة تتعرض على مر األٌامإلى تغٌرات بٌن إزالة جزء أوأجزاء منه أو تعدٌل أجزاء فٌه , تتطلبه حالته 

تحسٌنا أو , وهذه التعدٌالت التً قد تحدث تغٌرا دون شك من التكوٌن المعماري للمبنى سلبا أوإٌجابا , أوإضافةأجزاء علٌه 

تشوٌها  وعند إجراء عملٌة الترمٌم هنا ٌجوز التخلص من تلك التعدٌالت أوإعادة الحاق األجزاء التً تم إزالتهاوإعادة الشكل 

وترتكز هذه العملٌة على احترام المواد , كذلك إعادة المعالم حتى تظهر بشكلها المألوف , األصلً الواضح والمتكامل له 

 . األصلٌة  ووضوح األثار والتصمٌم الداخلً األصلً 

لكنها فً نفس الوقت ٌجب , البدائل لالماكن والدٌكورات المفقودة أو التالفة ٌجب ان تتكامل بشكل طبٌعً ومتوازي مع الكل 

 .ان تظهر فً حالة التأمل الدقٌق للمبنى وإٌضاح الفرق بٌن ما تم عمله حدٌثا واألصل 

وعملٌة الترمٌم التً ترتبط بشكل كبٌر بأعماالألثرٌٌن وتأخذ درجة أقل عند المخططٌن والمعمارٌٌن والمهندسٌن اإلنشائٌٌن 

وتعتبرأعمال الترمٌم الخاصة بالمبانً األثرٌةأو ذات األهمٌة التارٌخٌة أو المعمارٌة وسٌلة من وسائل . فٌأعمالهمالتقلٌدٌة

 .التعامل مع حاالت فردٌة من المبانً الواقعة داخل المبانً التارٌخٌة أواألثرٌةأو داخل المناطق المحمٌة

 

 :التجدٌد واإلحٌاء5.2.3

ان افضل الطرق لترمٌم المبانً ووضعها باتجاه الهدف الذي نرنو إلٌه هو جعل المبنى األثري باستمرار فً حالة استخدام 

 .واستعمال والوضع األمثل لالستعمال هو ما أنشأ ألجله أي االستعمال األصلً 

بعض التعدٌالت والتصمٌمات واإلضافات والتجدٌدات فً بعض المبانً قد تجعله ٌصلح لفعالٌات أخرى مهمة وبنفس الوقت 

, مطعم شعبً  )المنطقة بحاجة إلٌهفً موقع المركز التارٌخً لبلدة السموع حٌث هناك حاجة ماسة لوجود مبانً سٌاحٌة 
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مع وجود بعض التعدٌالت ومع احترام القٌم التارٌخٌة والجمالٌة علما ان هذه األبنٌة تخضع لدراسة  (...نزل صغٌر , متحف 

 .دقٌقة من ناحٌة اقتصادٌة واجتماعٌة لعملٌات التغٌٌر التً سوف تطرأ علٌها لتكون مناسبة لهذا العصر 

مثاال على هذا  ان كثٌر من األبنٌة السكنٌة سواء المأهولةأو غٌر المأهولة فً المركز التارٌخً لبلدة السموع هً بحالة سٌئة 

جدا وسكانها الحالٌٌن ٌحاولون االنتقال منها وتركها لعدم توفر التمدٌدات الكهربائٌة والصحٌة الصالحة اآلمنةوباإلضافة إلى 

ومن هنا ٌأتً التجدٌد وهو إضافة جمٌع المستلزمات الضرورٌة مثل . افتقاد هذه األبنٌة إلى الفعالٌات الهامة كالمطبخ والحمام 

وهذه اإلضافات قد تؤدي إلى الحاق بعض األضرار بالمبنى ,مطابخ حمامات , التدفئة , التمدٌدات الصحٌة , المٌاه , الكهرباء 

 ولذلك فان المهندسٌن المختصٌن فً أعمال الترمٌم ٌكونون فً وضع الحذر الشدٌد عند معالجة هذه الحاالت , وبشكل متفاوت 

 

  :إلزالة ا6.2.3

إزالةاألحٌاءأو المناطق أو المبانً  )ٌرتبط هذا النوع من التعامل غالبا مع المناطق المتخلفة وفً هذه الحالة ٌسمى النمط 

, أما اذا اكفً بلفظ اإلزالة ففً هذه حالة ٌكون المقصود فٌها اإلزالةألغراضأخرى كتوسعة أو شق طرق حٌوٌة . المتخلفة

أوإزالة لهدف تحقٌق مشروعات تحقق استفادة قومٌة من موقع هذه ,مرافق , كاإلزالةألغراض خدمات أساسٌةأو مد شبكات 

 .المنطقة السكنٌة 

وٌستعمل نظام اإلزالة عادة للمناطق المتخلفة والتً تكون عادة متخلفة عمرانٌا واجتماعٌا واقتصادٌا وٌظهر بعد دراسة  

احتماالت إصالحها انه من األرخصواألٌسر أن تزال وٌعاد بناؤها وبنفس الطرٌقة ٌستعمل نظام اإلزالة فً بعض األماكن 

 .حٌث تنتشر فٌها الجرٌمة أواألمراض الصحٌة وهنا ٌكون المقصود تحقٌق أغراضاإلصالح االجتماعً والبٌئً 

وعموما فمن غٌر المفضل ان تكون اإلزالة هً نمط التعامل مع األحٌاء السكنٌة القائمة إال فً أضٌق الحدود وألسباب قوٌة 

حٌث ان المبانً القائمة تعتبر بصورة أوبأخرى  ثروة قومٌة ٌتم إهدارهاباإلزالة عالوة على أن التوسع فً أعمال , مقنعة 

إزالة المنشئات السكنٌة القائمة سٌكون عامال من عوامل زٌادة حدة مشكلة اإلسكان عدا على كون اإلزالة هً تمزٌق للروابط 

 .االجتماعٌة فً المجتمعات السكنٌة 

وقد تتعارض إزالة بعض المبانً السكنٌة أواألحٌاء مع الرغبات االجتماعٌة للقاعدة العرٌضة للسكان سواء انتماء هؤالء 

السكان للحارة التً ٌعٌشون فٌها أو بسبب وجود روابط اجتماعٌة وإنسانٌةأو روابط اقتصادٌة بٌن مجموع السكان داخل هذه 

 : وفً حالة االتجاه إلى اإلزالة كوسٌلة للتعامل تخطٌطٌا معها ٌجب مراعاة الجوانب التالٌة , الحارة 

 :تقدٌر تكالٌف اإلزالة  .1

... وهً تشكل تكالٌف نزع ملكٌة المبانً واألراضً القائمة وتكالٌف التعوٌض عن العناصراألخرى الموجودة كاآلبار 

وتكالٌف إعادةإنشاءأو تجدٌد الطرق وشبكات الصرف الصحً ومٌاه الشرب والكهرباء وكذلك تكالٌف تعوٌض الحرفٌٌن 

. وأصحاب المشاغل وما شابهها من المتضررٌن من اإلزالة خصوصا فً حالة تأثر دخلهم أو عملهم بسبب تغٌٌر المكان

 . وتحسب كذلك تكالٌف إعادةالبناء وتكالٌف المساكن والمحال البدٌلة التً سٌتم نقل السكان وأصحاب األعمال المزالة إلٌها
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كما تشمل على حصر دقٌق لكافة السكان وٌتم دراسة السكان وفق عددهم وعدد األسر وتوزٌعها النسبً ودخل األسرة والقٌمة 

ومحل الدراسة لألوالد والنشاط االقتصادي لألسرة وذلك , اإلٌجارٌة للعقار ونسبته إلى الدخل ومحل العمل لرب األسرة 

 .باستخدام استمارات خاصة 

 :توفٌر إسكان بدٌل   .2

أما االزالة . وقبل الشروع فً االزالة ٌجب اوال توفٌر االسكان والمحال للسكان والعاملٌن الذٌن سٌتضررون من هذه العملٌة 

بدون أن تكون مسبوقة باسكان بدٌل فً مناطق اخرى فان ذلك سوف ٌسبب بدون شك مشكلة اجتماعٌة واقتصادٌة وعموما 

 . ٌفضل ان ٌكون االسكان البدٌل فً موقع قرٌب من المنطقة المزالة 

 

    :الحالل    ا7.2.3

وٌمثل االحالل اسلوبا للتعامل مع المبانً السكنٌة القائمة وٌعتبر الصورة المعتدلة لالزالة وبهذا نتجنب االضرار التً تحدثها 

 .االزالة الشاملة على الهٌكل االجتماعً واالقتصادي للسكان 

االولى ازالة كافة المبانً الموجودة بالحارة السكنٌة وذلك بعد تقسٌم الحارة مساحٌا الى مراحل , وٌكون االحالل فً طرٌقتٌن 

ثم بعد ذلك ازالة , بحٌث ٌتم فً المرحلة االولى البحث عن موقع فضاء مجاور ما امكن ٌتم بناء مساكن فٌه , ازالة تدرٌجٌة 

 .وتكرار العملٌة حتى ٌتم ازالة وتخطٌط وبناء الحارة من جدٌد . المساكن التً اخلٌت وبناء مساكن جدٌدة محلها 

اما الصورة الثانٌة والتً هً اقرب لوضع المبانً فً المركز التارٌخً لبلدة السموع وهً ازالة للمبانً ذات الحالة السٌئة 

وٌحتاج هذا االمر . جدا فقط وبناء مساكن جدٌدة مكانها اوال باول الى ان ٌتم احالل كافة المساكن الردٌئة فً الحارة السكنٌة 

الى دراسة وحصر شامل لكافة المبانً فً الحارة وتصنٌفها الى جٌد ومتوسط ورديء ثم تصنٌف الرديء الى درجات 

والمتوسط الى درجات ومن ثم وضع برنامج زمنً والذي سوف ٌتم على اساسه احالل المبانً الردٌئة وفق االولوٌات وبنفس 

  .الوقت المحافظة على المبانً االخرى المجاورة وترمٌمها حتى ال تصل الى درجة رديء

 

 : االرتقاء       8.2.3

والعمرانً للحً او , واالقتصادي , ٌتعرض االرتقاء باألحٌاء والحارات السكنٌة القائمة الى كل من الجانبٌن االجتماعً 

وٌتمٌز االرتقاء كأسلوب للتعامل مع االحٌاء السكنٌة القائمة بأنه ٌحافظ علىالكتلة العمرانٌة القائمة . الحارة على حد سواء 

/ باعتبارها ثروة قومٌة ذات قٌمة اقتصادٌة كما انه ٌعمل على تنمٌتها وزٌادة قٌمتها العقارٌة كما ٌنمً الجانب االجتماعً 

وبذلك فال ٌفضل ,االقتصادٌة كأسلوب النجاح التنمٌة العمرانٌة / االقتصادي للسكان فً ذلك الحً مستعمال التنمٌة االجتماعٌة 

بل ٌعتبرهم كجسم او عنصر واجد , هذا االسلوب  باالحٌاء السكنٌة بٌن الهٌكل المادي واالجتماعً واالقتصادي للسكان 

 .ٌتعامل معه 

ان االرتقاء ٌعنً فً مضمونه تحسٌن الوضع الى االفضل وتصبح العملٌة عملٌة نسبٌة ٌتم رفع الحالة العامة لحارة او لحً ما 

وٌعتمداالرتقاء باالحٌاء السكنٌة على دراسة مٌدانٌة ومعرفة وثٌقة ودقٌقة للحٌاة االجتماعٌة , من الى درجة افضل منها 
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وٌتم فً هذه الدراسة التعرف على المشاكل الفعلٌةللسكان من وجهة نظرهم والتعرف على , واالقتصادٌة لمجتمع السكان 

رغباتهم واولوٌاتهم ووسائل حل المشاكل وتحقٌق جمٌع هذه الرغبات من خالل وجهة نظرهم أي ان تحدٌد اسلوب العمل 

 .واولوٌاته ووسائله سٌكون نابعا من ذات المجتمع الذي تعد له العملٌة 

مما سبق ٌعنً مصطلح االرتقاء هنا انها عملٌة غٌر تقلٌدٌة ال ٌمكن انجازها داخل المكاتب ولكنها اساسا عملٌة مٌدانٌة تشمل 

وفً هذا . التالحم التام بٌن الجهاز الفنً القائم على عملٌة االرتقاء وتنفٌذ المشروع وبٌن المجتمع الذي ٌعد له المشروع 

والقائمٌن على , المجال ٌكون من الضروري االستقادة بالقٌادات الشعبٌة السٌاسٌة المحلٌة والقٌادات الدٌنٌة والقٌادات الحرفٌة 

 .التعلٌم والصحة واالمن وغٌر ذلك من العناصر المحلٌة المؤثرة 

ولضمان نتائج اعمال االرتقاء ٌلزم بالضرورة القٌام بما ٌسمى بمشروع تجرٌبً ٌتم فٌه اختٌار جزء او اجزاء من المنطقة ٌعد 

له مشروع االرتقاء بحٌث بحٌث تم فً هذا المشروع التجرٌبً استكشاف ردود االفعال والخروج بنتائج االعمال التجرٌبٌة ٌتم 

 .على اساسها تعدٌل اسلوب العمل والمعاٌٌر التخطٌطٌة المتبعة اوا اولوٌات التنمٌة الموضوعٌة عموما 

 

      :الحماٌة 9.2.3

او المناطق الحدٌثة ذات الطابع الفرٌد والممٌز , ٌقتصر هذا النمط من التعامل على المناطق السكنٌة التارٌخٌة او االثرٌة منها 

, وتكون الحماٌة لمبانً بعٌنها او للبٌئة العمرانٌة العامة او النسٌج المعماري او التخطٌطً او على الطابع المعماري الممٌز 

 .كما وٌمكن ان تتسع الحماٌة كً تشمل على حماٌة الهٌكل االجتماعً واالقتصادي جنبا الى جنب مع الهٌكل العمرانً 

حٌث تعرض هذا التراث ألعمال , وقد نشا فً الدول التً تتمتع بتراث حضاري قدٌم , هذا وٌعتبر نمط الحماٌة اسلوبا حدٌثا 

وقد أنشأت كثٌر من الدول , أو التخرٌب حٌث غاب الوعً بأهمٌة المحافظة على التراث والطابع الحضاري الممٌز اإلزالة

المتقدمة القوانٌن والنظم الكفٌلة بضمان حماٌة تراثها الحضاري حٌث ٌتم فً هذا المجال دراسة كل منشأ اثري أو تارٌخً 

وحماٌته بحٌث تشمل الحماٌة المنشأ والبٌئة المحٌطة به كما ٌمكن أن تشمل الحماٌة أي نشاط اجتماعً أو اقتصادي ٌعتبر سمة 

 .ممٌزة للمنطقة الواقع بها المنشأ 
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  السٌاحٌة للمنشآتالمعاٌٌر التصمٌمٌة  1  .4     

 

 إن تصمٌم القرٌة السٌاحٌة هو توزٌع لعناصر برنامج معٌن علً الموقع المختار ٌحقق عبلقات وظٌفٌة سلٌمة ومناسبة بٌن 

 . مكونات البرنامج ذات الوظائؾ المختلفة

باإلضافة إلى الخدمات الترفٌهٌة التً تإدٌها هذه المنتجعات إال أنه ٌجب أن ٌتوافر فً المنتجع شروط خاصة لكً تؽطً 

الحاجات االستثمارٌة مما ٌحقق ازدهارا اقتصادٌا ملحوظا وقد ٌتم ذلك عن طرٌق إعطاء المنتجع طابعا معمارٌا ممٌزا أو 

خلق صورة قوٌة لتبقً دائما فً ذاكرة السائح وأٌضا تناؼم المنشآت مع المكونات الطبٌعٌة للموقع الذي تقع فٌه القرٌة 

وبذلك ٌمكن تحقٌق األهداؾ االقتصادٌة واالجتماعٌة والوصول . السٌاحٌة بحٌث ٌصبح كعنصر من عناصر الطبٌعة 

 .1بالمخطط لكً ٌكون متكامبل 

     ان المشروع الذي سنقوم به عبارة عن مجمع سٌاحً من نوع فرٌد بحٌث نستؽل المبانً الفرٌدة القائمة لٌزورها السائح 

 الفلسطٌنً القدٌم اإلنسان بؤسلوب المنطقة الشعبٌة وٌنام مؤكوالت من وٌؤكل الحٌاة القدٌمة أسلوبالقادم للمنطقة  وٌعاٌش فٌها 

 مجمع سٌاحً وإقامةلذلك لن ٌكون لنا الحرٌة المطلقة فً التدخل بالتصمٌم . تراث الفلسطٌنً وعاداته وتقالٌده اللٌتعرؾ على 

.  استعمال مبانً المنطقة بهذا الهدؾ إعادةبل ان مهمتنا , 

 

معاٌٌر تخطٌط المناطق السٌاحٌة    2  .4

 

ٌفضل أن ٌكون التخطٌط العام للمسار الرئٌسً فً شبكة الشوارع داخل الموقع بحٌث ٌكون متعامد تقرٌبا مع  .1

. اتجاهات الرٌاح السائدة

الممرات تكون فً اتجاهات الرٌاح السائدة و االتجاهات المتعامدة علٌها مع االهتمام بوضع األشجار و العناصر  .2

. الخضراء علً شبكة الطرق داخل الموقع لتقوم بحماٌة المبنى من الرٌاح الضارة

. استؽبلل المناظر الطبٌعٌة الجذابة لتوجٌه الوحدات إلٌها .3

. ٌجب معالجة تؤثٌر العنصر المناخً و ٌكون ذلك عن طرٌق توجٌه المبنً و تحدٌد أبعاده و شكل الفتحات .4

. المحافظة علً الؽطاء النباتً و األنواع المختلفة من األشجار و النخٌل المتواجدة فً الموقع .5

 التشكٌل العمرانً بالفصل المكانً بٌن االستعماالت المختلفة عن طرٌق ممرات مشاة و مناطق ىٌجب أن ٌعن .6

. خضراء مركزٌة

. التكامل مع طبٌعة الموقع .7

                                                           
مصدر من االنترنت    1

https://www.facebook.com/permalink.php?id=549405528459655&story_fbid=748688488531357 
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. ٌفضل إضفاء الطابع المعماري للمنطقة علً أي منشؤ .8

. استخدام مواد اإلنشاء المحلٌة .9

ٌتم وضع محطات المرافق التً قد تحدث تلوث بٌئً مثل محطات معالجة مٌاه الصرؾ الصحً و محطات تجمٌع  .10

 1.القمامة فً أماكن مدروسة بالنسبة التجاه الرٌاح

 

 فً تصمٌم وتخطٌط المجمعات السٌاحٌة األساسٌة المإثرة العوامل  3  .4

 : 2من اهم العوامل التً ٌجب مراعاتها عند تصمٌم المجمعات السٌاحٌة ما ٌلً

. الهدوء الشدٌد والوحدة إذا لزم األمر .1

. البعد عن مفردات الحٌاة الٌومٌة وروتٌنها .2

والتعرؾ على ,إمكانٌة االتصال بنوعٌات أخرى من البشر واالندماج معهم دون الحاجة إلى استخدام األسماء  .3

. عاداتهم وتقالٌدهم التً هً ؼالبا ما تختلؾ مع طبٌعة وثقافة سكان المدن ذوى الفكر المتحضر العصري

توافر أماكن لممارسة الرٌاضة كعنصر ترفٌهً هام والتً ٌصعب القٌام بها فً المدن مثل رٌاضة التزحلق علً  .4

. فهذه النشاطات ٌصعب االستمتاع بها فً المدن إال فً نطاق ضٌق ومحدود. الخ .. الماء والؽوص والسباحة 

. ٌجب أن تتوافر فً الؽرؾ صفة الخدمة الفردٌة لتخدم الفرد واألسرة فً نفس الوقت  .5

 .توفٌر منطقة خدمة رجال األعمال والمسإولٌن لبلتصاالت السلكٌة والبلسلكٌة لتحقٌق كل متطلباتهم  .6

 

 لعمل المجمعات السٌاحٌة  األولٌة التصمٌمٌة األسس 4  .4   

 

  :3لكً تخلق صورة او طابع فً ذهن السائح ومنها,  او طرق متعددة للقرٌة السٌاحٌة أسسٌجب ان ٌتم وضع 

 .االستفادة القصوى من الموقع  وجؽرافٌته  .1

 .عمل خطة لتنمٌة القرٌة  .2

 . للموارد الطبٌعٌة المتاحة األمثلاالستؽبلل  .3

 .وضع تصور للخدمات المتاحة من خبلل الموقع والمناخ  .4

  المحلٌٌن والتعرؾ على الثقافات المختلفةباألشخاصتوفٌر الفرص لبلتصال  .5

: االتصال بالطبٌعة .6

                                                           
1

 http://www.ibtesamh.com/showthread-t_262452.html (  هجلة العلىم الهٌدسية) 
2

 3ص- 2ص , 2006طبعة , الوهٌدس هحود هاجد خلىصي ,  (القري السياحية  )الوىسىعة الوعوارية للحصوين الوعواري  
3

 2ص,  (الوىسىعة الوعوارية )هرجع سابق  
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و مادٌا حٌث ٌعطى الفرصة للسائح للمس العناصر الطبٌعٌة  أ,     قد ٌكون االتصال مرئٌا كمنظر بانورامً جمٌل من الشرفة

ومن المبلحظ أن االتصال المادي ال .وفً بعض األحٌان ٌتجمع العنصران سوٌا  ,المحٌطة كاألشجار واألزهار والصخور

ٌمكن أن ٌحدث إذا استخدمنا نوعٌات المبانً المرتفعة وبالتالً فالحلول المعمارٌة ذات االرتفاعات الصؽٌرة تحقق مرونة 

وفً كثٌر من األحٌان قد تمتد , (انهار-أشجار-بحٌرات)اكثر فً التخطٌط العام وتكون اكثر قربا من العناصر الطبٌعٌة 

. العناصر الطبٌعٌة لتتؽلؽل داخل المنتجع

ولذا فانه ٌجب مراعاة استؽبلل المنتجع للمنظر العام سواء أكان متنزها أو بحرا أو جببل فتكون فتحاته كلها على الخارج ال 

.  1الداخل

 

 :2 تصمٌم الموقع العام   5  .4

 

 فً تشكٌل مجسم ومتكامل من المبانً والفراؼات بما ٌحقق العبلقات المختلفة المطلوبة بٌن المنشآتهو عبارة عن وضع 

: مكونات البرنامج من الناحٌة الوظٌفٌة والتشكٌلٌة وٌشمل تصمٌم الموقع العام ما ٌلً

. اختٌار الموقع .1

. دراسة العبلقات الوظٌفٌة .2

. دراسة شبكة الطرق و وسائل النقل .3

. دراسة التشكٌل البصري .4

 

: اختٌار الموقع .1

: وهناك شروط عامة ٌستلزم توافرها فً أي موقع وهً , وٌعتبر من أهم العوامل التً تتدخل فً نجاح القرٌة أو فشلها

. سهولة الوصول إلٌه 

. تناسب مساحة الموقع مع عدد المبانً والجمهور المتوقع 

.  التنوع فً التشكٌل مع تجنب العناصر التً ٌصعب التحكم فٌها إلمكانٌةطبٌعة األرض وتنوعها 

                                                           
1

 3ص,  (الوىسىعة الوعوارية )هرجع سابق  
 

 
2

  هصدر هي االًحرًث 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=549405528459655&story_fbid=748688488531357 
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. طبٌعة المنطقة المحٌطة سواء كانت مسطحات خضراء أو مبانً وأشكالها والمناظر التً ٌمكن رإٌتها من القرٌة 

فعلى المستوى القومً الشامل لجمٌع األنشطة ٌستحسن اختٌار ,  اختٌار الموقع المناسب لها إلمكانثم معرفة نوعٌة المبانً 

. عبلقته بالمدٌنة وبالمطار والمٌناء بواسطة خطوط المواصبلت السرٌعة, الموقع خارج المدٌنة 

 

: دراسة العالقات الوظٌفٌة  .2

       إن تصمٌم القرٌة هو توزٌع لعناصر برنامج معٌن علً الموقع المختار ٌحقق عبلقات وظٌفٌة سلٌمة ومناسبة بٌن 

أماكن انتظار السٌارات والمداخل والمخارج والمسطحات الخضراء )مكونات البرنامج ذات الوظائؾ المختلفة وتشمل 

 (…والمسطحات المائٌة والمبانً الدائمة والمواصبلت الداخلٌة من ممرات مشاة إلى ممرات خدمة ومساحات التجمع 

وللوصول بهذه العبلقات إلً الحل األنسب ٌنبؽً أوال دراسة اإلمكانٌات المتاحة بالموقع سواء من الناحٌة الطبوؼرافٌة أو 

ثانٌا محاولة مبلءمتها مع البرنامج المطلوب بؤنسب , البصرٌة أو وجود مزاٌا طبٌعٌة ومناطق أثرٌة تستؽل لمصلحة التصمٌم 

وعلً أساس الشروط المطلوبة واإلمكانٌات المتاحة ٌتم تقسٌم المناطق فً الموقع حٌث توزع مواقؾ السٌارات . موقع ممكن 

قرب المداخل وتحسب مسطحاتها حٌث تكون كافٌة لعدد الزوار المتوقع كما ٌراعى وضعها فً مسطحات مستوٌة من الموقع 

أما المداخل فٌجب توفٌر العدد الكافً منها مع توزٌعها بحٌث ال تإدي إلى اختناق الحركة وتختصر زمن انتظار الزائر إلى , 

. الحد األدنى 

أما الفندق والموتٌبلت وتشكل العنصر األساسً فً القرٌة فتوزع تبعا لطبٌعة األرض كذلك حسب ما تقتضٌه الدراسات 

.. البصرٌة للموقع من عبلقات بٌن المبانً والمسطحات الخضراء والبحٌرات الطبٌعٌة والصناعٌة 

: دراسة المرور .3

وٌجب أن ,     تتؤثر شبكة الممرات والمواصبلت الداخلٌة بطبوؼرافٌة الموقع وبوضع العناصر المختلفة التً تربط بٌنها 

: توفً عدة شروط أساسٌة أهمها 

. مع تحقٌق األمان , سهولة الوصول إلى أي مكان بالموقع  .1

ن ٌكون التنظٌم العام للشبكة سهبل وبسٌطا ومساعدا فً وضوح الهٌكل العام للتصمٌم وبالتالً تكون أساس دراسة أ .2

: وتنقسم الشبكة إلى , التشكٌل البصري للموقع 

  طرق للمشاة  .

  وسائل مواصبلت داخلٌة. 

 

:  طرق المشاة  : أوال

:               ٌجب مراعاة اآلتً فً تصمٌم طرق المشاة 
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أن ٌكون السٌر فٌها آمنا و ذلك بفصلها عن خطوط المواصبلت الداخلٌة و تخصٌص مسطحات كافٌة صلبة للوقوؾ  .1

. والسٌر حٌث ٌإدى عدم توفرها إلى السٌر فً المسطحات الخضراء 

سبلمة حركة المرور بها و ذلك بإٌجاد مسطحات تجمع صؽٌرة بعٌدة عن مركز التجمع الرئٌسً تصلها به ممرات  .2

و هذا ٌساعد على سرعة وسهولة االتصال بٌن مختلؾ النقاط فً الموقع كما ٌساعد أٌضا على سهولة ,صؽٌرة 

. الحركة 

دراستها على أساس المسافة التً ٌستطٌع الفرد سٌرها دون تعب و ذلك بتوزٌع أماكن الراحة من مقاعد عامة كما  .3

. ٌراعى التنوع فً معالجة الطرق و تحقٌق عنصر المفاجؤة بؽرض تخفٌؾ الشعور بالملل 

و أثناء اللٌل تضاء طرق المشاة بإضاءة شدٌدة أو خافتة تبعا لمتطلبات التصمٌم و الحد األدنى لئلضاءة هو الذي ٌحول دون 

فتضاء المعوقات مثل الحواجز الحجرٌة ودرجات السبللم و أحواض الزهور و ٌجب أن تضاء مساحات  ,وقوع حوادث

كما ٌمكن فصل .التجمع بشدة حٌث أن التجمعات الضخمة من الناس ٌنتج عنها ظبلال عدٌدة كما تمتص مقدارا من الضوء 

عمل المٌادٌن الفرعٌة التً تصب فٌها الممرات الصؽٌرة المتفرعة من والمواصبلت عن طرق المشاة برفعها عن األرض 

. مركز التجمع الرئٌسً على سهولة االتصال بٌن مختلؾ النقاط فً الموقع كما ٌمكن أن ٌإكد شكلها الهٌكل العام للتصمٌم 

: دراسة التشكٌل البصري للموقع  .4

: و ٌشمل ,    ٌعتبر التشكٌل البصري عنصرا بارزا فً تصمٌم الموقع 

. معالجة الموقع  .1

. دراسة العبلقات البصرٌة بٌن المبانً و الفراؼات .2

. أثاث الموقع  .3

 

: معالجه الموقع 

فإما أن ٌكون االجتهاد فً تؤكٌد طبٌعة الموقع و المحافظة علٌه و ذلك ,        تبدأ الدراسة البصرٌة بمعالجة الموقع 

أو أن ٌكون االتجاه إلى القضاء على ما ٌإكد هذا , باستئصال ما ٌفسد التجانس و إضافة ما ٌإكد طبٌعة الموقع و ٌبرزه 

. الطابع أو تعدٌله 

و من ذلك ٌجب الحرص على تؤكٌد طبٌعة الموقع حٌث تمتد المبانً على الموقع متداخلة مع الممرات و األشجار و 

. المسطحات الخضراء 

 

: دراسة العالقات البصرٌة بٌن المبانً و الفراغات 

ففً .       و تؤتً بعد معالجة عبلقة المبانً بالموقع دراسة العبلقات البصرٌة التً تربط المبانً و الفراؼات المحٌطة بها 

فالتشابه فً األلوان . و هنالك ال ٌكون التشكٌل صعبا ,التصمٌم الموحد تؤخذ المبانً شكبل موحدا أو مجموعة أشكال محدودة 
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والمواد والتفاصٌل وبالتالً فً الشكل النهائً للمبانً أو وجود إٌقاع معٌن بٌن المبانً والفراؼات أو فكرة مسٌطرة علً 

التصمٌم ٌساعد على تخٌل ما ٌإكد الترابط البصري والوحدة التً تظهر للسائرٌن على مختلؾ سرعاتهم حٌث تتدخل السرعة 

. فً ربط البعٌد بالقرٌب و تحقٌق االستمرار الفراؼً 

أما التصمٌم الحر حٌث الحرٌة فً تشكٌل المبانً نجد أن المشكلة األساسٌة هً إٌجاد تجانس واستمرار فراؼً والمبانً 

وٌكون نجاح تصمٌم الموقع من الناحٌة البصرٌة بتحقٌق راحة المشاهد البصرٌة .محاطة بفراؼات مختلفة فً الشكل والوظٌفة 

وللوصول إلى .الجوانب للنفسٌات المختلفة لؤلفراد علً قدر اإلمكان ووالنفسٌة , وذلك بإشباع الرؼبات واالحتٌاجات المتعددة 

بالحد من المبالؽة فً تنافر أشكال وأحجام المبانً المختلفة ,التجانس واالستمرار المطلوبٌن ٌنبؽً تحدٌد الهٌكل العام للتشكٌل 

:  عنصر مسٌطر فً التصمٌم لربط الموقع بصرٌا وٌكون ذلك إٌجادمع 

أما , إما بتصنٌؾ المساحات , فتجمع المساحات الصؽٌرة منفصلة عن المساحات الكبٌرة وبذلك تضمن العبلقات المنظورة

.  العنصر المسٌطر فهو المناطق الخضراء والؽابات التً ربطت أنحاء الموقع

 

: أثاث الموقع 

 اإلنارة والعناصر الفنٌة وأعمدة وافٌر    ٌعتبر أثاث الموقع من المكمبلت األساسٌة للدراسة البصرٌة وٌشمل النباتات والن

وال ٌقتصر أثاث الموقع علً الناحٌة . الخ , التً تعطً عند العناٌة بدراستها وحدة وترابطها رؼم التنافر فً أشكال المبانً ..

 .البصرٌة ,فهو أحٌانا ٌكون ذات وظٌفة أساسٌة 

    فالنباتات والمسطحات الخضراء عبلوة علً مجموعات األلوان والملمس والتؤثٌرات المختلفة التً تكتمل بها التكوٌنات 

المعمارٌة فً القرٌة سواء فً اللٌل أو النهار ,لها تؤثٌرا مناخٌا علً الموقع وتتؽٌر فً الكمٌة والنوع تبعا للمناخ المحٌط فهً 

. مستحبة فً المناخ الحار الجاؾ لتلطٌؾ الجو ومكروهة حٌث الحرارة والرطوبة العالٌة 

     كما ٌمكن استخدامها لترسٌب األتربة حٌث تهب إما فً المناطق الباردة فٌفضل األشجار ؼٌر دائمة الخضرة لكً ال 

 ومسطحات المٌاه إحساسا منعشا ورقٌقا ٌتوازن مع جفاؾ المبانً وشدتها كما وافٌرٌتراكم الجلٌد علً أوراقها , وتعطً الن

. توفر أماكن شعرٌة للرواد

 وتناسب حجمها مع المقٌاس العام للنظر المحٌط بحٌث تعطً تعبٌرا واحدا ومتماسكا وافٌر    وٌجب االهتمام بتصمٌم شكل الن

 .ٌساعد فً ربط الموقع بصرٌا 

 

 المعاٌٌر التصمٌمٌة للمتاحف      6  .4

 

.   عٌةا أو العلمٌة أو الصنأو الحضارٌة    المتحؾ هو المكان المخصص لعرض التحؾ والمواد الفنٌة ذات القٌمة الثقافٌة 
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     لذلك فان عمارة المتاحؾ بمثابة الوعاء الحافظ لما تركه لنا األجداد على مر العصور من موروثات و خبرات وأشٌاء 

. نستفٌد منه فً معرفة أصل األشٌاءلوصولوا إلٌه  كانت تمثل أسالٌب حٌاتهم و عادتهم و تقالٌدهم و أصبحت الٌوم رمزا لما

فهً تساعد العلماء والباحثٌن فً مجال البحث ,  المتاحؾ كونها مصدرا من مصادر المعرفة والفنون والمتعةأهمٌة     وتبرز 

والى جانب ذلك فان . واالستقصاء وتزودهم بما ٌحتاجون الٌه من مواد ومعلومات ال ٌستؽنى عنها فً االبحث العلمً 

 1. للمتاحؾ فائدة كبٌرة فً التعلٌم والتربٌة

 

:  2مهام المتاحف  1.6.4

 .أنها معاهد ومراكز علمٌة وثقافٌة ومصدر معرفً متنوع .1

 حفظ اآلثار .2

من الناحٌة اإلعبلمٌة والسٌاحٌة تعتبر المتاحؾ واجهة مهمة من واجهات أي دولة حٌث تعطً للزائر فكرة واضحة  .3

 .وصورة جلٌة لمعالم تلك الدولة مما ٌترتب علٌهـا نمو فً الحركة السٌاحٌة وازدهار االقتصاد الوطن

أن المتاحؾ تعد من إحدى وسائل الترفٌه للكبار والصؽار من الجمهـور لقضـاء بعض الوقت لبلستمتاع بمشاهدة  .4

 .المعروضات األثرٌة والفنٌة

 .بناء اإلنسان المواطن عن طرٌق تعرٌفه وتعرٌؾ العالم بتراثه وأمجاده .5

 

 :3 المتحف إقامةهم المحددات التً تساعد على   ا2.6.4

 .فالمتاحؾ المعاصرة نوعٌة وذات طابع وؼرض خاص,  المتحؾ إقامةتحدٌد الؽرض من  .1

تحدٌد نوع الجمهور الذي سٌزور هذا المتحؾ وذلك من حٌث المستوى الثقافً واالجتماعً واالقتصادي والسن  .2

 .والجنس 

وذلك ,  سهل الوصول الٌه أوفٌجب ان ٌكون قرٌبا , دراسة المكان المقترح للمتحؾ من حٌث الموقع بالنسبة للزوار  .3

 . عدد ممكن من الجمهور ألكبرلتٌسٌر زٌارته 

 الطبٌعٌة اإلضاءةومن حٌث , من الضروري دراسة المكان من حٌث االتساع مبلءمته لنوع المعروضات وحجمها  .4

 .  والمداخل والمخارج واألبوابونظام توزٌع الفتحات والشبابٌك , او الصناعٌة 

 

 

                                                           
1

 3ص ,2004طبعة , الجزء االول ,  (الوحاحف  )الوىسىعة الوعوارية ,  (هحود هاجد خلىصي , احود ايوي خلىصي  ) 
 

2
 2008, جاهعة ام القري  , عىض عور عىض قٌدوس ( , "دراسة جحليلية"هحاحف هكة الوكرهة وأساليب جطىيرھا )رسالة هاجسحير بعٌىاى   
3

 16ص ,2004طبعة , الجزء االول ,  (الوحاحف  )الوىسىعة الوعوارية ,  (هحود هاجد خلىصي , احود ايوي خلىصي  ) 
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 : 1االعتبارات العامة لتصمٌم المتاحف   3.6.4  

 والراسً فً جمٌع االتجاهات وٌتناسب مع جمٌع انواع األفقًمرونة الفراغ الداخلً للمتحؾ بشكل ٌسمح بالتوسع  .1

 .المعروضات على مدى الزمن 

 . للمتحؾ لٌتحمل جمٌع التؽٌرات المحتملة اإلنسانًمرونة الهٌكل  .2

 للمتحؾ بشكل ٌسمح بتطبٌق النظرٌات المعروفة لحركة الزوار داخل المتاحؾ والتً تتلخص األفقًدراسة المسقط  .3

 نفس النقطة دون ان ٌمر إلىوالعودة  (كالمدخل الرئٌسً  )فً الحركة على محور راسً ٌبدا من نقطة معروفة 

 .على المعروضات التً سبق ان مر علٌها 

 مكان بالمعرض حسب متطلبات أي إلى الطبٌعٌة اإلضاءة الطبٌعٌة لٌسمح بدخول او منع اإلضاءة أسلوبدراسة  .4

 .العرض

, واالتصاالت والصرؾ والمراقبة على مسافات ثابتة فً السقؾ , والتكٌٌؾ , توزٌع مخارج بكات الكهرباء  .5

 . واألرضٌات, والحوائط 

 

 :2المعاٌٌر التصمٌمٌة للمتاحف   4.6.4  

 المدخل   :

.  شخص كما وٌجب أن تفتح األبواب للخارج90م لكل 1.5ٌكون عرض المدخل 

 

 صالة العرض :

حٌث ٌجب أن تكون مرتبة ترتٌبا موضوعٌا أو تارٌخٌا حسب العرض الذي تمثله تؽٌٌر أشكال ومساحات صالة : الترتٌب

: العرض بحٌث

. تتناسب مع حجم المعروضات -

. إثارة الزائر وعدم إشعاره بالملل أثناء تنقله -

. سهولة فتح األبواب الداخلٌة والخارجٌة -

. ال ٌفضل استخدام األبواب الدوارة إلعاقتها حركة كبار السن والمعاقٌن -

. جعل المدخل ممٌزا لسهولة التعرؾ علٌه -

 .توسٌع ممرات الحركة داخل القاعات -

                                                           
1

 18ص ,  ( (الوححف )الوىسىعة الوعوارية  )هرجع سابق   
 االظهار عالم ) http://www.3d2ddesign.com/more_architecture.php?id=32&design=8  مصدر من االنترنت 2

 (المعماري
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 .م6م وارتفاعها 7ٌفضل ال ٌزٌد طول قاعات العرض عن  -

 

: االستعالمات

. وضعها فً مكان مرئً من المدخل الرئٌسً -

. اتصالها اتصال مباشر بالمدخل واإلدارة -

 .احتوائها على مكان لحفظ األمانات -

 

: األمن

: إبقاء المتحؾ فً حالة استقرار وامن وٌنقسم إلى جزأٌن أساسٌٌن وهما -

. قسم جهاز األمن العام المسئول عن امن المكان بشكل دائم سواء داخل المبنى أو خارجه أولٌبل ونهارا -

 .قسم األمن الخاص وهو المسئول عن حماٌة الشخصٌات المهمة داخل المبنى -

: المخازن

. سهولة الوصول إلى مكان التخزٌن -

. أن تكون مضاءة وجٌدة التهوٌة -

. تطبٌق أسباب الوقاٌة من الحرٌق -

. عزلها جٌدا من الرطوبة والعوامل الجوٌة -

 

:  المكتبة

.  تعتمد المكتبة على نوعٌة المتحؾ وحجمه -

. ٌمكن تخصٌص أكثر من ؼرفة مكتبة للمتحؾ حسب اإلمكانٌات -

. ٌفضل أن تكون قرٌبة من مكاتب اإلدارة -

 .تسهٌل دخول الطلبة إلٌها من المداخل المختلفة -

 

: المكاتب 

. ٌفضل أن تكون خارج القاعة الرئٌسٌة كما ٌفضل أن تكون مفتوحة أمام المهتمٌن
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:  المحالت التجارٌة       7  .4  

 :1العوامل المعمارٌة المإثرة فً نجاح المحبلت التجارٌة 

: ونذكر من هذه العوامل ما ٌلً , هناك عوامل كثٌرة تإثر فً نجاح النشاط التجاري 

 :الموقع ومدى توفر المواقؾ .1

 . بتوفر مواقؾ تتبلءم تتبلءم فً عددها مع عدد الزوار المحتملٌن للسوق إالان مٌزة الموقع الجٌد ال تكتمل 

 :التظلٌل والتكٌٌؾ  .2

 . فً نجاح السوق أساسٌاان ارتفاع درجة الحرارة فً اؼلب المدن ٌجعل تؽطٌة السوق وتكٌٌفه عامبل 

 :مظهر السوق  .3

 الحدٌث فً المراكز التجارٌة األسلوببل استطاعت العدٌد من المراكز التطوٌر على نهج , لم ٌعد السوق للبٌع والشراء فقط 

 . التسوقإلى باإلضافة جعل السوق مكانا للنزهة والتروٌح عن النفس أساس القائم على األسلوبوهو 

 :التنوع وحجم السوق  .4

وذلك الن اؼلب , من العوامل التً نبلحظها حالٌا هو حجم ودرجة التنوع فً المحبلت التجارٌة الموجودة فً السوق 

 .المتسوقٌن ٌرٌدون شراء احتٌاجاتهم من مكان واحد 

 :التخصص .5

 تخصص معٌن من أوبقدر ما ٌرتبط باتجاه السوق نحو خدمة قطاع , التجارٌة ال ٌكمن فً التنوع األسواقان نجاح بعض 

 .النشاط التجاري

 

 2البرنامج المعماري:  

: أساسٌةٌحتوي السوق التجاري على ثبلثة عناصر 

 .وصاالت العرض , المحال : الوحدات التجارٌة  .1

 .ممرات الحركة  .2

 . س مؽطاة للحماٌة من المطر والشم– توصل للسوق – مع ربطها بممرات المشاة , مواقؾ السٌارات  .3

 

                                                           
1

 4ص - 2ص, 2003, الجزء االول , (الوٌشات الحجارية واالسىاق )هىسىعة الوسابقات الوعوارية ,  (احود ايوي خلىصي, هحود هاجد خلىصي  ) 
2

 4ص, 2003, الجزء االول , (الوٌشات الحجارية واالسىاق )هىسىعة الوسابقات الوعوارية ,  (احود ايوي خلىصي, هحود هاجد خلىصي  ) 
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 :1االسس التصمٌمٌة للشقق السكنٌة     8  .4

 المسكن؟ هو ما

 الضرورٌة احتٌاجاته له وٌوفر الخارجٌة العوامل من اإلنسان ٌقً الذي الواقً الفراغ أو المؤوى هو ببساطة المسكن

. لآلخرٌن أساسٌا ٌعتبر ال منطقة فً ضروري ٌعتبر وما دائما مختلفة ألخرى منطقة من العمارة أن البداٌة فً نعلم أن ولنا

 :- والدٌنً الثقافً  العامل-1

 األولوٌة وتضع الرإٌة تمنع والتً الضٌقة الفتحات استخدام طرٌق عن بوضوح اإلسبلمٌة العمارة فً هذا وٌظهر

. لمعتقداتهم وذلك بالخصوصٌة اإلسبلمٌة الحضارة اهتمام مثل تهتم ال والتً مثبل الؽربٌة الحضارة عكس على للخصوصٌة

 :-  المناخ-2

 . كبٌرا تؤثٌرا العمارة شكل على تإثر التً العوامل أهم من المناخ

 لبلد بلد من تتـــؽٌر ال فهً اإلنشاء قوانٌن وهً العوامل بهذه األشكال من شكل بؤي تتؤثر ال التً العوامل بعض هناك ولكن

. األحـــــوال من حال بؤي

 :والتخطٌط  الموقع: أوال

 الشمس  وأشعة النهار ضوء: 

 ال ذلك أن إال , السنة أٌام معظم خبلل النهار من فترة ضمن اإلمكان قدر الشمس ضوء الؽرفة تتلقى آن ٌجب الحالة هذه وفً

 أو ساعً بشكل سواء الشمس أشعة واتجاه زاوٌة تحدٌد وٌمكن .العمران وتنامً تطور مراقبة أو أنظمة إلى عام بشكل ٌخضع

 .  عرض خط أي وفق السنة أوقات من وقت ألي

  الخصوصٌة: 

اًا  مبدأ نراعً وأن بدّد  ال فٌه, األساسٌة المناطق وتخصٌص المسكن تؤثٌث فً البدء عند  وهو أال العربٌة لمجتمعاتنا بالنسبة مهمّد

:  هً منازلنا, داخل الخصوصٌة من نوعٌن توافر ٌجب حٌث الخصوصٌة, مبدأ

 حرمة هناك تكون حتى الداخلٌة, المسكن أجزاء عن بالزوار الخاصّد  الجزء فصل بها نعنً التً: الداخلٌة الخصوصٌة -

.  المسكن أجزاء لباقً

 الفصل وسائل باستخدام وذلك به, المحٌطة الخارجٌة البٌئة عن المسكن عزل فً تتمثل التً: الخارجٌة الخصوصٌة -

. وؼٌرها الستائر أو العازل الزجاج أهمها من التً المختلفة,

                                                           
1 http://www.3d2ddesign.com/more_architecture.php?id=28 

 

http://www.3d2ddesign.com/more_architecture.php?id=28
http://www.3d2ddesign.com/more_architecture.php?id=28
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 دون, الخصوصٌة ومراعاة الطرق تقاطع أو المجاورة المساكن عن البناء إطبللة حجب إلى التخطٌط جهات من العدٌد ٌنشد

( . النوافذ أنواع-العازلٌة- الشمس ضوء حجب )األخرى العوامل بذلك تتؤثر أن

 الحالة هذه فً وتساعده.المعمارٌة التصامٌم وضع أثناء االنتباه ٌستدعً هاما شٌئا الحالة هذه فً العمرانً النمو ٌعتبر

 حجب أما مثبل المساكن من بالقرب المشاة طرق تمر حٌث أو المنحدرة األماكن فبً سواء الواجهة أحادٌة المساكن تصمٌمات

 . المهمة اإلطبللة على ٌإثر قد الرإٌة عزل الن التصحٌحٌة الناحٌة من مهما فٌعتبر الخاصة الحدائق

 الحرٌق انتشار من الحد : 

 أو األشجار كجذوع لبلشتعال قابلة مواد من المبنٌة المساكن بٌن فاصلة مسافات وجود على عام بشكل األنظمة تشدد

 لبلشتعال القابلة ؼٌر المواد استخدام أن تجد حٌن فً. مواقعها حدود فٌها بما ,الخ.........الخشبٌة األلواح أو.....القش

. المواقع هذه من قرٌبا الجدران وفتحات واألبواب النوافذ إنشاء فً والمستخدمة

 الصوتً  العزل: 

 طبٌعٌة تر سوا أو حواجز إقامة طرٌق عن الضجٌج أذى من والعامة الفرعٌة الطرق من بالقرب المبنٌة المساكن حماٌة ٌمكن

. فٌها والصوت الضجٌج مصادر الؽرؾ توجه ال بحٌث للمنازل مناسبة مخططات بوضع العزل تحسٌن وٌمكن

 الداخلٌة  التؤثٌرات: 

: كالتالً المسكن تصمٌم اختٌار على تإثر التً الداخلٌة الرئٌسٌة العوامل إن: التصمٌم عوامل

. االنتفاع متطلبات-                          . األشخاص سٌر حركة نموذج- 

. والطقس الموقع اتجاه-                             . المبلئمة واألنظمة المعاٌٌر- 

 :األشخاص  سٌر حركة -

 خمسة تمٌٌز وٌمكن الداخل الى الخارج من المناسبة الممرات و المداخل بنوع أوال المنزل داخل األشخاص سٌر حركة ترتبط

: األفقٌة السٌر لحركة نماذج

 المعٌشة بمناطق المرور طرٌق عن وذلك الحدٌقة جوانب احد إلى المدخل من السٌر حركة:  األشخاص سٌر حركة حدود- 1

 المداخل وأنواع أشكال لكافة المناسبة السٌر حركة فحدود للحدٌقة جانبً ثانوي ممر وجود إلى األمر ٌحتاج ال وقد. والعمل

. فقط الحدٌقة من واحد جانب من تكون أن ٌمكن, منها المبلئمة وخاصة

 :المخزن  عبر السٌر  حركة-2 

 للطوابق اإلجمالٌة المساحة من كبٌرة نسبة تتطلب فقد مرؼوبة المنازل صفوؾ خبلل من السٌر حدود أن من الرؼم على

 هذا ٌعتبر حٌث والمخزن الصالة خبلل من الحدٌقة جوانب احد الى المدخل من السٌر حركة جعل التعدٌل وٌتٌح. األرضٌة

 .المداخل  نماذج بكافة مبلئما النظام
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 :المطبخ  خبلل السٌر حركة- 3 

 األفقً التصمٌم فً المناسب التعدٌل ان كما والمطبخ الصالة خبلل من الحدٌقة جوانب احد إلى المدخل من السٌر حركة وتقدم

 .المنزل  من أخر مدخل وجود عدم حال فً استخدامه ٌمكن حٌث الحدٌقة إلى ثانوٌا مدخبل ٌقدم

 :اإلفرازٌة  السٌر  حركة-4

 من النموذج هذا استخدام ٌنبؽً حٌث.المعٌشة ؼرفة خبلل من المرور طرٌق عن المدخل حدٌقة موضع إلى الوصول ٌمكن

 مساكن فً فقط عادة ضروري المدخل هذا ٌكون وقد. الحدٌقة جوانب ألحد ثانوٌا مدخبل توفر التً األماكن فً فقط التصمٌم

 الواقعة المساكن عند مشابهة شروطا أخرى مبانً أنزال ٌفرض عندما جدٌدة تصمٌمٌة حاالت تبرز ان وٌمكن .الحدٌقة وسط

. منها المستقلة نصؾ أو المستقلة سواء الحدٌقة نهاٌة

 :الجانبٌة  األشخاص سٌر حركة- 5 

 . الفرعٌة  الطرق أو كالكراج الملكٌة حدود عبر المنزل وخارج الحدٌقة جانب إلى الوصول ٌمكن

  توجٌه الغرف : 

 الشارع جهة فإلى الخدمة أمكنة أما , الشمس جهة إلى والنوم الجلوس ؼرؾ تتوجه أن المستطاع قدر ٌجب: الؽرؾ وضعٌة

 التحدٌد ٌمكن الشمسٌة بالجداول وباالستعانة األساسٌة الساعات فً مشمسة تكون أن( خاصة حالة فً إال )الؽرؾ على وٌجب

 مما , الشمس من مضاءة تكون" وضعٌتهم عن حتى أو " الؽرؾ من أجزاء أٌة السنة فً ساعة ولكل ٌوم لكل دقٌق وبشكل

 وبشكل ألمانٌا ففً للرٌح, الرئٌسً االتجاه ٌراقب. الخ.. واألشجار , المجاورة المبانً عن إلبعاده وأٌضا , البناء توجٌه ٌمكن

 – الجنوب إلى الجنوب من ٌبدأ المناسب والتوجٌه , واألمطار للرٌاح بالنسبة مبلئمة ؼٌر ؼرب, – الجنوب , عام,الؽرب

 .الشرقً  – والشمال الشمال, من هً المسٌطرة الباردة الرٌاح فان الشتاء وفً الشرقً,

 المداخل: ثانٌا 

 اإلنارة من مدروسا,بدءا فٌه شًء كل ٌكون أن فٌجب األول, انطباعه على الزائر ٌحصل وهنا , المسكن مظهر المدخل ٌحدد

 بطرٌقة شًء كل ,ٌحسب للضٌوؾ بالنسبة وكذلك البرٌد وموزع الحلٌب بائع أجل من ,وأٌضا المرآة أمام الفرشاة وحتى

  .الجمٌع ٌد متناول ,وعن معا بآن ومرٌحة حذرة

 :منازلنا  مداخل فً مراعاتها ٌجب أساسٌة نقاط هناك

 تكون أن و لصنعها كافٌه و مناسبة مساحة جود و ٌراعى كؤن المعمارٌة مخططاتنا فً الجزء هذا مراعاة من بد ال -1

 العناصر من ؼٌرها و األرضٌات و األسقؾ و اإلنارة أعمال دراسة ٌتم كما المسكن دخول حٌن للضٌؾ مواجهة

 . االستقبال زاوٌة على الحسن و الجمال من أخرى لمسات إضافة فً منها لبلستفادة اإلنشائٌة

 فً تطبٌقها مناسبة و الفكرة سبلمة من للتؤكد المنزل من الحٌز ذلك أثاث نتخٌل و االستقبال بؤسلوب أفكارنا ندرس أن  -2

  . الواقع



56 
 

 مبلءمتها بشرط , طرزها و األثاث سوق داخل البدٌلة الخٌارات بقدر الحٌز هذا بتؤثٌث القٌام أثناء الخٌارات فتح ٌمكن -3

  . الرئٌسٌة الفكرة و للمساحة

 إلضفاء ألخرى زاوٌة من قطع بنقل األجواء تبدٌل على قادرة المسكن ربة تكون أن أي مفتوحاًا  التجدٌد مبدأ ٌكون أن -4

. المنزل من الجزء لهذا األفكار آالؾ خلق من سنتمكن سبق ما على بناء و .المكان أركان و زواٌا على التجدٌد من شئ

: السكنٌة المبانً تصمٌم أسس

 المعٌشة غرفة : 

 التلٌفزٌون أجهزة بها , العمل رحلة بعد األسرة شتات تجمع التً الواحة وهً النهار ساعات معظم األسرة أفراد تحتضن هً

 كمكان تخدم بالنهار بها المعٌشة تمكث ؼرفه. الشرقً الشمالً االتجاه اإلمكان بمقدار الؽرفه هذه ان تؤخذ وٌجب, والفٌدٌو

 من االٍمكان قدر الؽرفة هذه العمل,تتوجه بعد القراءة القهوة,أو أو الشاي طاوله وحول.الموقد قرب العائلة الٍجتماع ممتع

. الجنوب عبر الؽرب إلى الشرق

(. المطل- الشمس- الرٌاح : )الخارجٌة بالبٌئة الخاصة االعتبارات

.  والشرق للشمال التوجٌه ٌفضل .1

 .المطل على التوجٌه ٌفضل .2

 

 النوم غرف : 

(. المطل- الشمس- الرٌاح : )الخارجٌة بالبٌئة الخاصة االعتبارات 

. والشرق للشمال التوجٌه ٌفضل- 1

. المطل على التوجٌه ٌفضل- 2

 : الداخلٌة بالبٌئة الخاصة االعتبارات 

. واحد جناح فً النوم ؼرؾ تجمع أن ٌفضل -1

. الرئٌسً المدخل عن بعٌدا النوم ؼرؾ مدخل ٌكون أن ٌفضل -2

. النوم جناح من قرٌبا الحمام ٌكون أن ٌجب -3

. والعكس المعٌشة من النوم جناح دخول ٌفضل ال -4

. الصالة مدخل من النوم ؼرؾ توزٌع ٌفضل ال -5

.  آخر سٌر بخط النوم وؼرؾ الحمام بٌن السٌر خط ٌتقاطع أال ٌجب -6

. العكس ٌمكن وال النوم ؼرؾ بجوار والحمام المطبخ نقل ٌمكن -7

:  النوم لؽرؾ القٌاسٌة المواصفات 
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. م10 عن مساحتها تقل إال على سم270 النوم لؽرفة عرض أقل -1

(. سكنً منور- حدٌقة- شارع )طبٌعٌة النوم لؽرؾ اإلضاءة تكون أن ٌجب -2

. سم50 عن الشباك عرض ٌقل وال الؽرفة مساحة 8 /1 عن الشباك مساحة تقل إال ٌجب -3

 أي عرض ٌقل وال الؽرفة مساحة 1/8 عن مساحتهم مجموع ٌقل أال على مساحتهم وتجمع شباك من أكثر عمل ٌمكن -4

.  سم50 عن شباك

 .والفنادق الجامعٌة والمدن المربٌات ؼرؾ استثناء ٌمكن -5

 

 األوالد غرفه :

 الشرفة إلى أو الحدٌقة إلى منفذ لها ٌكون قد الخدمة,و ؼرفه من المراقبة سهله الجلوس,إنما ؼرفه عن بعٌده أمكن إن كائنه

 من واالتجاه الحدٌقة, جهة من مدخل مع األرضً الطابق فً تكون فقد , مٌل ذات األرض كانت ,وإذا األمان كامل تعطً

 لحجم مطابقة المفروشات أبعاد وتكون , الخارج إلى حماٌة مع منخفضة تكون ان ٌجب النوافذ ومساند الؽرب, إلى الشرق

.  ببلستٌكٌة مواد من أو الٌنولٌوم من تكسبه م 1,5ارتفاع حتى للؽسل قابلة بجدران والتوقع األوالد

 الطعام غرفه  :

 عبلقة هناك تكون أن الضروري من ولٌس االوفٌس أو بالمطبخ مباشر اتصال على الطعام ؼرؾ تكون أن الضروري من

 لٌس الطعام وتناول الؽرؾ منتصؾ فً توضع فؤنها التقلٌدٌة الطعام منضدة اما المسكن أجزاء باقً وبٌن بٌنها مباشرة

 ممكنة احتٌاجات أي تستوعب كبٌرة تخزٌنٌة طاقة ذا فراؼا تمنحنا بحٌث تستؽل أن ٌمكن بل الطعام ؼرفة من الوحٌد الؽرض

. المنزل داخل

 من المباشر المنفذ إن.الؽرب فنحو الكبٌرة للوجبات بالنسبة أما الشرق الى موجها ٌكون أن ٌجب أن اإلفطار موضع: التوجٌه

. الخدم وجود عند إال للصحون كوة إلى ٌشار وال ضرورٌا ٌكون األوفٌس او المطبخ من انه حٌن ضروري,فً ؼٌر الرواق

 ٌكتفً ,و األدنى للحد مختصره الٌوم ,لكنها تشؽل قلما إنما نسبٌا الكبٌرة الؽرفة هً الطعام ؼرفه كانت مضى ما فً: األتساع

 المفٌد من وٌكون واألعٌاد االجتماعات حالة فً المعٌشة ؼرفه فً أو الرواق فً أو نفسه بالمطبخ بحجره,أو أو بزاوٌة عامه

. الزواٌا من بالقرب األبواب وضع ؼالبا

 : - التالٌة األسس معرفة عند الطعام صالة أبعاد 

 ما إذا حالة فً الطعام مائدة علً الجلوس أثناء( سم 60 )حوالً تبلػ مساحة إلً فرد كل ٌحتاج: للذراعٌن البلزمة المساحة

 . جانبب  كل علً أخرى( سم 5 )إضافة فٌجب ذراعان, للمقعد كان إذا أما ذراعٌن, بدون المقعد كان

 وسهولة بٌسر قدمٌه تحرٌك البالػ الشخص خبللها من ٌستطٌع التً الكافٌة المساحة توفٌر ٌجب: لؤلرجل  البلزمة المساحة-

.  المائدة أعلً من سم 25 مسافة على المقعد قاعدة تكون أن العامة والقاعدة الجلوس, أثناء

 علً من القٌام أو للجلوس بعضهم فوق ٌتسلقوا أن الناس علً كان إذا شاقاًا  األمر ٌصبح: المائدة علً والجلوس القٌام كٌفٌة  -

 وتوفٌر بسهولة المقعد تحرٌك ٌمكن حتى( سم 60 إلى 45 )بٌن ما المقاعد خلؾ كافٌة مسافة تترك وأن البد لذا المائدة ,
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 ٌستحٌل التً المثبتة األرٌكة وجود مع بذلك تسمح ال المساحة كانت إذا أما بسهولة, ٌقؾ لكً للشخص الكافٌة المساحة

.  والجلوس القٌام أثناء تحرٌكها لٌسهل الوزن خفٌفة مائدة اختٌار علً فنحرص تحرٌكها,

 

 المطابخ : 

 وباب الحدٌقة شبك رإٌة على الحصول أمكن ان ٌجب المطبخ ومن الؽربً الشمال إلى أو الشرقً الشمال إلى المطبخ توجة

 بؽرفة جٌد اتصال على ٌكون أن ٌجب و,مربع متر5 المطابخ لمساحة األدنى الحد ٌكون أن وٌجب.األطفال ومبلعب المدخل

.  والماء بالؽاز المجهزة األخرى والؽرؾ المٌاه ودورة والحمام الثٌاب مؽسل وخاصة الخدمة وأماكن الطعام

 :مساحته  و المطبخ جؽرافٌة حسب و حالة كل معطٌات أساس على أحدها اعتماد ٌمكن أساسٌة تصمٌمات خمسة هناك

 و واحد جدار على كله موزعاًا  األثاث ٌكون بحٌث ( م1,60 ) عرضها ٌتجاوز ال التً المطابخ فً المستقٌم الخط اعتماد- 1

 .  عادة حجمه لصؽر عمل لمثلث ٌحتاج لن بالتالً

 ٌقل ال أن على الشكل المستطٌلة المطابخ فً مرؼوب حل وهو متوازٌٌن مستقٌمٌن خطٌن على الموجودات توزٌع- 2

( .  م2.40 )عن عرضها

 جدارٌن على األثاث توزٌع فٌتم المستطٌلة أو المربعة للمطابخ مناسب التصمٌم هذا و” L “حرؾ شكل على تصمٌم اعتماد- 3

 .  فٌه الحركة لمرونة استخداماًا  األكثر التصمٌم هذا و المطبخ منتصؾ فً طاولة إلضافة مجال ٌفتح أنه كما زاوٌة ٌشكبلن

 منطقة بتقرٌب ٌسمح الحل هذا و” U “حرؾ شكل على المطبخ من جدران ثبلث على المطبخ فً األثاث توزٌع ٌمكن- 4

 فً طاولة إلضافة مجال ٌفتح أنه كما المجاورة للصالة المطبخ من شباك ٌفتح أن ٌرٌد لمن ممتاز التصمٌم هذا , العمل مثلث

 .  مربعة أمتار عشرة عن مساحتها تقل التً المطابخ ٌناسب ال التصمٌم هذا لكن المطبخ منتصؾ

 فٌبدوا المطبخ وسط األثاث تجمٌع ٌتم فٌه و , مربعاًا  متراًا  15 عن مساحته تزٌد الذي للمطبخ حل هو الجزٌرة المطبخ -6

 . الفنادق و المطاعم مطابخ فً النوع هذا ٌستخدم ؼالباًا  و بجزٌرة أشبه

 

: المطبخ وظائف

 لتسهٌل بعضها من قرٌبه وضعها وٌفضل ( الشفاط – االوانً( – 60-100-90)البوتاجاز) فٌه  وٌستخدم : الطبخ- 1

. استخدامها

 .(  فرٌزر–  ثبلجة -  دوالب علوي -سفلً  دوالب )فٌه وٌستخدم : التخزٌن- 2

 .(أطباق  ؼسالة-ؼسٌل  حوض )فٌه وٌستخدم : الؽسٌل- 3

. طعام طاولة مثل الطلب حسب القطع بعض وهناك
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 :  التوجٌه 

( والبحر الشارع مثل  viewالمنظر- الشمس- الرٌاح : )بالبٌئة الخارجٌة خاصة اعتبارات -1

. المسكن عناصر عبلقة وهً : الداخلٌة بالبٌئة اعتبارات خاصة -2

. البعض ببعضها المطبخ عناصر عبلقة وهً : الفرش -3

 الخارجٌة بالبٌئة الخاصة االعتبارات: أوال

 . السائدة الرٌاح اتجاه فً المطبخ وضع ٌفضل ال : الرٌاح -1

 . للمطبخ أشعة الشمس دخول من ضرر ٌوجد ال : الشمس -2

. الحمام ثم المطبخ ثم النوم ثم أوال المعٌشة تؤتً viewال علً المسكن داخل العناصر ترتٌب : viewال -3

 فً المطبخ وجود بٌن التصمٌم فً تعارض حدث فإذا الشمس وتلٌهم التوجٌه فً الرٌاح عنصر ٌسبق view ال وعنصر

. بالمنظر التوجٌه كفة ترجح والمنظر الرٌاح اتجاه عكس

 : الداخلٌة الخاصة بالبٌئة االعتبارات: ثانٌا

. المدخل من قرٌب المطبخ وضع ٌفضل -1

 .(االنترٌه ثم الصالون ثم السفرة )المعٌشة ؼرفة المطبخ قرٌب من وضع ٌفضل -2

 

  الحمامات: 

 :  مساحتها و الحمامات مواقع و تحدٌد البناء مخطط على للحمامات المناسبة األماكن اختٌار ٌجب جدٌدا منزال تؤسٌس عند

 ال بحٌث المنزل واجهة فً ٌكون أال وٌجب عادة الطعام ؼرفة من وقرٌب مناسب مكان فً ٌكون أن ٌجب :الضٌوؾ حمام

 .  األخرى البارزة الواجهات أحد فً أو أمامه الحمام باب على الرئٌسً الباب من الداخل الشخـــص عٌن تقع

 ٌكون أن ترؼب لم إذا و الؽرفة لباب مواجها الحمام باب ٌكون أال ولكن الؽرفة داخل ٌكون أن ٌستحسن : النوم ؼرؾ حمام

.  عنها بعٌدا ٌكون أال فاحرص نومك ؼرفة داخل الحمام

 كان سواء اآلخر عن ٌمٌزه معٌن وطراز بشــــــكل منها كل وٌنفرد الحمامات تتعدد الواحد, المنزل فً األفراد تعدد وبحسب

 حساب فٌجب المنزل فً العاملٌن أو الضٌوؾ حمام عن أو األبناء حمام عن مختلفاًا  األهل حمام فٌكون التصمٌم أو الحجم فً

. حمــام لكل المناسب والحجم المكان واختٌار المنزل مخطط فً ذلك

 : البٌوت فً المناسبة الوضٌعات

 . للتشمس توجٌهاًا  توجه بحٌث الشرقً الجنوب إلى أو الشرقً الشمال إلى إما الحمامات توجه( 1

 للتمدٌدات سهل بتوصٌل ٌسمح والذي المراحٌض ومن والمؽاسل المطبخ من قرٌبة تكون بحٌث المناسب المكان اختٌار( 2

((. والؽاز الماء ))مثل الموجودة
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. االستخدام لسهولة النوم ؼرؾ من قرٌبة الحمامات وضعٌة تكون أن ٌحب أٌضاًا ( 3

 الشقق وفً المتزوجٌن و األفراد واألشخاص األوالد ؼرؾ أجل من استخدامها درجة وضعٌات تتبع الحمامات ابتعاد( 4

. باألدواش االكتفاء ٌمكننا الصؽٌرة

. الصحٌة ألسباب وذلك الحمامات فً اإلمكان قدر المؽاسل توضع أن ٌجب: :المؽاسل وضع( 5

((. مدمجة ))داخلٌة الصحٌة التمدٌدات تكون أن ٌفضل( 6

(  المنظر أو المطل- الشمس- الرٌاح : )بالبٌئة الخارجٌة الخاصة االعتبارات

 . السائدة الرٌاح اتجاه فً الحمام وضع ٌفضل ال -1

. استعماله وكثرة للخصوصٌة النوم ؼرؾ من قرٌبا الحمام وضع ٌفضل -2

. الرطوبة لتقلٌل الشمس اتجاه فً الحمام وضع ٌفضل -3

 حٌث( DUCT )ٌسمى للحمام صؽٌر منور فٌمكن عمل لذلك الضرورة دعت إذا أما المطل على الحمام وضع ٌفضل ال -4

 عن DUCTال عرض ٌقل إال وٌجب به خاصة فتحات طرٌق عن بصٌانتها والسماح الصرؾ مواسٌر على بالتؽطٌة ٌقوم

. بصٌانته للعامل ٌسمح حتى سم60

 : الداخلٌة بالبٌئة الخاصة االعتبارات

. المدخل من قرٌب بالبٌت الرئٌسً الحمام وضع ٌفضل ال- 1

. ؼرفةالمعٌشة من قرٌب الرئٌسً الحمام وضع ٌفضل ال- 2

. النوم ؼرؾ من قرٌب الرئٌسً الحمام وضع ٌفضل- 3

(. W.C)و حوض على تحتوي مٌاه دورة أو حمام عمل ٌجب م120 عن الشقة مساحة زادت إذا-4

 الحمام عن ومستقبل( W.C )وال الدش والحوض به كامل أخر حمام عمل ٌفضل م150 عن الشقة مساحة زادت إذا -5

. الرئٌسً

 

 الكراجات :

 فمن , السٌارات ولكبر لعدد تبعا متؽٌرة البٌت عن ,والمسافة سهل منفذ مع , البٌت مدخل عن بعٌدا لٌس: الكاراج  وضعٌة

" استثنائً بشكل " لبلحتراق مانعة ؼٌر ,واألسقؾ م10 ٌساوي أو اكبر و م5 ٌساوي أو اكبر ٌحسٌب عدد معزولة أبنٌة أجل

 كامل على المدخل ٌكون أن ٌجب. مزدوج أو بسٌط بشكل معزول, سطح تحت الكاراج وضع , معٌنة شروط تحت ٌمكننا

 مستمر مٌل مع , السٌارة ؼسل لعملٌة م5 بطول" البٌتون من "مكان حساب ٌجب الكراج وأمام. بٌتونً برصؾ عرضه

 .ٌدوٌا السٌارة إخراج من تمكننا بطرٌقة
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 :السالمـــٌن تحلٌل تجمع  1.5

جزء منها متصل ببعضه البعض على شكل سلسلة , تضم حولها مجموعة من العقود "  حوش"ٌتألف هذا التجمع من ساحة 

 .  متتابع  بشكلٌبعضها عقود تتصل مجموعةوهً عبارة عن , " صناٌا" مكونا ما ٌسمى 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فً مجمع السالمٌن صورة توضح الصناٌا : (1-5 )الشكل 

 

والقطع الحجرٌة  التً ,  التً ٌعلوها الساقوف األبوابوتتكون من , أما واجهات المبنى فهى مبنٌة بحجر الطبزة الطبٌعً

 األبوابوالجدٌر ذكره بان  هذا التجمع ال ٌحوي أي نوافذ بل ان الواجهات تحوي , (علقة , كلب , قمط  )تحٌط بالفتحات 

.  السطح إلى التً تقود واألدراج المنتشرة على طول الواجهة  1المفتوحة على الساحة الخارجٌة باإلضافة الى القمرٌات

 

 

 

 

 

 . فً الواجهات الخارجٌةاألبواب والقمرٌات( : 3-5 )  الشكل . الخارجٌة فً الواجهةاألدراجصورة  : (2-5 )الشكل 

                                                           
1

 وتىجد فىق الفتحاث أو فً األجشاء العلٍا للجدراى، وتستخدم ألغزاض التهىٌت العلىٌت أو ,وهً النىافذ العلىٌت الصغٍزة أعلى الفتحاث أو األسىار

 .النجوً، والدائزي، والوستطٍل، هع عتب هستقٍن أو هثلث أو قىسً: ألغزاض تشٌنٍت، وتتخذ أشكاال عدة هنها
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 . توضحالقطع الحجرٌة فً الواجهةصورة : (4-5 )الشكل 

 

  :األفقٌةالمساقط   1.1.5

 

وتمتد هذه العقود الى جانب بعضها ,  عقود بحٌث مثل كل عقد فٌها مسكنا لعائلة معٌنة  مجموعةهذا التجمع هو عبارة عن

ولكن ذلك لم ٌمنع احتواء  كل عقد على ساحة خاصة به بحٌث , بشكل خطً بحٌث تفتح جمٌع األبواب على الساحة الخارجٌة 

ٌفصلها عن الساحة التً تلٌها سور حجري من أكوام الحجارة المرتبة بشكل عشوائً بحٌث ٌعطً نوعا من الخصوصٌة لكل 

 سم  ٌفصل بٌنهما درج من 150-60وتنوعت هذه العقود ما بٌن العقد ذو المستوٌٌن الفرق بٌنهما ٌتراوح من , عقد على حدة 

ٌّة 2والنوع الثانً هو ما ٌسمى ٌاخور, الحجارة الغٌر مهذبة    مخصصة لممارسات الحٌاة 3 والتً تتكون بشكل أساسً من عل

. الٌومٌة للعائلة  وأسفلها القبو الخاص بالحٌوانات 

 

 

 

 

 

                                                           

2
 .لفظت فارسٍت تعنً سرٌبت الحٍىاناث اسطبل  : ٌاخىر

3
 .الغرفةفٌالطبقةالثانٌةمنالدارومافوقها

 . صورة توضخ الٌاخور ( :6-5)  الشكل 

 

 .صورة توضح األسوار الحجرٌة التً تفصل بٌن العقود ( :5-5)  الشكل 
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 :مواد البناء المستخدمة فً المبنى   2.1.5

 

: الجدران 

 والتً استخدمت فً بناء الواجهات بحلولها األصفرالحجارة الخام المشذبة ذات اللون  -

 أساسات إلى األحمال من الجدران لغٌر المنتظمة  وبأحجامها الكبٌرة نسبٌا لنقل

 .المبنى 

 الخارجٌة والجانبٌة األسوارالحجارة الدبش غٌر المشذبة والتً استخدمت فً بناء  -

 .والطابونبحلولها غٌر المنتظمة 

 .اب والساقوف الحجارة المهذبة المنظمة التً استخدمت فً عتبات األبو -

المادة الرابطة التً استخدمت فً بناء الواجهات الخارجٌة والجدران الداخلٌة  هً من  -

 .الجٌر الممزوج مع الرماد

 والمادة الرابطة المتفككة وكسر الفخار وغٌرها واألتربةمواد الطمم هً الدبش  -

 .من المواد المالئة للفراغ بٌن جانبً الجدار 

 

: سقف ألا

: من طبقات المواد التالٌة السالمٌن تتكون األسقف فً مبنى 

 .مواد القصارة المكونة من الجٌر الممزوج مع الرماد  -

 الحامل للسقف بحٌث تمتد اإلنشائًحجارة الرٌش التً تعد الجزء  -

هذه الحجارة من األركان بحجارة منتظمة  بشكل القوس حسب طرٌقة 

التحمٌل للعقد  ووسط العقد ٌقع حجر الغلق والذي علٌه ٌبنى تماسك 

. العقد 

: طبقة الطمم وتتكون من  -

 . وغٌر منتظمة األبعاد األحجامالدبش  كسر الحجارة مختلفة  -

 .أتربة المادة الرابطة المتساقطة وبقاٌاها  -

 .كسر الحجارة  والمادة الرابطة وكسر الفخار -

  .إلىاألسفل وقاعدتها لألعلىالفخار والذي تم استخدامه لتخفٌف الحمل على السقف بحٌث ٌكون راس الفخارة  -

 : طبقة التغطٌة ومنع الدلف وتتكون من  -

. المادة الرابطة من الجٌر والمادة المتماسكة معها وهً الرماد

 

  الحجارة الدبش وكسر الفخار فً السقف( :8-5)  الشكل 

 

  . الحجارة الطبٌعٌة فً الجدران( :7-5)  الشكل 
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: األرضٌات واألسطح 

 

 .التراب المدكوك والمخلوط  بالحجارة وقطع من كسر الفخار  -

 .تصاص من التربة والٌها مالمدات الجٌرٌة والتً تمنع اال -

 . اإلسمنتٌةالمدات  -

 

 

 

 : األدراج والعتبات 

هً أدراج ضٌقة العرض  من الحجارة الطبٌعٌة المهذبة وغٌر المهذبة  ذو السالمٌن  بشكل عام الموجودة فً تجمع األدراج

 .  سم  باستخدام حجر أو حجرٌن للدرجة الواحدة 40 إلى سم وبعضها 30ارتفاع عال تصل الى

 

: الفتحات فً المبنى 

  األبٌض مطلً بالدهان أٌضاهً خشبٌة فً غالبٌتها  وٌوجد باب معدنً : األبواب.  

  وقد انعدمت فً المبنى : النوافذ. 

  انتشرت القمرٌات بشكل كبٌر وعشوائً على الواجهة األمامٌة للمبنى : القمرٌات

 .وبشكل اقل انتشارا على باقً الواجهات 

 

: األساسات 

 الخام فً األساسات  باستخدام مادة رابطة شاستخدمت حجارة الدب

 باستخدام المادة الرابطة مكونة من الكلس والرماد الذي ٌعطٌها القوة

 . والمكونة من المصنوعة من الكلس والرماد وٌتراوح ارتفاع األساس

 

: مشاكل المبنى بشكل عام   3.1.5

 

 . بٌن الحجارة وسقوط أجزاء منها 4التشققات فً الواجهة األمامٌة للمبنى والتشققات فً الحلول  -

                                                           
4

 .الفراغات ما بٌن الحجارة وتمأل بالمادة الرابطة لتزٌد من تماسك الحجارة 

 . األرضٌة اإلسمنتٌة فً مجمع السالمٌن  :(9-5)  الشكل 

 

 . األبواب المعدنٌة فً مبنى السالمٌن ( :10-5) الشكل 
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 .صورة توضح تشققات الحلول ( :13-5) الشكل 

 

 .نمو األعشاب بٌن الحجارة فً الواجهة نتٌجة الحلول الضعٌفة بٌنها  -

 .ظهور عناصر تغطٌة السطح من المطر وهً من مادة البالستٌك والتً تم تثبٌتها بقطع من الحجارة  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :حلٌل مبنى  العقٌلً   ت2.5

 

 ٌتكون من خمسة غرف  جمٌعها األرضًالطابق , ٌتكون هذا المبنى من فناء داخلً مكشوف مفتوح على طابقٌن اثنٌن 

أما الطابق الثانً فهو مكون من كتلتٌن متقابلتٌن تفصل , مفتوحة على الفناء الداخلً واحداها تفتح على الساحة الخارجٌة 

بٌنهما ساحة صغٌرة  بحٌث تتكون كل كتلة منهما من عقدٌن متجاورٌن لها أبواب تفتح على الساحة الخارجٌة  وٌتصل 

 .صورة توضح تغطٌة السطح بالبالستٌك ( :12-5) الشكل 

 

  صورة توضح نمو األعشاب بٌن الحلول( :11-5) الشكل 
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 بحٌث ٌتواجد الدرج مالصقا  للجدارالجنوبً للمبنى والذي ٌحوي المدخل األرضً المستوى إلىبالساحة درج ٌؤدي 

.  سنة 100الرئٌسٌوٌقدر عمر المبنى بأكثر من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الخارجٌة ت  فً الواجهااألبواب الخشبٌة( : 15-5 )الشكل .صورة توضح الدرج جنوب الفناء  : (14-5 )الشكل 

 

 : األفقٌةالمساقط   1.2.5

 

 منه من األرضً للطابق األفقًوٌتكون المسقط ,  من طابقٌن بفناء وسطً أساسً لتجمع العقٌلً بشكل األفقً ٌتكون المسقط  

 استخدمت كمطبخ فً الجهة الجنوبٌة للفناء وٌتم منها أخرىغرفة معٌشة ومخزن للحبوب على الجهة الشمالٌة للفناء وغرفة  

وفً نفس الطابق ٌتواجد عقدان استخدم كل منهما كمسكن لعائلة ومن ثم ٌتم االنتقال ,  الساحة الخارجٌة للمبنى  إلىالوصول 

 ساحة صغٌرة مكشوفة تجمع بٌن  اربع غرف  متقابلة تم إلى الطابق العلوي عبر درج على الجدار الجنوبً  لٌصل إلى

. استخدامهما كغرف للنوم والمعٌشة وكمطبخ  

 

: مواد البناء المستخدمة فً المبنى   2.2.5

: الجدران 

 فً بناء ةستخدماألصفر والوردي المالحجارة الخام المشذبة ذات اللون  -

وبأحجامها الكبٌرة نسبٌا  المنتظمة وغٌر المنتظمة الواجهات بحلولها 

 . أساسات المبنى إلى األحمال من الجدران لقلتل

 األسوارالحجارة الدبش غٌر المشذبة والتً استخدمت فً بناء  -

اإلسمنتٌة او جٌرٌة الخارجٌة والجانبٌة بحلولها غٌر المنتظمة

  الحجارة  المستخدمة فً الواجهات الخارجٌة( :16-5) الشكل 
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 .باإلضافةإلىأنها تواجدت فً الجزء العلوي لجدران بعض العقود فً التجمع 

 .اب والشبابٌك واألقواس  والساقوف الحجارة المهذبة المنظمة التً استخدمت فً عتبات األبو -

 والمونة المادة الرابطة التً استخدمت فً بناء الواجهات الخارجٌة والجدران الداخلٌة  هً من الجٌر الممزوج مع الرماد -

 .اإلسمنتٌة

.  والمادة الرابطة المتفككة وكسر الفخار وغٌرها من المواد المالئة للفراغ بٌن جانبً الجدار واألتربةمواد الطمم هً الدبش  -

 

: سقف ألا

: من طبقات المواد التالٌة  العقٌلً تتكون األسقف فً مبنى 

 والقصارة مواد القصارة المكونة من الجٌر الممزوج مع الرماد -

 .الحدٌثة فً األجزاء المرممة من المبنى 

: طبقة الطمم وتتكونمن  وحجارة الرٌش -

 . وغٌر منتظمة األبعاد األحجامالدبش  كسر الحجارة مختلفة  -

 .كسر الحجارة  و وكسر الفخارالرابطةالمادة  -

 .الفخار والذي تم استخدامه لتخفٌف الحمل على السقف  -

 : طبقة التغطٌة ومنع الدلف وتتكون من  -

 .المادة الرابطة من الجٌر والمادة المتماسكة معها وهً الرماد -

القصارة الحدٌثة والدهان األبٌض فً الجزء المرمم من  -

 .المبنىباإلضافةإلى الخرسانة الحدٌثة المتواجدة على بعض األسقف

 

 

 :األرضٌات واألسطح 

 

 .التراب المدكوك والمخلوط  بالحجارة وقطع من كسر الفخار  -

 .تصاص من التربة والٌهامالمدات الجٌرٌة والتً تمنع اال -

 .مدات المونة اإلسمنتٌة  -

األرضٌات الحدٌثة من البالط البلدي المحلً فً الجزء المرمم من  -

 .المبنى 

 

  األسقف المقصورة فً تجمع العقٌلً( :17-5) الشكل 

 

  أرضٌة المونة اإلسمنتٌة فً  تجمع العقٌلً( :19-5)  الشكل 

 

  االسقف من حجارة الدبش الغٌر منتظمة فً السقف( :18-5) الشكل 

  فً ا 
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:  األدراج والعتبات 

 

 بشكل عام الموجودة فً تجمع الحاجة عزٌزة هً أدراج ضٌقة العرض  من الحجارة الطبٌعٌة المهذبة وغٌر المهذبة  األدراج

أما العتبات فتواجدت من الحجارة الطبٌعٌة  سم باستخدام حجر أو حجرٌن للدرجة الواحدة 28إلىذو ارتفاع عالً تصل 

 . المهذبة المغطاة  بالمونة اإلسمنتٌة فً بعضها 

 

 :   الفتحات 

  كما أن  هناك شبابٌك من نوع , بعضها بدون حماٌات والبعض اآلخر تواجد بحماٌات ذات قضبان رأسٌة وأفقٌة: الشبابٌك

 .الزجاج القدٌم غطً بأباجور خشبً ذو دفتٌن من الداخل 

 ذات الدعامات العرضٌة والحلقة  التً تستخدم لفتحه ولطرق الباب هً خشبٌة جمٌع األبواب فً تجمع العقٌلً  : األبواب  .

 

 

 

 

 

 

: األساسات 

 .  الخام فً األساسات  باستخدام مادة رابطة مكونة من الكلس والرمادبشاستخدمت حجارة الد

 

األقواس المستخدمة هً أقواس نصف دائرٌة أو جزء من دائرة  لمقاومة الشد فً المبنى بحٌث تعطً قوة ضغط :األقواس 

 .تنقل الى الجدار الحامل وهً مبنٌة من الحجر الجٌد المقاوم للضغط والشد 

   حماٌات الشبابٌك فً مبنً العقٌلً( :20-5)  الشكل 

 

   الباب الخشبً الكبٌر للمدخل( :21-5) الشكل 

 الرئٌسً حوش العقٌلً
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 صورة توضح تشقق الحلول ( :26-5)  الشكل 

 . وتعدد المواد فً الواجهة الجانبٌة 

 

 

 

 

 

 

 : مشاكل المبنى بشكل عام  3.2.5

 . نتٌجة الحلول الضعٌفة بٌنها األسوار الداخلٌة والواجهةنمو األعشاب بٌن الحجارة فً -

  . والحجارة اآلٌلة للسقوط خصوصا فً األجزاء العلوٌة للمبنى لحجارةلللمبنى الواجهات التشققات فً  -

 . ظهور التمدٌدات الكهربٌة واألسالك فً الواجهات  -

 . تشققات الحلول وتعدد المواد فٌها أو انعدامها أحٌانا  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   األقواس فً مبنً العقٌلً( :22-5) الشكل 

 

 صورة توضح التمدٌدات الكهربٌة( :25-5) الشكل 

 فً الواجهة

 

نمو األعشاب بٌن  صورة توضح  ( :23-5) الشكل 

  األسوار الداخلٌةالحجارة فً

 

 صورة توضح الحجارة( :24-5) الشكل 

  اآلٌلة للسقوط 
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 :   تحلٌل مبنى البرج القدٌم 3.5

والمسجد اآلن عبارة عن أطالل أثرٌة  ٌدعً الٌهود انه ,  البلدة مالصقاً للجدار الغربً لمسجد السموع الكبٌر وسطٌقع فً 

مع أن المسجد فٌه أثر المحراب وٌدل هذا األثر أن ,  للمٌالد 600-300كنٌس  ٌرجع إلى فترة التلمود فٌما بٌن عامً 

بل أن طراز البناء العام ٌدل على أن هذا المحراب  بنً ,  لم ٌضف إلٌه إضافة لكوكذ, المحراب لم ٌفتعل فً البناء افتعاالً 

ا هو من أمكنة مومن المعلوم أن وجود المحراب  فً أثر من اآلثار ٌعنً ان ذلك األثر إن, ضمن بناء هذا المسجد وفً حٌنه 

 5.فهذا هو مسجد البرج األثري فً بلدة السموع, العبادة اإلسالمٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وٌشٌر إلى بقاٌا , الضفة الغربٌة ,  كم جنوب الخلٌل فً السموع 15الموسوعة الحرة فهو ٌشٌر إلى أنه كنٌس ٌقع على بعد أما

 الثالثة على طول األبوابوكان الدخول من خالل أحد .  المٌالدي5-4كنٌس فلسطٌنً قدٌم ٌعود تارٌخه إلى حوالً القرن 

 شمعدانات سباعٌة 4وتم اكتشاف . من الفسٌفساء وٌعرض منحوتات زٌنة خارجٌة أرضٌةٌضم المبنى  وكان.,جانبه الشرقً

وال ٌزال الحائط . بعد الفتح اإلسالمً, تم تحوٌل المجمع إلى مسجد وأضٌف المحراب. متفرعة منحوتة على عتبات الباب

 . ( قدم23) أمتار 7الغربً قائماً بارتفاع 

 

 :   المبنى من الداخل 1.3.5

 

 فً السابق كان هناك معبد فسٌح ٌحتوي منصة ترتفع ثالث خطوات أرضٌتها مزٌنة من الفسٌفساء الملونة, أمااآلن ما ٌتواجد 

مدخل هذا المعبد ٌتكون من ثالث فتحات فً الجدار األمامً الشرقً . هو ٌقاٌا  ألدراج المنصة الخالٌة تماما من أي فسٌفساء 

                                                           
5

  92الزواٌا والمقامات فً خلٌل الرحمن مصدر تم ذكره سابقاً  ص 

 صورة توضح المدخل الرئٌسً لمسجد البرج القدٌم ( :27-5)  الشكل الشكل
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, (وٌبدو ارتفاع غٌر عادي فً الشارع الرئٌسً للقرٌة ) امتار 8 إلىوبقً من جداره الغربً ما ٌصل .  متر2على ارتفاع 

, ٌوجد إحداها تمثل المدخل الحالً للكنٌس الجدار الشمالً ٌتخلله فً المركز تابوت المقدسة و على الجانبٌن محارٌب صغٌرة

 . البرجفً المعبد منبر للمسلمٌن ومذبح ٌهودي و مقاعد من الحجر حول قاعة

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   الجدار الشمالً لمبنى البرج  القدٌم( :30-5)  الشكل 

 .ذو المحارٌب الثالثة 

 

 الجدار الغربً  لمبنى البرج القدٌم : (29-5) الشكل 

 

 .  بقاٌا المنصة واألدراج فً مبنى البرج القدٌم ( :28-5)  الشكل 

 

 جزء من الجدار الشرقً لمبنى البرج : (32-5)  الشكل 

 . القدٌم 

 

 صورة توضح قاعة البرج والتً تحوي( : 31-5) الشكل 

  المذبح والمحراب متقابلٌن

. 

 

 صورة توضح المحراب فً الجزء الجنوبً: ( 33-5) الشكل 

 .لقاعة البرج 
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: مواد البناء المستخدمة فً المبنى   2.3.5

 

: الجدران 

نوع الحجر المستخدم فً الجدران هو الحجر الجٌري المشذب وغٌر المشذب باستخدام الجٌر كمادة رابطة وحجارة الدبش 

 . واألتربة وكسر فخار كمادة طمم 

 

 

 

 

 

 

 

 :األرضٌات واألسطح 

 االرضٌة الحالٌة االن هً الحجرٌة المغطاة باألعشاب والحشائش وفً بعض المناطق هً عبارة عن التراب المدكوك

 .واالرضٌة ملٌئة ببقاٌا الجدران المتهدمة وتٌجان االعمدة 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة توضح نوع الحجارة المستخدمة فً قاعة البرج ( :34-5) الشكل 

. 

 

 صورة توضح األرضٌة الحجرٌة فً( :35-5) الشكل 

 .  مبنى البرج 

. 

 

 صورة توضح األرضٌة الترابٌة فً( :36-5) الشكل 

 .  مبنى البرج 

. 
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 : الفتحات 

  وهً ذات حماٌات معدنٌة بقضبان راسٌة وأفقٌة فً الجدران الخاصة بالمبنى  نفسه أما الجدار الغربً من المبنى :  الشبابٌك

 .والمالصق للجدار الشرقً للمسجد فهو ٌحوي نوافذ حدٌثة بأقواس نصف دائرٌة وحماٌات مزخرفة 

 األبواب الموجودة فً مبنى البرج هً أبواب تعلوها سواقف مستقٌمة بقطعة حجرٌة واحدة وتوجد  : األبواب

 .أٌضااألبواب ذات األقواس الحجرٌة النصف دائرٌة وهً ذات حماٌات بقضبان راسٌة وأفقٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة النوافذ الشرقٌة الخاصة بالمسجد فً ( :37-5) الشكل 

 .  مبنى البرج 

. 

 

 صورة توضح النافذة فً الجدار الشمالً ( :38-5) الشكل 

 .  فً مبنى البرج 

. 

 

 صورة باب المدخل الحالً لمبنى البرج ( :40-5) الشكل 

 . فً الجدار الشمالً 

 

 صورة باب  لغرفة داخلٌة فً مبنى البرج ( :39-5) الشكل 

 . فً الجدار الشرقً  
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: مشاكل المبنى بشكل عام   3.3.5

التشققات فً الجدار الشمالً للمبنى وهو آٌل للسقوط  وٌوجد شرخ من اعلى الجدار ٌصل إلى نهاٌته قد ٌزٌد من احتمالٌة  -1

 .سقوطه 

 تعدد المواد فً الواجهات الداخلٌة للفناء فمن الحجارة المشذبة مع الحلول الجٌرٌة إلى الواجهات التً تتداخل فٌها المادة  -2

 .اإلسمنتٌة بشكل عشوائً منفر 

 .تساقط العدٌد من حجارة المبنى نتٌجة حرب السموع  وترتٌبها بشكل غٌر صحٌح  فٌما بعد  -3

 . العفن والطحالب التً تنمو على حجارة الواجهة  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 صورة توضح الجدار الشمالً للمبنى ( :41-5) الشكل 

 .الذي أصابه الشرخ 

 . 

 

 صورة توضح تعدد المواد المستخدمة ( :42-5) الشكل 

 .فً الجدران 

 . 

 

  المدخل الشرقً لقاعة البرج( :43-5) الشكل 

 .  والحجارة غٌر المرتبة بالشكل الصحٌح 

. 

 . 

 

  صورة توضح العفن والطحالب فً( :44-5) الشكل 

 . حجارة الواجهة 

  . 

. 

 . 
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 الفصل السادس

  مأدبا مدٌنة وإحٌاء تطوٌر مشروع: حالة دراسٌة 
 
 
 
 

مقدمة  1  .6 

 مأدبا مدٌنة إحٌاء إعادة لمشروع الرئٌسٌة  الفكرة2.6

 الخارطة كنٌسة   مشروع3.6

 السراٌا مبنى تأهٌل إعادة    مشروع4.6
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 : مقدمة1.6
 

وللنواحً  لها، التارٌخً لإلرث دقٌقة دراسة على مبنٌة مأدبا مدٌنة إحٌاء عملٌة
 لمتطلبات ومناسًبا بالمدٌنة ٌرقى جدٌد تشكٌل إلى للوصول والتعلٌمٌة، واإلقتصادٌة اإلجتماعٌة

-1880 )العهد العثمانً بداٌة من ٌبدأ فهو المدٌنة فً التارٌخً للنسٌج الرئٌسٌة للصفات بالنسبة وأما .الحاضر
  وتؤكد ، 1940 حتى استمرت والتً متطورة مراحل على وٌشتمل  (م1918

 .الموجودة الطرق شبكة ناحٌة من العثمانٌة القرٌة طابع على بشكلها
 تارٌخها، عن وٌعبر المدٌنة، لكل الحضري الشكل ٌعطً التارٌخً المدٌنة مركز

 الشارع هذا ٌفصل المدٌنة، حول خارجً دائري طرٌق بوجود للمدٌنة الحضري الشكل وٌتصف
 فً المدٌنة لتطوٌر هدفت التً الخطط وكل .الحدٌثة المبانً وبٌن التارٌخً المدٌنة مركز بٌن

 عن عبارة جعله مما الدائري، الخط هذا حول والتعلٌم التجارة تنشٌط على تعمل كانت السابق
 الذي المدٌنة مركز حول للمدٌنة التارٌخً النسٌج وٌمتد .واإلستخدامات الوظائف متعددة منطقة
ا ٌستخدم فاطمً ومبنى األثرٌة، والحدٌقة الكاثولٌكٌة، والكنٌسة السراٌا، مبنى على ٌحتوي ًٌ  حال
 .للشرطة مركًزا

 :مأدبا مدٌنة منها تعانً التً المشاكل

 :الحضري اإلجتماعً النسٌج تلف -1

 السكان من الوسطى الطبقة أن إال مبانٌهم ترمٌم السكان محاولة من بالرغم السكنٌة، المبانً خراب فً ٌتمثل

 .والمهاجرٌن الفقراء المبانً هذه ٌسكن وبقً المدٌنة، مركز تركت

 :للمدٌنة الحضري النسٌج تحطم -2
 محددة، هٌكلٌة وجود بدون السكنٌة المناطق وتطور الحضري النمو على السٌطرة عدم بسبب
  .للمدٌنة الحضري النسٌج تحطٌم إلى ذلك أدى

 :للمدٌنة التجارٌة المركزٌة  فقدان -3

 الدائري، الخط حول التجارٌة للحركة المنظم غٌر واإلنتقال التارٌخً، المدٌنة مركز فً التجارٌة الحركة ضعف

 .للمدٌنة التجارٌة المركزٌة فقد إلى ذلك أدى

 :للمدٌنة الحضرٌة البٌئة فً الفٌزٌائً التلف -4
 النسٌج نمو وبسبب لذلك، المناسبة المعالجة وضعف السٌارات ومواقف المواصالت فً تتمثل

ا الحضري ًٌ  لٌست للمدٌنة التحتٌة البنٌة فإن وأٌضا للمدٌنة، والتارٌخً التقلٌدي النسٌج على متعد
 .األمطار سقوط عند مشاكل حدوث إلى ٌؤدي مما كاملة

 :للمدٌنة الثقافً اإلرث تهدٌد -5
 لحماٌة اإلرث كاملة لٌست الموجودة القانونٌة الهٌكلٌة أن بسبب وأٌضا .وضعفها الصٌانة قلة فً ٌتمثل

 .التارٌخً
 :العامة الفراغات تلف -6

 العامة فالفراغات والسٌاح، والزوار السكان حساب على الفراغات مساحة تقلٌص فً تتمثل
 .السكان من الفقراء قبل من ٌستخدم اآلخر والبعض اختفت، بعضها المركزٌة

 أوجد مما شدٌد، لخراب تتعرض خارجها مع المدٌنة مركز تربط التً المركزٌة الباصات محطة
 .والزوار السكان قبل من استخدامها فً صعوبة
 :اإلقتصادي الركود -7

 .عمان للعاصمة التجارٌة الحركة انتقال بسبب
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 :مأدبا مدٌنة إحٌاء إعادة لمشروع الرئٌسٌة  الفكرة2.6
 من البٌئة تلوٌث عوامل فً تتمثل الحجم، متوسطة األردنٌة المدن فً األساسٌة المشكلة
 فالهدف لذلك .الصلبة القاذورات ومشكلة السٌارات ومواقف المواصالت مثل فٌزٌائٌة عوامل

 فً الحاصل التلف ومحاصرة الحضرٌة، للفراغات والعامة الكلٌة القٌمة تحسٌن هو الرئٌسً
 :ٌلً بما المشروع أهداف وتتمثل التارٌخٌة، المبانً

 الحدٌثة، واإلقتصادٌة اإلجتماعٌة النواحً مع المدٌنة إحٌاء عملٌة تتماشى أن ٌجب •

 .للمدٌنة األصلً النسٌج على المحافظة مع

 التماسك على المدٌنة إحٌاء إعادة عملٌة تحافظ أن ٌجب إجتماعٌة، نظر وجهة ومن •

 مع المدٌنة، فً اإلجتماعٌة الطبقات جمٌع مع ٌتوافق أن فٌجب اإلجتماعً،
                                                                                                              .التارٌخً اإلرث على المحافظة

      السكان منه ٌنتفع بحٌث وٌطور ٌُحسن أن ٌجب الحضري الفراغ• .  

 الذي للمدٌنة، والسٌاحً المحلً اإلقتصاد تشجٌع على اإلحٌاء عملٌة تعمل أن ٌجب إقتصادٌة نظر وجهة من •

 بعٌن وٌأخذ ٌشمل أن ٌجب لذلك فقط، األثرٌة والمواقع الخارطة لكنٌسة السٌاح زٌارة فً ٌتمثل الغالب فً هو

                                                                                 التجارٌة الشوارع من للمرور الزوار توجٌه اإلعتبار

 التجارٌة الحركة وتنشٌط إحٌاء بإعادة الحضري اإلجتماعً النسٌج تحسٌن ٌجب حضرٌة، نظر وجهة من •  

 .الٌومٌة الحٌاة متطلبات لتوفٌر المدٌنة بمركز
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 :هً المشروع منطقة

 
 :ٌلً ما المشروع حدود وتشمل مأدبا، لمدٌنة التارٌخً المركز هً المشروع منطقة

 .الدائري بالخط المحاط التارٌخً المركز 
 وشارع الشرق، فً البتراء وشارع الشمال، فً حسٌن الملك شارع :وتشمل الدائرٌة المنطقة 

 .الجنوب فً النزهة وشارع الغرب، فً عبدهللا الملك
 Apostles.كنٌسة على وٌحتوي الدائري، الخط جنوب ٌمتد الذي التارٌخً النسٌج من جزء 
 .الباصات محطة 
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 :على ٌشتمل المقترح التنظٌم
 إلى بالنظر تأهٌلها، إعادة أو علٌها الحفاظ ٌجب التً الحضرٌة والفراغات للمبانً وصف .1

 .بناٌة كل خصوصٌة
 المبانً حالة وتحسٌن والترمٌم الصٌانة أعمال فً اإلعتبار بعٌن ألخذها وقواعد أسس وضع .2

 .والقواعد اإلنشائٌة
 .المفتوحة العامة الفراغات لتحسٌن معٌار إٌجاد .3
 فً الموجودة المنحدرة الواسعة المناطق خاصة والمبانً، الحضري للنسٌج قواعد وضع .4

 .األكروبولس لتلة والجنوبٌة الغربٌة الجهة
 .األثرٌة المناطق على للحفاظ ضوابط وضع .5
 والحمامات اإلضاءات الشوارع، إشارات مثل التصمٌم وعناصر الحضري األثاث كل تنظٌم .6

  ....العامة والهواتف والمقاعد، العامة
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 :الفٌزٌائٌة المعالجة

 وذات المتصلة الشوارع من بداٌة والشوارع، الخدمات وضع تحسٌن على عام بشكل تشتمل
 :األمور هذه وتشمل بها، التوسع ثم المركز مع العالقة

 .المواصالت معالجة •

 .الصلبة القاذورات معالجة •

 . األمطار مٌاه معالجة •

 .المٌاه شبكات معالجة •

 .واإلتصاالت العامة، واإلضاءات الكهرباء وشبكة الصحً، الصرف شبكات معالجة •
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 :المواصالت معالجة أهداف

 .لإلستعمال وأسهل أماًنا أكثر المواصالت جعل على العمل .1
 .الحضرٌة البٌئة حماٌة مع الموجود المواصالت نظام تحسٌن .2
 . الموجودة التحتٌة البنٌة من القصوى اإلستفادة .3
 األرصفة إنشاء ذلك فً بما المواصالت، عناصر وإنشاء وحماٌة المواصالت تحسٌن .4

 .المتحركة غٌر بالمركبات الخاصة والطرق الهوائٌة، بالدراجات الخاصة والطرق للمشاة،
 .البٌئً التلوث تقلٌل على العمل وكذلك الطرقات، فً التزاحم تقلٌل .5

 

 :المواصالت لشبكة الرئٌسً المشروع عناصر
 :إلى الشوارع تقسٌم تم
 :(طالل الملك شارع ( مثل رئٌسٌة شوارع -1

 السٌارات موقف من وٌمر السراٌا، مبنى مع الخارطة كنٌسة ٌربط ألنه حٌوي شارع هو
 .المركزي

 :خالل من به اإلهتمام ٌجب لذلك
 .الشارع عن سم 15 وإرتفاعه سم، 120 عن عرضه ٌقل ال للمشاة رصٌف عمل •

ا للمعاقٌن خاصة مواقف توفٌر • ًٌ  .حرك

 .البضائع وتنزٌل لتحمٌل أماكن توفٌر •

 .الخاصة للسٌارات موقف 44 فٌه ٌوفر أن ٌجب الشارع من جزء •

 السرعة عالٌة إنترنت وخطوط األمطار، مٌاه لتصرٌف بنظام الشارع تزوٌد •

 .العامة لإلستخدامات
 .الصحً الصرف شبكة معالجة •

 .باألشجار الشارع فً مناطق زراعة •

 :الثانٌة الدرجة من شوارع -2
 تشمل وأٌضا المدٌنة، فً السٌاحٌة المواقع إلى السٌاح توصل التً الشوارع كل هً

 :ب الشوارع هذه تزود أن فٌجب المدٌنة، فً التجارٌة المراكز إلى توصل التً الشوارع
 .للمشاة واسع رصٌف •
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 .جدٌدة إضاءات •

ا للمعاقٌن ومواقف والتجارٌة، الخاصة للسٌارات مواقف • ًٌ  .حرك

 .البضائع وتنزٌل لتحمٌل مواقف •

 .النفاٌات لتحمٌل أماكن •

 .اإلنترنت وشبكات األمطار مٌاه تصرٌف بنظام الشوارع تزوٌد  •

 :الثالثة الدرجة من الشوارع -3
 تحت للمٌاه شبكات توفٌر ذلك فً بما تنظٌمها إعادة فٌجب المتبقٌة، الشوارع كل تشمل

 شبكات مثل ٌنقصها ما بكل وتوفٌرها باألرصفة، تزوٌدها باإلمكانٌة كان وإذا .األرض
 ...الصحً والصرف اإلنارة

 

 
 

 :الخارطة كنٌسة   مشروع3.6 
 

 :التالً النحو على الكنٌسة من القرٌبة المناطق تحسٌن إلى ٌهدف
 

 التارٌخٌة، مأدبا فً األهمٌة ذات المناطق إلى تصل للمشاة ومرٌحة آمنة طرق خلق .1
 .الموجودة التجارٌة المناطق مع مباشر باتصال وتزود

 خاصة لها، والوظٌفٌة المعمارٌة النواحً تحسٌن أجل من الشوارع تصمٌم إعادة .2
 .والسٌاح الزوار قبل من إستخدامها لسهولة تجارٌة حركة فٌها التً الشوارع

 لمركز الرئٌسً المدخل ألنه فلسطٌن وشارع طالل، الملك شارع تقاطع منطقة تحسٌن .3
 .عنها جًٌدا إنطباًعا ٌعطً بحٌث المدٌنة،

 مع تتماشى مواقف وتوفٌر بطٌئة، السرعة جعل ناحٌة من السٌر حركة تنظٌم إعادة .4
 .للتصمٌم العامة الخطة

 سرٌع إنترنت بخط المنطقة تزوٌد وكذلك األمطار، مٌاه لتصرٌف فعال نظام إٌجاد .5
 .العامة للخدمة
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 .مبانٌهم تأهٌل إعادة عملٌة من السكان به ٌشعر أن ٌمكن الذي القلق مشكلة حل .6
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 :السراٌا مبنى تأهٌل إعادة    مشروع4.6
 

 :الرئٌسٌة المشروع عناصر
 

 .الدقٌق التصمٌم مرحلة فً منها لإلستفادة المعلومات وأخذ المبنى، لحالة تفصٌلٌة دراسة .1
 .للمبنى الرئٌسٌة العناصر كل وترمٌم الخارجٌة، الواجهات معالجة .2
 .للمبنى الداخلٌة الواجهات وصقل تحسٌن .3
 تعٌق ال حتى لها، المضافة األجزاء هدم خالل من للمبنى، الجنوبٌة الواجهة معالجة .4

 .للكنٌسة ( الشرق من القادم ) الزائر مشاهدة
 .بالمبنى الخاصة الساحة مدخل تصمٌم إعادة .5
 

            

 
 
 

 :الحالً الباصات موقف تأهٌل إعادة
 

 .الباصات بموقف الخاصة للمخارج كاملة معالجة .1
 .الباصات موقف مخارج من بالقرب تكون الخاصة للمركبات مواقف توفٌر .2
 ..ومظالت مقاعد توفٌر خالل من بالمسافرٌن، الخاصة الخدمات تصمٌم إعادة .3
 مع تتعارض ال بحٌث الباصات خروج لتسهٌل المحطة، فً المواصالت حركة تنظٌم .4

 .بجانبها الموجودة التجارٌة الحركة
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 :المهملة الفراغات تأهٌل إعادة
 والصرف الصحً، األمطار لمٌاه تصرٌف وشبكات لها، تحتٌة بنٌة إنشاء خالل من الفراغات تأهٌل إعادة

 .عامة لحدائق لتحوٌلها باألشجار وزراعتها سرٌعة، إنترنت وشبكات
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  :محاور العمل فً المشروع 1.7 

 :خالل المشروع قمنا بالعمل على ترمٌم المبانً والتدخل فٌها من خالل محورٌن أساسٌٌن وهما 

   البرج القدٌموهذا ما قمنا بنهجه فً مبنى :  الحفاظ  محور سٌاحً نهجنا معه أسلوب 

حٌث كانت الغاٌة الحفاظ على هذا المبنى كما هو دون أي تغٌٌر ومحاولة منع التلف 

وقمنا بعمل مسار سٌاحً   , وأسبابه لٌكون شاهدا على تراث معماري لحقب زمنٌة متعاقبة 

. 

 وهو ما تم نهجه لباقً المبانً القدٌمة :إعادة التأهٌل محور سكنً نهجنا معه أسلوب 

األخرى فً المنطقة  حٌث قمنا بإعادة تأهٌلها لتخدم الغرض األساسً الذي انشات ألجله 

سواء أكانت هذه المبانً سكنٌة باألساس حٌث تم تحوٌلها إلى شقق سكنٌة لتخدم فردٌن أو 

أربعة أفراد أو ستة أفراد  إضافة إلى المبانً القدٌمة التً تطل على الشوارع الرئٌسٌة فً 

البلدة تم إعادة تأهٌلها لتكون محال تجارٌة تخدم نفس الغرض القدٌم  ومن هنا قمنا بأخذ 

 " .السالمٌن"تجمعنموذج وهو 

 

 الموقع العام2.7

 : قمنا بالعمل على الموقع العام للمشروع  من خالل أمورأساسٌة وهً 

  تخطٌط الشوارع 

قمنا بداٌة بعملٌة إعادة تخطٌط لشوارع البلدة القدٌمة لتكون باتجاه واحد أو اتجاهٌن بما ٌتناسب مع الحاجة إلى ذلك حٌث تم 

إعادة توجٌه بعضها لتكون باتجاه واحد ٌتم الدخول من خاللها للبلدة وأخرى باتجاه واحد معاكس لٌتم الخروج منها مما ٌساهم 

فً تنظٌم حركة السٌر والتخفٌف من األزمة المرورٌة وال سٌما فً ساعات الذروة ومنعا لتخالف االتجاهات والعشوائٌة على 

وقد رافق ذلك إعادة توزٌع للرصٌف على طول امتداد الشوارع لتوفر ممرا آمنا للمشاة وال سٌما أن بعض . نفس المسار  

 . الشوارع تفتقد للرصٌف 

  ًاالحواش الداخلٌة للمبان 

وقمنا بالعمل على االحواش الداخلٌة للمبانً القدٌمة  وإعادة تأهٌلها لتخدم المبانً  والشقق السكنٌة  بحٌث ٌتم توفٌر الغطاء 

 . النباتً فٌها والجلسات والبٌرجوالت والعنصر المائً مما ٌعٌد رسم صورة البٌت الفلسطٌنً القدٌم 

 

 



91 
 

 

 الممرات المبلطة واستخداماتها 

أما بالنسبة للمناطق الداخلٌة للمشروع فقد تم بداٌة توزٌع الممرات المبلطة التً توصل الشوارع الرئٌسٌة بعناصر المشروع 

المختلفة وتم التمٌٌز بٌن نوعٌن من هذه التبلٌطات لتدلل على  االستخدام لكل نوع فمنها ما ٌتم استخدامه فقط من قبل المشاة 

 .وال ٌسمح للسٌارات بدخوله وبعضها ٌمكن دخول السٌارات إلٌه عند الحاجة 

  مواقف السٌارات: 

تم توزٌع مواقف للسٌارات فً الموقع بحٌث ٌتناسب مع عدد المبانً والكثافة السكانٌة مع مراعاة أن تغطً النسبة 

 .األكبر من المبانً مع تمكٌن  وصول سٌارات اإلسعافألكبر قدر ممكن من المنطقة فً الحاالت الطارئة 

 

   ًالغطاء النبات: 

تم التركٌز على الغطاء النباتً بحٌث تم استخدام أشجار الزٌتون فً الموقع بكثرة باعتبار تواجدها األساسً فً 

المنطقة واستخدامها فً الصناعات المختلفة للتحف واستخراج الزٌت  وأٌضا تم استخدام أشجار الصنوبر والسرو 

 .واللوزٌات المختلفة  إضافة إلى  استخدام أشجار التظلٌل على الرصٌف 

 

  البٌرجوالت: 

قمنا باستخدام البٌرجوالت لتمٌٌز مداخل البٌوت واستخدام النباتات الممتدة علٌها وخصوصا عند تعدد االبواب للبٌت 

 .وتم استخدامها فً الحدٌقة العامة الخاصة بالمشروع.الواحد والشقة الواحدة 

 

أن التداخل الكبٌر للمبانً الجدٌدة مع القدٌمة ٌشكل التحدي نالحظ  وبشكل عام وكنظرة عامة على موقع المشروع 

 :األكبر فً المشروع وقد قمنا بمعالجات لذلك تشمل 

o  استخدام مستوٌات حجرٌة لتغطٌة واجهات مبانً حدٌثة أو جزء منها وال سٌما فً منطقة البرج القدٌم. 

o  استخدام الغطاء النباتً كوسٌلة للتخفٌف من حدة المبانً الحدٌثة وتأثٌرها على الصورة البصرٌة للبلدة القدٌمة. 

 

 

 :ترمٌم مبنى البرج القدٌم 3.7

وٌحتوي على ثالث ساحات مفتوحة باإلضافة الى عقد , ٌتألف هذا التجمع من  مبنى قدٌم تعود اثاره الى الفترة الرومانٌة 

 .أما المبانً المحٌطة به فهً عبارة عن عقود ارتفاعها طابق واحد فً معظم االحٌان , داخلً ٌتكون من طابقٌن



92 
 

 

  المساقط األفقٌة: 

ولكن بعد القصف الذي , ٌتكون هذا التجمع من ثالث ساحات كانت تستخدم للعبادة بجكم قٌمتها الدٌنٌة والتارٌخٌة 

 والذي الحق بها ضررا كبٌرا والذي ٌمكن أن نالحظه باألعمدة المتكسرة فً الساحة األولى 1966تعرضت له عام 

أما العقود المجاورة كانت , وأٌضا البوابة لتً تغٌرت مالمحها بالكامل بعد أن قام أهل المنطقة بإعادة ترتٌبها عشوائٌا 

تغٌر استخدامها فٌما بعد حٌث اصبح البعض منها محطة وقود ومطحنة والتً أصبحت مهجورة فٌما , تستخدم كمساكن 

 .بعد أما البعض االخر أصبح ٌستخدمكمحالت تجارٌة 

 

 

وذلك عن طرٌق استغالل الساحة , قمنا بالعمل على هذا التجمع بمحور سٌاحً ٌخدم سكان المنطقة أوال والسٌاح ثانٌاَ 

الرئٌسٌة المكشوفة كمنطقة للعروض الموسمٌة والمؤقتة  واستغالل العقود المجاورة  لنفس الغرض بحٌث تؤدٌان دوراّ 

حٌث قمنا باستغالل العقود التً تقع قرب المدخل كمحالت تجارٌة وهً تقسم لثالث محالت تجارٌة وهً متجر , متكامالَ 

الثوب الفلسطٌنً ومتجر لألدوات التقلٌدٌة ومتجر للكتب القدٌمة والذي ٌؤدي وظٌفة أخرى وهً العمل كمرشد سٌاحً 

أما العقد الذي ٌتبع لمبنى البرج والذي ٌتكون من طابقٌن قمنا باقتراحه كمكتب , ٌقوم بتوزٌع النشرة االرشادٌة للسٌاح 

أما العقود الواقعة خلف المبنى قمنا , للحكم المحلً ٌمكن من خالله ادارة األحداث والتفاعالت التً تتم بالمنطقة 

 .باستغاللها كمركز تدرٌب للحرف التقلٌدٌة وٌمكن من خالله عرض الحرفة للسٌاح وعرض المنتجات اٌضا 

 .أما العقود الواقعة على الشارع الرئٌسً المجاور للبرج قمنا باقتراحها كمحالت تجارٌة لبٌع االدوات التقلٌدٌة 
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 واجهات البرج: 

أما العقود المجاورة مبنٌة , واجهات البرج تتكون من حجارة كبٌرة مهذبة ٌتخللها فً بعض المناطق مونة اسمنتٌة 

بحجارة الطبزة  الطبٌعٌة وبعض الواجهات مبنٌة من الخرسانة  وذلك بفعل سكان المنطقة الذٌن قاموا بترمٌمها بعد 

  .1966القصف الذي تعرضت له عام 

كما قمنا , ولكن قمنا بتنظٌفها من المونة االسمنتٌة واالعشاب , حافظنا على واجهات المبنى وخاصة المنطقة األثرٌة 

باقتراح تلبٌس الواجهات االسمنتٌة بحجر جدٌد ٌحاكً الحجارة التقلٌدٌة واستخدام أبواب زجاجٌة للمحالت التجارٌة 

. تغطٌها االعمال الخشبٌة 

 

 :ترمٌم حوش السالمٌن  4.7

جزء منها متصل ببعضه البعض على شكل سلسلة , تضم حولها مجموعة من العقود "  حوش"ٌتألف هذا التجمع من ساحة 

 .عقود تتصل ببعضها بشكل خطً  مجموعة وهً عبارة عن, " صناٌا" مكونا ما ٌسمى 

 

  األفقٌةالمساقط:  

ابواب هذه العقود على تفتح جمٌع , عقود بحٌث مثل كل عقد فٌها مسكنا لعائلة معٌنة ٌتكون هذا الحوش من مجموعة 

ولكن ذلك لم ٌمنع احتواء  كل عقد على ساحة خاصة به بحٌث ٌفصلها عن الساحة التً , الساحات الخارجٌة المحٌطة بالمبنى 

وتنوعت , تلٌها سور حجري من أكوام الحجارة المرتبة بشكل عشوائً بحٌث ٌعطً نوعا من الخصوصٌة لكل عقد على حدة 
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,  سم  ٌفصل بٌنهما درج من الحجارة الغٌر مهذبة 150-60هذه العقود ما بٌن العقد ذو المستوٌٌن الفرق بٌنهما ٌتراوح من 

ٌّة 1والنوع الثانً هو ما ٌسمى ٌاخور   مخصصة لممارسات الحٌاة الٌومٌة للعائلة  وأسفلها 2 والتً تتكون بشكل أساسً من عل

كما وٌحتوي هذا المبنى على فناء تفتح علٌه ابواب بعض العقود وبه درج ٌتم منه الصعود الى .القبو الخاص بالحٌوانات 

 .سطح المبنى 

 

 

حٌث قمنا باعادة تصمٌم المبنى وتحوٌله الى شقق سكنٌة بناء على متطلبات , عملنا على هذا الحوش من الجانب السكنً 

فتكون لدٌنا خمس شقق سكنٌة عن طرٌق فتح ابواب داخلٌة تصل بٌن العقود تتدرج  . العصر الحدٌث لتخدم سكان المنطقة 

اما الفناء الذي تفتح علٌه . بناء على عدد االفراد فتكون شقة لشخصٌن وثالث شقق الربعة اشخاص وشقة لستة اشخاص 

 .ابواب بعض العقود فقمنا بتسكٌره بباب وتحوٌله لالستخدام عند الحاجة فقط حقاظا على الخصوصٌة للشقق المطلة علٌه 

 

 

 

                                                           
1

 .لفظت فارسٍت تعنً سرٌبت الحٍىاناث اسطبل  : ٌاخىر

2
 . الغرفةفٌالطبقةالثانٌةمنالدارومافوقها

 المسقط االفقً لحوش السالمٌن قبل الترمٌم
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 :الشقة االولى 

 . وٌتم الخول الى هذه الشقة من الساحة االمامٌة للحوش . عبارة عن شقة لشخصٌن تتكون من غرفة للنوم وحمام وغرفة للمعٌشة ومطبخ 
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 : الشقة الثانٌة والثالثة والرابعة 

 .عبارة عن شقق ألربعة اشخاص  تتكون من غرفتٌن للنوم وحمام وغرفة للمعٌشة وغرفة ضٌوف ومطبخ وغرفة للطعام 

 

 المسقط االفقً للشقة االولى

 المسقط االفقً للشقة الثانٌة والثالثة والرابعة 
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 :الشقة الخامسة 

 .عبارة عن شقة لستة اشخاص  تتكون من ثالث غرف  للنوم وحمام وغرفة للمعٌشة وغرفة ضٌوف ومطبخ وغرفة للطعام 

 

 

 

  واجهات الحوش : 

والقطع الحجرٌة  التً تحٌط ,  التً ٌعلوها الساقوف األبوابوتتكون من , واجهات المبنى مبنٌة بحجر الطبزة الطبٌعً

 المفتوحة األبوابوالجدٌر ذكره بان  هذا التجمع ال ٌحوي أي نوافذ بل ان الواجهات تحوي , (علقة , كلب , قمط  )بالفتحات 

.  السطح إلى التً تقود واألدراج المنتشرة على طول الواجهة  3على الساحة الخارجٌة باإلضافة الى القمرٌات

حافظنا على واجهات المبنى كما هً واعدنا توظٌف االبواب كشبابٌك عن طرٌق تسكٌر نصف الباب بواسطة حجر مشابه 

وقمنا باستخدام . وقمنا بفتح شبابٌك  للوحدات الصحٌة . وبعض االبواب حافظنا علٌها كمداخل للشقق . لحجر الواجهات 

 .بٌرجوالت خشبٌة لتمٌٌز مداخل الشقق 

ومن التحدٌات التً واجهتنا فً هذا المٌنى وجود مبنى جدٌد غطى بعض الواجهة الخلفٌة للحوش مما منع امكانٌة فتح نوافذ 

قمنا بمعالجة واجهة هذه المبانً , باالضافة الى وجود مبنى جدٌد مبنٌا فوق بعض العقود . للتهوٌة فً تلك العقود المغطى 

 .الحدٌثة من خالل بٌرجوالت خشبٌة مغطاة بالنباتات 

 

                                                           
3

 وتىجد فىق الفتحاث أو فً األجشاء العلٍا للجدراى، وتستخدم ألغزاض التهىٌت العلىٌت أو ,وهً النىافذ العلىٌت الصغٍزة أعلى الفتحاث أو األسىار

 .النجوً، والدائزي، والوستطٍل، هع عتب هستقٍن أو هثلث أو قىسً: ألغزاض تشٌنٍت، وتتخذ أشكاال عدة هنها

 المسقط االفقً للشقة الخامسة 
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اعى انًششٔع  

 انًشكض انتبسٚخٙ نبهذة انغًٕع  ٔتشيٛىإعبدة تأْٛم

 

: أعًبء انطهبت انقبئًٍٛ ببنًششٔع 

أعبيت انشجبٙ  

أعٛم يبجذ حّجّ  

ايٛشِ ععذ٘ تٕاّٚٓ 

عبجذة ٕٚعف صعبقٛق 

 

 

 تقشٚش يششٔع انتخشد  

يقذو انٗ دائشة انُٓذعت انًذَٛت ٔانًعًبسٚت فٙ كهٛت انُٓذعت  

 

جبيعت بٕنٛتكُك فهغطٍٛ  

 

نهٕفبء بجضء يٍ يتطهببث انحصٕل عهٗ  

 

دسجت انبكبنٕسٕٚط فٙ انُٓذعت تخصص انُٓذعت انًعًبسٚت  
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 جبيعت بٕنٛتكُك فهغطٍٛ 

  فهغطٍٛ –انخهٛم 

  2015 –كبٌَٕ االٔل 

 شٓبدة تقٛٛى يقذيت يششٔع انتخشد 

 

 جبيعت بٕنٛتكُك فهغطٍٛ 

  فهغطٍٛ –انخهٛم 

  اعى يششٔع انتخشد 

 انًشكض انتبسٚخٙ نبهذة انغًٕع  ٔتشيٛىإعبدة تأْٛم

 

 :أعًبء انطالة 

أعبيت انشجبٙ  

أعٛم يبجذ حّجّ  

ايٛشِ ععذ٘ تٕاّٚٓ 

عبجذة ٕٚعف صعبقٛق 

 

بُبء عهٗ تٕجٛٓبث األعتبر انًششف عهٗ انًششٔع ٔبًٕافقت جًٛع أعضبء انهجُت انًًتحُت 

تى تقذٚى ْزا انًششٔع إنٗ دائشة انُٓذعت انًذَٛت ٔانًعًبسٚت فٙ كهٛت انُٓذعت ٔانتكُٕنٕجٛب ,

 .نهٕفبء انجضئٙ بًتطهببث انذائشة نذسجت انبكبنٕسٕٚط 

 

 : تٕقٛع سئٛظ انذائشة :                                                    تٕقٛع يششف انًششٔع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:                                            االعى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: االعى 

 

 

  2015 –كبٌَٕ االٔل  
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 اإلْــــــــــــــــذاء

 

ٌّة فً زمن ساده الصمت   ,إلى كل صرخة مدو

 ,إلى كل من احترقوا فً األفق مصافحً الشمس لٌضٌئوا المكان 

 ,كؤنهم جهنم ٌوم البالد , وأبقوا الراٌة مشّرعة بلون الدماء 

 ,وأضاءوا بدمائهم الزكٌة قنادٌل السور الحزٌن , إلى كل من عشقوا تراب هذا الوطن 

 ,إلى الذٌن لوالهم لما استطاعت أقالمنا أن تخط كلمة على تلك السطور 

 .شهداإنا األبرار

 ,إلى الذٌن ضحوا بحرٌتهم من أجل أن ٌرسموا ابتسامة على شفاه طفلة فً وطن سلٌب 

 ,وٌتنفسون رغم ضٌق الحدود , إلى الذٌن ٌكابدون عناء القٌود 

 ,وتخترق كل الحدود , أفكارهم تكسر كل القٌود 

 .أسرانا البواسل  

 .إلى كل الجئ ٌحلم بالعودة للوطن السلٌب 

 وما زلتً ترفعٌن ٌدٌك للسماء داعٌة لً , ٌا من سهرتً اللٌالً لراحتً , إلٌك أمً 

 .إلٌكؤبً , ٌا من قاسٌت العناء  ألجل ان أنعم بالحٌاة 

 .إلى كل من علمنً حرفا 

 ...إلى األخوة واألخوات 

 ... إلى األحبة والزمالء 

 إلى كل هإالء

 نهدي هذا الجهد المتواضع

 فشٚق انعًم 
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 انشكـــــــش ٔانتقذٚــــــــش 

 

بعد حمد هللا وشكره على نعمه التً ال تعد وال تحصى نتقدم بجزٌل الشكر وعظٌم 

, االمتنان إلى كل من ساهم وساعد بإخراج هذا البحث المتواضع إلى حٌز الوجود 

 . ونخص بالشكر المشرف الدكتور وائل شاهٌن وله جزٌل الشكر  

 

 ونتقدم بالشكر والتقدٌر لجامعتنا المعطاءة بكل طواقمها  ابتداًء من رئٌس الدائرة 

ولطواقم المساحة التً ,الدكتور غسان دوٌك وله جزٌل الشكر على مساعدته لنا 

 .رافقتنا جنبا إلى جنب فً هذا البحث 

ونتقدم أٌضا بالشكر الجزٌل لبلدٌة السموع على تعاونها  معنا ونشكر أهل  بلدة 

 .السموع على كرمهم وحسن االستضافة 

 

 

 

 فرٌق العمل 
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روع  ــــــــة المشـــــــــــــخالص

Abstract 

 

 اعى يششٔع انتخشد 

 انًشكض انتبسٚخٙ نبهذة انغًٕع  ٔتشيٛىإعبدة تأْٛم

 

 :أعًبء انطالة 

أعبيت انشجبٙ 

أعٛم يبجذ حّجّ  

ايٛشِ ععذ٘ تٕاّٚٓ 

عبجذة ٕٚعف صعبقٛق 

 

 جبيعت بٕنٛتكُك فهغطٍٛ 

 اعى األعتبر انًششف عهٗ انًششٔع 

 انذكتٕس ٔائم شبٍْٛ 

ٚقٕو ْزا انًششٔع عهٗ إعبدة إحٛبء ٔتأْٛم انًُطقت انٕاقعت فٙ انًشكض انتبسٚخٙ نبهذة انغًٕع ٔرنك بشفع 

يببَٙ انًُطقت انقذًٚت ٔإعبدة تأْٛهٓب ٔتشيًٛٓب ٔإعبدة اعتخذايٓب ٔفق يُٓجٛت تطٕٚش انًُطقت كًقصذ  

عٛبحٙ ٚضى انبشد انقذٚى  ببإلضبفت إنٗ انًببَٙ انقذًٚت األخشٖ انتٙ عتتى إعبدة تأْٛهٓب نتكٌٕ شقق عكُٛت 

انًششٔع ٚٓذف بشكم أعبعٙ نحًبٚت اإلسث انخقبفٙ ٔانًعًبس٘  . ٔيحبل تجبسٚت عهٗ انشبسع انشئٛغٙ  

انفهغطُٛٙ يٍ أٚذ٘ انطغبة ٔال عًٛب أٌ انًُطقت تتًشكض حٕل انبشد انقذٚى انز٘ ٚحبٔل االحتالل طًظ يعبنى 

أيب آنٛت انعًم فغتكٌٕ بشفع انًببَٙ انقذًٚت  ٔتٕحٛقٓب ٔيٍ حى انغعٙ فٙ عًهٛت . انٕٓٚت انفهغطُٛٛت فّٛ 

جًٛع أجضاء انًششٔع عٛتى تٕحٛقٓب . تشيًٛٓب ٔإعبدة اعتخذايٓب ٔال عًٛب أَٓب فٙ غبنبٛتٓب يٓجٕسة 

ال بذ يٍ اإلشبسة أٌ انتحذ٘ . ببنشعٕيبث ٔانصٕس ٔانتفصٛالث ٔبشفع يجغًبث حالحٛت األبعبد ٔيب إنٗ رنك 

انشئٛغٙ فٙ انًششٔع ْٕ كٛفٛت إَقبر انًببَٙ انقذًٚت يٍ جًٛع انعٕايم انًٓذدة نٓب عٕاء يٍ االحتالل أٔ يٍ 

جٕس اعتخذاو أْهٓب نٓب بتشكٓب يٓجٕسة ٔيٍ جًٛع انًؤحشاث انًحٛطت بٛئٛب ٔيُبخٛب ألَٓب تًخم قطعت يٍ 

 .  انتشاث انًعًبس٘ انفهغطُٛٙ انز٘ ال بذ يٍ اٌ َغعٗ جبْذٍٚ نهحفبظ عهّٛ
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Abstract 

 

Graduation Project Name: 

Regeneration and rehabilitation of Samoa old center 

 

Students Names: 

Amira Sadee Al Tawayha 

Aseel Majid Hijjeh 

Osama Alrajabi 

Sajida Yousef Za'aqeeq 

 

Palestine Polytechnic University 

Name professor supervising the project 

Dr. WaelShahin 

This project is based on the restoration and rehabilitation of the area in the historic 

center of Samoa old town by raising buildings in ancient region ,rehabilitation , 

restoration and re-use in accordance with the methodology development of the 

region as a tourist destination featuring the old tower as well as other old buildings 

that will be rehabilitated to be residential apartments and shops on the main 

street . The project aims primarily to protect Palestinian cultural and architectural 

heritage of the hands of tyrants, in particular to the region centered on the old 

tower, which is trying to blur the occupation of Palestinian identity as landmarks. 

The mechanism of action would be to lift the old buildings and documented and 

then seek in the process of restoration and re-use it, particularly in the mostly 

deserted. All parts of the project will be documented in drawings, photos, details 

and the lifting of three-dimensional models and so on. It must be noted that the 

main challenge of the project is how to save old buildings from all threatened her 

factors, both of occupation or from use its people have to leave it deserted and all 

the influences surrounding environmentally and climatically because they 

represent a piece of the Palestinian architectural heritage which must be to strive 

to maintain it. 
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 فٓشط انًحتٕٚبث 

 

 انصفحت انشئٛغٛت 

 انتٕقٛع 

 انًهخص 

 االْذاء 

 انشكش ٔانتقذٚش 

 انًحتٕٚبث 

 

 

   مقدمة البحث   : 1انفصم االٔل  

  انًقذيت 1.1 -

   أًْٛت انًششٔع 2.1 -

  أْذاف انًششٔع 3.1 -

  ٔصف انًششٔع 4.1 -

  يُٓجٛت انًششٔع 5.1 -

  انًشبكم انًتٕقعت  أحُبء إَجبص انًششٔع 6.1 -

 

 مقدمة تارٌخٌة عن بلدة السموع  : 2انفصم انخبَٙ  

 الموقع  1.2

 محافظة الخلٌل .  1.1.2

 قضاء الخلٌل .  2.1.2

 السموع .  3.1.2

   صفات المركز التارٌخً 2.2

 السكان.  1.2.2

 البنٌة التحتٌة والخدمات .  2.2.2

 

 1ص  

 2ص  

 4ص  

 5ص  

 6ص  

 7ص  

 8ص  

 

 10ص  

 11ص 

  11ص 

  11ص 

 11ص 

 14ص  

  14ص  

   14ص  

  15ص  
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   الخصائص الطبٌعٌة للموقع  3.2

 

   المواقع الدٌنٌة واألثرٌة فً بلدة السموع 4.2

 الجامع العمري .  1.4.2

 البرج القدٌم .  2.4.2

 

    استخدامات األراضً والمبانً فً السموع  5.2

    التقسٌم اإلداري فً السموع  6.2

    األنشطة االقتصادٌة 7.2

    قطاع التعلٌم  8.2

 

     قطاع الصحة  9.2

  األبنٌة القدٌمة  10.2

  الصناعات الحرفٌة الفلسطٌنٌة11.2

 

  مصطلحات الترمٌم   :  3انفصم انخبنج 

    ماذا تعنً كلمة الترمٌم ؟3.1

 منع أسباب التلف   (1.2.3)

 الصٌانة  (2.2.3)

 اإلصالح   (3.2.3)

 الترمٌم   (4.2.3)

 التجدٌد واإلحٌاء  (5.2.3)

 اإلزالة   (6.2.3)

 اإلحالل    (7.2.3)

 االرتقاء  (8.2.3)

 الحماٌة   (9.2.3)

 17 ص  

 17ص  

 18ص  

 

  25ص  

  26ص  

 27ص  

 28ص  

 29ص  

  29ص  

 

 31ص 

 

  35ص  

  36ص  

  37ص  

  37ص  

 38ص 

 38ص  

 38ص  

 39ص 

 

 40ص  

 40ص  

 41ص  
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  والشقق السكنٌة السٌاحٌة والتخطٌطٌة للمنشآتالمعاٌٌر التصمٌمٌة  :  4    انفصم انشابع 

 السٌاحٌة  للمنشآتالمعاٌٌر التصمٌمٌة  1  .4 

معاٌٌر تخطٌط المناطق السٌاحٌة    2  .4

 فً تصمٌم وتخطٌط المجمعات السٌاحٌة  األساسٌة المإثرة العوامل  3  .4

 لعمل المجمعات السٌاحٌة  األولٌة التصمٌمٌة األسس 4  .4

تصمٌم الموقع العام    5  .4

 المعاٌٌر التصمٌمٌة للمتاحف      6  .4

مهام المتاحف   1.6.4 

  المتحف إقامةهم المحددات التً تساعد على   ا2.6.4 

 االعتبارات العامة لتصمٌم المتاحف   3.6.4            

 المعاٌٌر التصمٌمٌة للمتاحف  4.6.4 

المحالت التجارٌة        7  .4

 االسس التصمٌمٌة للشقق السكنٌة     8  .4

 

 

 التحلٌل المعماري للمبانً   :  5انفصم انخبيظ 

 السالمٌنتحلٌل تجمع   1.5

 األفقٌةالمساقط   1.1.5

مواد البناء المستخدمة فً المبنى    2.1.5

مشاكل المبنى بشكل عام   3.1.5

 42 ص  

 43ص  

 43ص  

  44ص  
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 45ص  
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 50ص  

 52ص  

 53ص  

 

  61ص  

  62ص  

  63ص  

 64ص  

  65ص  

 66ص  

 67ص 



XI 
 

 عقٌلً تحلٌل تجمع ال  2.5   

 األفقٌةالمساقط   1.2.5

مواد البناء المستخدمة فً المبنى    2.2.5

مشاكل المبنى بشكل عام   3.2.5

 مبنى البرج القدٌم  تحلٌل   2.5   

   المبنى من الداخل 1.2.5

مواد البناء المستخدمة فً المبنى    2.2.5

مشاكل المبنى بشكل عام   3.2.5

 

 حالة دراسٌة   :  6انفصم انغبدط 

  مقدمة1.6

  الفكرة الرئٌسٌة لمشروع اعادة احٌاء مدٌنة مؤدبا 2.6

  مشروع كنٌسة الخارطة 3.6

  مشروع اعادة تاهٌل مبنى السراٌا4.6

 

 

 

 

 برنامج المشروع   :  7انفصم انغببع  

 محاور العمل فً المشروع    1.7

 الموقع العام     انعًم عهٗ 2.7

 ترمٌم مبنى البرج القدٌم     3.7

   ترمٌم حوش السالمٌن      4.7     
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 70ص  

 71ص  
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