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 :ملخصال

حسب نطاق هو مناسب منها وتطويرها  ذ ماخأة وتم ثرت العمارة اإلسالمية بشكل عام بالعمارة التقليدية المحليأت
 المبنى،نشاء إفالسكن واإلقامة هو الهدف من ، اإلسالمأزيل منها ما يتعارض مع  اإلسالمية حيثوضمن الشريعة االحتياجات 

وملحقاتها بما فيها السكنية  نواعهاأبشتى تم العمل والتطوير في المباني  والخصوصية فقدوالسكون والهدوء والراحة والطمأنينة 
ومواكبتها للمعايير على تطوير المباني لتواكب المتغيرات والمستجدات وتم العمل ، نسانلتحقيق متطلبات واحتياجات اإل

  .الحضارية واإلنسانيةاإلسالمية 

والوظيفية  الحياة من جميع النواحي البيئية والصحية واالقتصادية واالجتماعيةويجب على أي عمارة تحقيق متطلبات 
م أهي  فالعمارة ،وغيرهاوحق الطريق والخصوصية  الجار وحقالمبادئ والقيم واألخالق  مثل والدينية واإلنسانيةوالترفيهية 

  .العلوم

وما يحويه من مناطق تاريخية ، لمجتمعلوالوطنية  افيةقوالثالهوية األساسية  ُيعد هوواإلنساني  التراث الحضارين إ
باعتبارها كنزا لها أهميتها ثرية أوالتي تشكل تحفة معمارية القديمة  وبلدتها خليلفي مدينة الونرى ذالك جليا وتراثية وثقافية 

 .هذاتحق المحافظة عليه حتى يومنا اسومميز تجسد في طابع عمراني فريد نسجه أهلها عبر السنين حضاريا 

من الحارات التاريخية المسقوفة ثرية تضم عددا أفهي تحفة المدن الفلسطينية  وأجمل أقدمالبلدة القديمة في الخليل  ُتعد
 يوبيلى العصر األإيعود والكثير من مبانيها لى العصر الصليبي إوالتي يعود بعضها في أدوارها األرضية ، ميزةبالقباب الم

نتحدث في هذا البحث وف سو ، العصر العثمانيلى إ دومبانيها القائمة الحالية تعو وارها األخرى وغالبية أدوالعصر المملوكي 
سانية هذه العمارة وتطورها في التاريخ القديم من جميع النواحي نعن العناصر اإلسالمية المميزة في مدينة الخليل كنموذج إل

 م حيث١٩٦٧عيش البلدة القديمة في الخليل واقعا مأساويا منذ النكسة عام وت، واإلنسانية والروحانيةالبيئية واالجتماعية والدينية 
ات واالنتهاكات ءوتستخدم كافة أنواع التهويد واالعتداوالمقدسات ثار شرعت سلطات االحتالل بارتكاب الجرائم بحق الشعب واآل

طابعها  والهوية. وتعويدلم وتزوير األرض وتهجبر السكان وطمس المعاسرائليين للمستوطنين اإلخالء البلدة القديمة إبهدف 
قامة البؤر االستيطانية مثل هدم حارات المدينة بشكل متعمد و العربي واإلسالمي  ومصادرة  امحاولة مصادرته فىهدم المباني وا 

 منها.أجزاء كبيرة 

  ؛الوظيفية ؛الخصوصية ؛اس االنسانيالمقي ر؛مدينة الخليل؛ االحتالل الصهيوني؛ العمارة اإلسالمية؛ حقوق الجا:الدالةالكلمات 
 .االعتدال
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Abstract: 

Islamic architecture in general was influenced by the local traditional architecture, and 

what was appropriate was taken from it and developed according to the scope of needs and 

within and within the Islamic Sharia, as what was in conflict with Islam was removed from it. 

 Housing and residence are the goal of constructing the building, and there is stillness, 

tranquility, comfort, reassurance and privacy. Work and development have been carried out in 

buildings of all kinds, including residential and its annexes, to meet the requirements and needs 

of mankind. 

 Work has been made to develop buildings to keep pace with changes and developments 

and to keep pace with Islamic civil and humanitarian standards 

Any architecture must fulfils the requirements of life in all environmental, health, 

economic, social, functional, recreational, religious and human aspects, such as principles, 

values, morals, the right of the neighbour, the right of way, privacy, etc. Architecture is the 

mother of science. 

The civilised and human heritage is the basic, cultural and patriotic identity of society 

 And what it contains of historical, heritage and cultural areas, and we see this clearly in 

the city of Hebron and its old town, which is an archaeological architectural masterpiece that 

has its importance as a cultural treasure that its people have woven over the years, embodying a 

unique and distinctive urban character that deserves to be preserved to this day ... 

The Old City of Hebron is the oldest and most beautiful of the Palestinian cities. It is an 

archaeological masterpiece that includes a number of historical alleys covered with distinctive 

domes. 

 Some of them date back to the Crusader era in their earthly floors, and many of their 

buildings date back to the Ayyubid and Mamluk eras, and most of its other floors and existing 

buildings date back to the Ottoman era ... 

 In this research we will talk about the distinctive Islamic elements in the city of Hebron as 

a model for the humanity of this architecture and its development in ancient history in all 

environmental, social, religious, human and spiritual aspects . 

 The old town in Hebron has been living in a tragic reality since the setback in 1967 AD, 

when the occupation authorities began committing crimes against the people, relics and 

sanctities, and use all kinds of Judaization, attacks and violations with the aim of evacuating the 

old town to Israeli settlers, displacing the population, obliterating landmarks and falsifying 

land and identity.  Familiarising it with its Arab and Islamic character, such as deliberately 

demolishing city neighbourhoods, demolishing buildings and establishing outposts, apart from 

trying to confiscate them and confiscate large parts of them. 

Key words: Khalil city, Zionist occupation, Islamic architecture, neighbor rightshuman scale, 

privacy, moderation, functional.. 
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  : هدف الدراسة

 للمركز التاريخي تسليط الضوء على التكوين المعماري.   
 دن اإلسالمية القديمة ومسمياتها بعناصر المن يالعمل على نشر الثقافة والوعي لدى العرب والمسلم

 .واستخداماتها وتطورها عبر الزمن
 المحافظة على النسيج العمراني والهوية الفلسطينية.  
 تحسين الظروف المعيشية والحياتية للسكن.  
  الفساد في  نشرو واالعتداءات  والمصادرة بما يقوم به االحتالل الصهيوني من التهويد نظار العالمألفت

 .التاريخية والفلسطينيةاألماكن 
  دارة الثراث الحضري وتطويرهإلالعمل على وضع خطط واستريتيجيات. 

  التقليدية.التعرف على العمارة 
 خذ عينة من البيوت الموجودة في البلدة القديمة في الخليل وزيارتها.أ 
 الفراغات.نشائية وشكله وكيفية توزيع تحليل المبنى وعناصره اإل 

 المبنى.كل القائمة بهذا التعرف على المشا 

  الدراسة:موضوع 

 إنسانية العناصر المعمارية الموجودة في البلدة القديمة في مدينة الخليل  
 الحالة الدراسية: 

  المقياس اإلنساني -البيوت القديمة في البلدة القديمة في الخليل 

 :أوال: اإلنسان وحاجاته اإلنسانية

تنظيم هرمي متدرج طبقا لألولويات ابتداء من الحاجة  الحاجات اإلنسانية في Maslow وضع
  : لحاحا و هكذا حتى أضعفهاإالملحة إلى األقل 

 .الجوع ، العطش ، المأوى (Physiological) حاجات فسيولوجية

 .الحماية الطبيعية، الخصوصية، التأقلم الذاتي ونمط البيئة الحضرية ( Safety) حاجات امنية

 .الحاجة لعضوية الجماعة والعالقات الشخصية ( Belonging / Love )حاجات انتمائية

 ..ضفاء الطابع الشخصي على البيئة الخاصةإ، إحترام الذات ( Esteem )نسانيةحاجات إحترام الرغبة اإل

 ( مرتبطة بالجمال والرغبة بالتعلم والنجاح. actualization-Self)حاجات تحقيق الذات 
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وحى المعمار المـسلم أسـماء بعـض العناصـر المعماريـة مـن القرآن الكريم والتـي فيما يخص اإلسالم اسـت
انتظمـت حـول الفنـاء على سبيل المثال أو توجيـه بعـض فـضاءات المـسكن باتجـاه القبلـة وغيرها. فالمـسكن 

ة وهـو الـذي يحـدد الفـضاءات وحـدة اجتماعيـة ال ينفـصل فيهـا البنـاء عـن األسـر  ُيعدفـي المنظـور اإلسـالمي 
  .الداخليـة، ممــا يعنــي وجــود مــشاركة فعليــة بــين صــاحب المــسكن و المعمــاري أو الحرفــي فــي بنــاء المــسكن

امية مستمدة و تعد العمارة العربية اإلسالمية أنموذجا عمرانيا رائدا ترتكز على مضامين وقيم إنسانية س
، فكانـت العمـارة المعبـر الـصادق عـن تطلعـات وهـواجس اإلنـسان العربـي المـسلم فـي كـل لقرآنيةمن النظرية ا

مراحـل تطــورها الحـضاري، وهـي لـم تكـن مجـرد تـشكيالت بنائيـة تحكمهـا قـيم فنيـة أو متطلبـات وظيفيـة مجـردة 
ن هذه العمارة تحاكي المعاني والرموز إف ، وبهذاى اجتماعي واقتصادي وثقافي وفكريفحـسب، بـل محتو 

  . ١اإلنسانية النبيلة

  : من خالل ذلك يمكن تصنيف القيم اإلنسانية على أساس ما تحققه القيمة من فائدة لمستعمليها 

 . األمن الجسدي –الراحة  –:الصحة قيم مادية

 . اإلنتاجية–قيم إقتصادية :األمن اإلقتصادي 

 . م سياسية : الحرية و العالقات و التعامالتقي

 .  قيم جمالية: الجمال و التناسق

 :  قيم دينية : و تقسم إلى

 ." كرام الضيفإ –الجوار  –قيم اجتماعية :"الخصوصية 

 . 2الطهارة " –األمانة  –قيم أخالقية : " الوسطية 
:نسان ثانيا: عمارة تحترم المقياس اإل    

المسلم بالتصميم والبناء بما يتوافق  ىاهتمت العمارة اإلسالمية باحترام المقياس اإلنساني فقام المعمار 
وذلك إلشعاره باألمان والراحة  ؛لمقياس الطفل امع المستخدم فمثال عند تصميم رياض أطفال يكون مالئم  

فكان  ،اهقة  مما يعطي عدم الراحة والخوفوعدم الترهيب بعكس ما تقوم به عمارات أخرى من ارتفاعات ش

                                            
، المجلة "إنسـانية العمـارة العربيـة اإلســالمية العمارة بين متطلبات الحاجة ومثالية التنظير" ،عبد ااهلل سعدون سلمان ،المعموري ١

 م.20١١العراق،  ،23-22العرقية للهندسة المعمارية، ع.
قســم العمــارة، كليــة الهندســة، جامعــة  ،رســالة ماجســتير "،ة فــي العمــارة اإلســالميةالقــيم اإلســالمي" ،عبــد الحميــد محمــد، مصــطفى2

 .م2008، أسيوط
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احترام العمارة اإلسالمية للمقياس اإلنساني عن طريق مراعاة جميع ظروف المستخدم واالهتمام براحته 
 .النفسيه، مما أكسب وأغني روحانية خاصة

:ثالثا: العمارة والحيز اإلنسان   

وك مـن خـالل تبـادل المـشاعر الطيبـة مـع ينبغـي علـى العمـارة تـوفير محـيط مالئـم لتـشكيل الـسل
، أي تعزيـز التفاعـل االنـسانيو اآلخـرين وتحقيـق مـستوى مـن الحاجـات النفـسية المهمـة كاألمـان والخـصوصية 

 spaces والفضاءات المعمارية  activities human ن هنـاك عالقـات متـشابكة بين الفعاليات البشريةأ
physical  نسانية عموما تمتاز بقوتهـا حـدهما يترتـب عليـه تغيـر الثانية مع كون العالقات اإلأير ن تغا  ، و

خالقيـة واألعراف فـي المجتمـع العربـي اإلسـالمي انطالقـا ممـا أجمع عليـه المجتمـع مـن التمـسك بـالقيم األ
 سرة وعامـة تـنظم حيـاة الفـرد و األ نـسانية ومبادئإوالتقاليـد فقـد جـاء الـدين االسـالمي الحنيـف بقـيم 

 .3المجتمع

تتميز التجربة الفراغية في الشارع العربي اإلسـالمي بميـزة إنـسانية فالمبـاني فـي ارتفاعاتها المختلفـة ال 
بإيقاع لها قـة نها صروح طاغيـة بـل علـى العكـس تكـاد تكـون كلهـا كأنهـا مـساكن خاصـة ال عالأتـشعر المـار ب

حيـان الحركـة الـسريع التـي يحتـضنها الشارع المعاصـر، وتقاربهـا مـع بعـضها بـل تالصـقها فـي الكثيـر مـن األ
نـسانية ، إيـضا انعكـاس لبنيـة اجتماعيـة أيجعلهـا تبـدو وكأنهـا مكان متكامـل، وهـذا التـوازن بـين الـشارع لـه هـو 

لى الخاص وفق تدرج فضائي إالعربيـة اإلسـالمية نظامـا إنسانيا ينتقل فيه الفرد من العام  كمـا رسـمت العمـارة
 خرى شبه عامة .أمحكم مارا بفضاءات شبه خاصة و 

 :الخليلالتراث ف  مدينة 

 وتقع في شرق المدينة بلدتها العتيقةا للسكان دالغربية مساحة وتعدامدن الضفة  أكبرتعد مدينة الخليل 
واألسواق القديمة والساحات زقة ثرية والتاريخية ذات القناطر واألاألومبانيها المتراصة صالتها أدة بوالفري
والذي هو رميدة أحدهما تل أت بين جبلين ئث أنشيح،صيلة ألذلك لها بيئة طبيعية  ،القديمة والخضراءثرية األ
 عام ق.م ٥000لى إسيس المدينة ويرجع أقدم لتاأل

ن بكريات أربعة والتي تم االستيالء عليها من قبل س وما تسمى اآلأمنطقة الر  ومن الجهة األخرى
  .براهيمي الشريفكرام الحرم اإلإعلى  للمدينة.. والمطلةاليهود وهي الجزء الشرقي 

عطى المدينة نقطة جذب سياحي أمما ثرية من جميع الجهات والذي تحوطه المباني القديمة واأل
في البداية  هاحيث جاء من طرفذا المعلم لم يكن بالبداية مركز التخطيط بالمدينة ه من أنبالرغم  ى  عالم

لى إلتستخدم بالبداية للوصول تخطيط الطرق الداخلية للبلدة  موتفي جميع الجهات حيث امتد العمران بعدها 
                                            

 .200، "رة العربيـة اإلســالمية العمارة"إنسـانية العمـا ،المعموري 3
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وفق الطبعرافية  وتضاريس البلدةيخترق البلدة القديمة شارع رئيس يحتوي على منحدرات  ،براهيميالمسجد اإل
وهي ساحة مبتدأ من المنطقة الغربية شمالي شرقي وجنوبي غريي لى قسمين إة ويشطر شارع البلدة المتعرج

حيث ينعطف  بنوهو في طريق سوق اللويتقاطع الشارع ، شرقابراهيمي ومنتهيا عند الحرم اإلعين العسكر 
غلب هذه الطرقات تصب في أو دار  نيبحارة ب وفي الجنوب تنتهيبراهيمي في الشمال يمينا نحو الحرم اإل

  .حواش الذي مفرده حوشلى األإوتقود تسمى ازقة ويتفرع في هذه الفراغات طوق أخرى فراغ يسمى حارة 

حيث تعطي للمارة الظل وفوقها توجد المساكن زقة في البلدة القديمة تحتوي على قناطر ن معظم األإ
 هوتكون هذ، قدامال مشيا على األإستخدم نوعا ما والكثير منها ال يُ ة ضيق هيمن العوامل الجوية و والحماية 

يتكون النسيج العمراني متالصق ، معماريةنشائية إ وعناصر وتحمل فوقها عقودالممرات مسقوفة ومكشوفة 
 .زقة.واألمن البيوت المتالصقة والممرات 

 الخليل:نسيج العمران  ف  البلدة القديمة ف  المورفولوجيا وال

حيث ، من الطراز األولمدينة عشائرية جنوب الضفة وهي  تقعكونها مدينة ثرت مدينة الخليل أت
وبالتالي هذه العشائر وتوسعت  برتوكحواشها السكنية أحدى إ خذتأوكل حمولة سكنت كل عشيرة في حارة 

للحارة متداد الطبيعي و االأ نسبوالوكانت أيضا ضمن العائلة نفسها نتيجة المصاهرة و الحارة أتوسع الحوش 
البلدة القديمة  ددو الحارات وخرجت من ح توسعتو حداث مع بعضها البعض تشابكت األ كللذ نفسها.. نتيجة

فهو مكون من الحارات التقليدية ما النسيج العمراني للمدينة أ، على الشرق دغربا وليس شرقا الستيالء اليهو 
كنسيجها العمراني ة للمدينة وتشكلت البيئة البصري، عددةالمتحواش األ تلكوالتي تحتضن ضمن المتالصقة 

 .البصري المميز للمدينةاالبراهيمي وهو العنصر  والبصرية كالحرم من خالل العناصر اإلسالمية والحضارية

 سعند المسلمين وليللمدينة  امز  وتمثل ر  ثلتولكنه عالمة دينية منه لم يتوسط نسيجها العمراني أرغم 
ما باقي أ، ليهإوكانت جميع المسارات المركبة تؤدي بع األماكن المقدسة عند المسلمين رافقط بل هو 

 ةوالطرق المؤديو الحارات أحياء السكنية سواء األوالتي شكلت نيسجها العمراني العناصر اإلسالمية للمدينة 
التي تحدث البصرية  وغيرها فهي تلك العناصروقصورها وحماماتها وميادينها ومساجدها ليها وتقاطعاتها إ

 للمدينة .التي تضبط النسيج العمراني الصورة الذهنية والحسية كيفن لينش في دراسته عنها المؤرخ 

 القديمة:خطط االحتالل لالستيالء على البلدة 
سها مدينة أاألراضي الفلسطينية وعلى ر عظم تيجية في مسترالمواقع اراثكأيهدف االحتالل للسيطرة على 

جل سيطرتها على أبعدة طرق من سياسات اتبعها االحتالل والتي حظيت بشكل كبير على قدس الخليل وال
والمعاهدات المتفق فضرب بعرض الحائط القانون الدولي  ،وحتى يومنا هذا م١٩٦٧منذ عام البلدة القديمة 

تعاون الجيش و أنواع الطرق من انتهاكات واعتداءات على الحجر والشجر والبشر وغيره واتبع شتى عليها 
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داخلها بالقرب من  اوتغلغلو المستوطنات حول المدينة وشرقها بالكامل  اقامو أو اإلسرائيلي مع المستوطنين 
 متبعين عدة أساليب منها : الحرم 

 تزوير التاريخ وخلق واقع جديد للمدينة.  
 ثرية والمقدسة في المدينةاالستيالء على المواقع األ. 
 والعالية منها  مهمةللمواقع الوابراج حماية عسكرية ية ووضع أبراج مراقبة مصادرة المواقع االستراتيج

  .طبغرافيا
  و فتح الطرق االلتفافية وهي شوارع محيطة بالمدينة أمصادرة األراضي بحجج وضع حماية عسكرية لهم

  .وتحاصرها لمرور اليهود منها
 ن مناطق الفلسطينيين وخنقهم والتفريق فيما ضع الحواجز بيو جغرافيا ومحاولة  اربط المستوطنات فيما بينه

  .وخنق المدن الفلسطينية واألسواق بينهم
  :وهيالعائالت للمجتمع في الخليل األسواق نواة  ُتعدو 
 حارة السواكنة.  
 حارة القزازين.  
 حارة بني دار.  
 هوادحارة األ.  
 حارة النصارى.  
  حارة العقابة. 
  حارة الحوشية. 
 حارة المحتسبون.  

  :مثل المدينةونجد حارات أخرى امتدت وانفصلت خارج 

 حارة قيطون.  
 حارة الشيخ.  
  في مناطقها الجنوبية والجنوبية الشرقية مثلحياء أخرى أحي باب الزاوية و:  
 حارة جابر.  
 حارة الساليمة. 
 بيحارة الرج.  
  حارة أبو سنينة. 
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و العثمانيين ولكن أو المملوكيين أوبيين يو األأن بييثار لبعض المباني سواء في عصر الصلآهناك و 
تعود في بعض البنايات فنجد األدوار األرضية  لى العصر المملوكيإمعظم األبنية في البلدة القديمة تعود 

لى إولكن بقية األدوار من المسكن تعود ن نجد بعض األجزاء أوممكن نهاية العصر المملوكي لى فترة إ
 (.1917-1517)العصر العثماني 

ن ساكنيها بستطيعون ألدرجة تشكلت المباني المتالصقة بجانب بعضها البعض لتشكل سورا للمدينة 
طابعا ضافت على خط سماء الخليل أوتميزت المباني بالقباب التي سطح التنقل بين المباني بواسطة األ

  .خاصا جماليا وبصريا

 ،والجير والحجرة الصنع مثل الكلس استخدمت المواد المحلية في بناء هذه المساكن وهي مواد محلي
بيض أذات لون صلبة ومميزة ذات لون  ةوهي حجار خوذة من جبال المدينة أحيث ان مادة الكلس والجير م

وكمادة رابطة بين خلط مادة الجير بالتراب  األصفر، وتملى اللون إالجوية تغير لونها ومع العوامل الطبيعية 
 األبيض.جار والمشربيات واإلمثل مادة الفخار يضا محلية وتم استخدام مواد أخرى أالحجارة 

 الخليل:المبان  التراثية ف  البلدة القديمة ف  

 متحف الخليل.  
 بركة السلطان. 
 مبنى الكرنتينا.  
 ومسجد القزازين ومسجد براهيمي الشريف ومسجد عثمان بن عفان من المساجد مثل الحرم اإلد والعدي

  .النتشة
  وتاريخية عالية تراثيةذات قيم القصور ومعاصر زيت الزيتون القديمة التراثية هناك العديد من. 

 المسارات الحركية والمرور:

 خيولكالتعتمد على الحيوانات في التنقل  نتالمدن القديمة لم تكن تعرف الشوارع والمسارات بل كا
ن شوارع البلدة وذلك أل حتى يومنا هذاوهي مستخدمة داخل البلدة القديمة والعربات اليدوية والحمير والكارات 

 في األدوارطرافه المحالت التجارية أالقصبة الرئيسة والذي يضم على عدى شارعها الرئيس المسمى ضيقة 
  .وخدمات أخرىبراهيمي وهو المسجد اإلتوسط القصبة المركز الحضري يو تعلوها وحدات سكنية األرضية 

والتي زقة ومنها تتوزع األحياء السكنية لى جميع األإصل طرقات ضيقة فرعية تويتفرع من القصبة 
ر من مسكن لعائلة واحدة ثكأحواش تكون بها وبالعادة كانت األحراش ومن ثم البيوت السكنية لى األإتقود 

منهم له  وكل  و حيث تتجمع المساكن حوله ،كثرأو أو فناء أجميعا في ساحة  واحدة( يشتركون)حمولة 
وهذا يجسد ، والد العم وهكذاألب وتتباعد ذا كانت العائلة من نفس األإالمداخل  وتتقاربمدخل خاص 

 .إلنسانية والخصوصية لهذه العناصرا
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للكتل الحضرية بالتكوين المعماري  التقليدية الرئيسةالعربية  ثرت شوارع مدينة الخليل كباقي المدنأت
ن كانت في النهاية ا  و وشكل الشارع ن للكتلة بعرض و التزم التكويأو التوسع أت شكلها في االرتداد ذخأقد و 

 األرض.جاءت وفق طبوغرافية و انحناءات أتشكلت على شكل اعوجاجات 

حيث نجدها أحيانا الحيوانات  منقدام على األللحركة سواء  أسهللتعديالت لتكون لطرقات خضعت ا
وفي الخطاب هذه المسارات بن  حدد الخليفة عمروقد عبر عن ذلك في ديننا حيث متسعة  وأحياناضيقة 

ذراعا 20ما الشوارع الفرعية ب أ ،( متر22.٤ذراعا )٤0حيث حدد عرض الشارع الرئيس رسالة والي البصرة 
 أذرع. ةزقة بسبعواأل

حيث تدرج من العام في قياساتها ووظائفها وخصوصياتها لى تدرج هرمي إطبعا خضعت المسارات 
ويكون حواش لى الخاصية األإوهي زقة لى شبه الخاصة األإ)الحارات(  الطرقات شبه العامةلى إ)القصبة( 

ن يبوالميدان والفراغات والذي يشكل الساحة العامة دينة العربية مفي العنه العقد  منبثقاالتقاء هذه الشوارع 
 العامة.المساكن والمستخدمات 

        
تطيا دابته من خاللها يسمح ارتفاع القناطر بمرور الشخص مُ ارتفاع القناطر حسب الحاجة واالستخدام بحيث  ( ١)لوحة 

 الباحث( تصوير)

 :القيم اإلنسانية ف  تصميم المنشآت المعمارية

 :الناحية االجتماعية

 :عملت العمارة اإلسالمية على الناحية االجتماعية من عدة جوانب

سرية ابط االجتماعية واألاهتمت بتخصيص فراغات في المسكن الجتماع العائلة لتعزيز الرو حيث  
وأيضا قامت بتخصيص ، المساكن وجمع األسرة فيه ه، الذي توسط هذةسالميمثل الفناء في المنازل اإل
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سمى هذه الفراغات بـ )مجالس الرجال ومجالس النساء(، كل فراغ ال يلتقي فراغات خاصة للرجال والنساء وتُ 
 .خر للخصوصيةمع اآل

ن آة بشكل موسع أكثر بحيث بنت المساجد للعبادات وللتعلم وحفظ القر اهتمت بالعالقات االجتماعي 
وظهرت ، هاتتنز ومن ناحية أخرى فقد اهتمت بوجود الحدائق والم، ومناقشة األوضاع والقيم االجتماعية

وكذلك ظهور الحمامات العامة التي ارتبطت بالعادات ، األسواق وقامت على الطرق الرئيسة لسهولة الوصول
فجميع هذه األماكن كانت ، ليد للمجتمع العربي اإلسالمي ودخلت ضمن عادات الزواج و العالج وغيرهاوالتقا

 ىتعزز العالقات االجتماعية بين المجتمع اإلسالمي وتزيد الترابط فيما بينهم، وبالتالي كان على  المعمار 
 : ية ومنها ما يليالمسلم مراعاة مجموعة من األمور لتحقيق اإلنسانية في العمارة اإلسالم

:الجوار وحقوق الجار أوال   

فقد خلق اهلل سبحانه وتعالى اإلنسان من أجل أن يعمر األرض ويعيش فيها ولهذا جعله ضمن 
تجمعات حيث ال يمكنه العيش بمفرده، ووجدت هذه التجمعات ضمن تجاور وتعاون، فالجوار صفة إنسانية 

ضمن نظرية المجاورة السكنية التي تستعمل كأساس لتحقيق  أساسية قام الفكر اإلسالمي على تحقيقها
 :نين أساسييحياء السكنية ضمن شرطاأل

 .الشرط األول: وجود مجتمع تقوم عالقاته االجتماعية واإلنسانية ضمن نطاق ما أمر اهلل به بالكتاب والسنة

ارية المتعلقة باألمن واألمان فر العوامل المعنوية داخل مكان المعيشة والمنشأة المعماالشرط الثاني: تو 
والسكينة والطمأنينة والراحة والخصوصية والجمال، بحيث يكون المسجد هو نواة هذا المجتمع ومنطقة 

ما فيما يتعلق بحجم وحدة الجوار فال يمكن تحديدها بشكل مباشر ولكنها تحدد معنويا أاالهتمام المشترك، 
  :بالنسبة للمسلمين وفق التالي

 .أو الزاوية كأساس عقائدي واجتماعي تنمو حوله وحدة الجوارالمسجد -أ

نسانية واجتماعية بين أعضاء المجتمع إالحجم اإلنساني المعقول الذي يسمح بنشأة عالقة شخصية -ب
 .الواحد

صميم المنشأة المعمارية ن اإلسالم وضع إحدى اللبنات األساسية في تخطيط المدينة وتأمن هنا نرى 
ماكن الفتحات في الواجهات و أوب مراعاة الجار عند مراحل التصميم األولية من حيث وجو  ،من ناحية

 .االرتفاعات، أو االشتراك باألساسات كنوع من الترابط االجتماعي و تحقيق المنفعة االقتصادية

 من األمثلة التي تضمنتها العمارة اإلسالمية على تطبيق حقوق الجار:
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   حقوق االستخدام:  -1

ثل بالحوائط المشتركة، توجيه المباني أو عمل الفتحات فيها، بحيث ال تكون مجاال لكشـف الجـار إضـافة وتتم
 إلى حق االرتفاق من أرض الجار بما ال يقل عن سبعة أذرع.

   حقوق ارتفاعات المبان :  -2

 ٤.عند االرتفاع بالبناء يجب أن يراعى حقوق الجار وعدم إلحاق الضرر بخصوصيته

 

 
قطاع رأسي في مسكن آل ناصر الدين في البلدة القديمة بالخليل حيث لم تحجب المنازل المجاورة أشعة ”: ١شكل "

 " المباني السكنية في مدينة، هبة ، دنديس و ،خلودأبو سالم ، الشمس أو تمنع حركة الهواء داخل الفناء.) المصدر: 
كلية الهندسة المدنية والمعمارية ، جامعة  ،للحصول على درجة الباكلوريوسمشروع  ،"الخليل القديمة "دراسة و تحليل

 .(٥١-٥0 ،م2008 ،بوليتكنك فلسطين
                                            

 .١٥0"،ة في العمارة اإلسالميةالقيم اإلسالمي"عبد الحميد  ٤



 االتحاد العام لآلثاريين العرب حولية   م(2021)  24العدد 

 

  الخليل مدينة" اإلسالمية ارةالعم انسانية على إطاللة
 
 592 ( 615-581) |"نموذجا

 

 رر في اآلتي:وقد حددت مسببات الضمنع الضرر للجار:  -3

 ضرر الكشف من خالل النوافذ واألسطح-

 

 
 صور من البلدة  القديمة بالخليل حيث توضح مستوى النوافذ التي جاءت أعلى من مستوى النظر لحجب الرؤية ”: 2لوحة "

 ) المصدر: الباحث (
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 ر: الباحث(لقطة توضح األسطح في البلدة القديمة بالخليل) المصد”: 3لوحة "

 ضرر األصوات:  -2

ممــا نالحظــه مــن دراســة للمبــاني اإلســالمية أنهــا جــاءت فــي أغلبهــا ذات جــدران وحــوائط مزدوجــة بســمك كبيــر 
 يعمل على تحقيق العزل الصوتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصوينة منزل آل العويوي و استعمال الفخار لحجب الرؤيا ويظهر أيضا ارتفاع التصوينة والمشربية”: ٤"لوحة
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 " : صورة لعرض الجدار من احدى الغرف في مسكن آل ناصر الدين في البلدة القديمة بالخليل ٥لوحة "

 ( ٧8 ،"ةالخليل القديم ، " المباني السكنية في مدينةدنديس و، أبو سالم)المصدر : 

 ثانيا : الخصوصية: 

، حيث تقوم عليها راحة وتعتبر القيمة األساسية في البيتالخصوصية متطلب ، ذو قيمة إنسانية مهمة، 
لبشر داخل مساكنهم لما توفره من راحة نفسية و شعور بالطمأنينة، وتظهر بشكل قوي بالعمارة اإلسالمية ا

 حيث نالحظ مدى اهتمامها على تحقيق متطلبات عدة في المسكن اإلسالمي، والتي جاءت من خالل: 

 أ: الخصوصية البصرية: 

و الضـيوف، حيـث ان اإلنسـان بفطرتـه يحتـاج يقصد بها تأكيد مبدا غض البصر سواء على مستوى الجيـران أ
إلــى الخصوصــية التــي تحــول دون المتطفلــين، أو كشــف أســراره وأســرار عائلتــه خــارج نطــاق المنــزل، والتــي تــم 

 تحقيقها في العمارة اإلسالمية من خالل:

 .المداخل المنكسرة حتى ال يفتح الفراغ مباشرة على الفراغ المعيشي ويكشف ما وراءه 
 النساء عن مداخل الرجال. فصل مداخل 
  مراعــاة فــتح النوافــذ والشــرفات بحيــث ال تكــون مقابلــة لفتحــات الوحــدات الســكنية المجــاورة، او حجبهــا مــن

 خالل بعض المبتكرات كالمشربيات أو الكوليستر.
  .فصل غرف استقبال الضيوف عن صاالت المعيشة وغرف النوم ومجالس النساء 
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 دات السكنية. تصميم األفنية الداخلية للوح 
 
 

 

 

 

 
 

 (: الباحث المصدر( فكرة المشربيات  على تصوينات األسطح في البلدة القديمة والتي تحجب الرؤيا بشكل فني  ”: ٦لوحة "

 

 

 

 

 

 
 

 المصدر : الباحث (( " : صورة للفناء الداخلي في الخليل و التي تحجب الرؤية بشكل فني مبنى قصر دويك ٧" لوحة

 ة السمعية:ب: الخصوصي

حيــث تــوفير بيئــة صــوتية مناســبة للراحــة الفســيولوجية والنفســية داخــل المســكن تتــيح ل نســان القيــام بمختلــف 
األنشطة بطريقة طبيعية دون ان يستمع إلى أحاديث جيرانه أو العكس والتي تم تحقيقها في العمارة اإلسالمية 

 للجدران. من خالل استخدام الحوائط المزدوجة والسماكات الكبيرة
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 ج: الخصوصية المعيشية:

يقصد بها الفصل في الخصوصيات الداخلية للمسكن من حيـث أمـاكن النـوم أو األنشـطة المختلفـة مثـل فصـل 
  غرف نوم األبناء عن غرفة نوم الوالدين وكذلك فصل غرف البنات عن غرف البنين.

 د: الخصوصية الحركية:

جال والنساء في فراغ واحـد. مـن هنـا كـان لزامـا علـى المعمـاري فـي والتي تعني الفصل وعدم االختالط بين الر 
 العمارة اإلسالمية بتوفير حلول معمارية تساير ذلك من خالل: 

تـوفير غــرف مســتقلة الســتقبال الغربـاء و الضــيوف و تكــون منفصــلة عــن غـرف المعيشــة الداخليــة إضــافة إلــى 
 )200٩نوفل ، ( ٥توفير دورة مياه خاصة إن أمكن

 
 .(قيم اإلسالمية في عمران المدينة""ال ،نوفل المصدر:ة للمسكن في ظل القيم اإلسالمية)العالقات الوظيفي”: 2" شكل

 

 

                                            
الجامعة ، رة اإلسالمية"مؤتمر "الحداثة في مواجهة العما، قيم اإلسالمية في عمران المدينة""ال ،إسالم محمود حسن ،نوفل ٥

 م200٩، رة ، القاهالحديثة
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 مستويات الخصوصية: 

 الخصوصية في العمارة اإلسالمية مستويات يمكن تقسيمها من حيث النطاق المكاني إلى ما يلي: 

  أوال: على مستوى المدن اإلسالمية:

تتسـامح هـذه التكوينـات فـي كشـف ينـات المعماريـة حيـث لـم أثرت ظاهرة الخصوصية تـأثيرا واضـحا علـى التكو 
حرمات المنازل سواء من أبوابها او شوارعها أو األسطح المجاورة، إضافة إلى تحديد شروط معينة الرتفاعات 
المبــاني وتنظــيم المســارات فــي الشــوارع وفــتح األبــواب عليهــا، حيــث اســتخدام المحــاور المنكســرة، فكانــت هــذه 

 حقق الخصوصية للمساكن الواقعة على الشارع.التعرجات ت

 

 

 

 

 
 

مخطط لشارع القصبة والمنازل الممتدة على جانبيه وموقع سوق الوكالة بالنسبة له في البلدة القديمة بالخليل”: 3شكل "  
رسالة ، "، حالة دراسية مدينة الخليلاإلنسانية في تطوير مراكز المدن"تطبيق المعايير " ،عزمي زكريا، زلومالمصدر: )

(٧٩ م،20١٧ ،الوطنية جامعة النجاحماجسستير،   

كعنصر في تخطـيط المسـكن حيث تجنب المعماري المسلم فتح المطالت على الجيران، و ساد الفناء الداخلي 
اإلســالمي الــذي أصــبح محــور األنشــطة فــي المســاكن، ليتناســب مــع حيــاة األســرة المســلمة التــي تقضــي معظــم 
أوقاتها داخله، و في حالة امكانية فتح النوافذ و المطالت على الشوارع برزت السواتر الخشبية المصنوعة من 

 الخشب على هيئة مشربيات .
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االنتقال من العام الى الخاص واستخدام االفنية بالبلدة القديمة سكن آل ناصر الدين بالطريق العام وكيفية عالقة م”: ٤شكل "

 (3٤ ،"الخليل القديمة ، " المباني السكنية في مدينةدنديس وأبو سالم ، ) المصدر: في الخليل 

 
 دة القديمة األفنية في مسكن آل الصرصور في البلدة القديمة االنتقال من العام إلى الخاص واستخدام األفنية بالبل”: ٥شكل "

 (38 ،"الخليل القديمة ، " المباني السكنية في مدينةدنديس وأبو سالم ، بالخليل )المصدر: 
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 ثانيا: خصوصية على مستوى الحارة:

الحارة تمثل الوحدة التخطيطية للمدينة اإلسالمية وهي شـارع ملتـوي يتفـرع منـه حـواري أخـرى مماثلـة وال 
بهــا كــذلك زاويتهــا وكتابهــا وســبيلها يســمح بمــرور العربــات مــن خاللهــا، وقــد كــان لكــل حــارة البوابــة الخاصــة 

 وسويقاتها بما يحفظ خصوصيتها.

 ثالثا: خصوصية على مستوى الموقع السكن : 

حيــث تضــمنت هــذه الخصوصــية االهتمــام الــذي أواله التشــريع اإلســالمي للفتحــات بــين المســاكن ســواء 
 فاعات ومعالجة المناور.كانت أبواب أو نوافذ وضرورة التأكد من عدم جرحها للخصوصية، وتقييد االرت

 رابعا: خصوصية على المستوى الداخل  للسكن: 

و هــو أعلــى مســتويات الخصوصــية المطلوبــة، و مــا يتعلــق بهــا مــن حجــم العــزل المطلــوب و ذلــك عــن 
طريق وجود توجيهات مباشرة أو غير مباشرة للفصل بين الجناح المستخدم من قبل أهـل المسـكن و الخـدم، و 

الحرملك " و بين جناح الضـيوف " السـالملك " ، و كـذلك الفصـل بـين “صص ألهل المسكن بين الجناح المخ
 حجرة نوم األبوين و االبناء ، ثم الفصل بين موضعي نوم البنين و البنات .

فقــــد عمــــل المعمــــاري المســــلم علــــى تقليــــل عــــدد النوافــــذ فــــي الــــدور األرضــــي و تصــــغير مســــطحاتها أو 
 حات تخزين و خدمات.تخصيص هذا الدور بالكامل كمسط

إضــافة إلــى العديــد مــن المعالجــات المعماريــة المتمثلــة باســتخدام ممــرات بديلــة تســمح بحركــة االهــل فــي 
المنــزل وانتقــالهم بــين جنباتــه دون الحاجــة إلــى اســتخدام الممــرات المعــدة للضــيوف، كمــا أن قاعــات االســتقبال 

  التي كانت في الطوابق العليا. وضعت في الطابق الرئيسي بعيدا عن غرف المعيشة والنوم

كمـــا ظهـــر مـــا يســـمى بـــالرفراف، وهـــو مكـــان مبنـــي علـــى ســـطح الطـــابق العلـــوي لتســـتخدمه النســـاء فـــي 
 االتصال بالجارات مع وجود سلم صغير لتتمكن النساء من اجتيازه وزيارة جارتهن.

ال، وهـو عبـارة عـن اضافة إلى ما يسـمى بـدوالب المناولـة حيـث تـتمكن النسـاء مـن خدمـة صـاالت الرجـ
الــذي مــن خاللــه تراقــب النســاء االحتفــاالت “أرفــف خشــبية توضــع عليهــا الضــيافة. ودوالب االغــاني "اللقــاني 

  .٦والحياة العامة، كما ظهر أيضا التختبوش في الدور األرضي يتيح للحريم استخدامه دون أن يراهن أحد

                                            
 .م2008، "ة في العمارة اإلسالميةالقيم اإلسالمي" ،عبد الحميد ٦
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يظهر فيه تنكيب األبواب وموقع  المدخل في  زل من منازل  العمارة اإلسالميةلدور األرضي في منمسقط أفقي ل”: ٦شكل "
 (١08، "ة في العمارة اإلسالميةالقيم اإلسالمي" ،عبد الحميد )المصدر: المسقط االفقي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المدخل المنكسر في مسكن )آل ناصر الدين( ”: 8لوحة "

   (3٤ ،"الخليل القديمة ، " المباني السكنية في مدينةدنديس وأبو سالم ،  )المصدر :
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كلية  ،"فلسطينيتأهيل قصر دويك كمطعم تراثي  إعادة" ،سجود عمرو،المصدر:  (رأسي في مبنى قصر الدويك " قطاع ٧شكل "
 .(م20١٩ ،فلسطينجامعة بوليتكنك  والمعمارية،الهندسة المدنية 

 

لم تكن الخصوصية تتجلى فقط في المباني السكنية فقد ظهرت عناصرها جلية في جميع انواع المباني 
 الخاصة والعامة، كمباني البيمارستان والوكاالت والخانات وغيرها .

 :مفاهيم عامة 

أســاليب البنــاء التــي تســتخدم المــوارد المتاحــة محليــا لتلبيــة ُمصــطلح يســتخدم لتصــنيف  هــو التقليديااة:العمااارة 
الثقافيـــة والســـياق و االحتياجــات المحليـــة. التـــي تميـــل إلــى التطـــور مـــع مـــرور الوقـــت لــتعكس الظـــروف البيئيـــة، 

 لتاريخي الذي وجدت به المدينة. 
 وشكلها ويصنف على:  يتمثل في شكل الكتلة المعمارية للمدينة ويعبر عن نسق المدينة النسيج العمران :

 شبكي(  -شريطي-شعاعيإ-مستوى المدينة )مركزي

 .(متضام -شريطي  -مستوى الكتل والفراغات )نقطي  

 منهجية تحليل الحالة الدراسية:

 (Urban fabric) العمران النسيج  وال: تحليلأ

 (:تحليل العينة المعمارية )المبنى ثانيا:

 (Form) تحليل الشكل

 Function)) مبنىللتحليل وظيفي  

 (construction) تحليل انظمة البناء
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 :الخليلإنسانية العناصر المعمارية ف  مدينة 

 :Urban fabricالنسيج العمران   وال:أ

الحارات القديمة المكونة من عدد من البيوت الملتصقة ببعضها  أحدالبناء الذي قمنا بزيارته يقع في    
 .(old fabric)عمراني المتالصق)الشبكي( عرف بالنسيج الالبعض تشكل بما يُ 

 

 
 توضح النسيج العمرانى لمدينة الخليل ٩لوحة 
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 المحيطة:بنية المجاورة والشوارع األ

 لى:إدى أو طابقين ومتالصقة مع بعضها البعض مما أالمباني المجاورة مؤلفة من طابق 

م اقتناء السكان للمركبات الخصوصية نتيجة عد؛ الناسترابط اجتماعي بين  - الخصوصية للسكانتوفير 
قدام مما يقلل من للطبيعة البنائية المتراصة التي تجعل كل الخدمات متقاربة وسهولة الوصول مشيا على األ

 للمباني.ن اهتزازات السيارات تؤثر على البنية البسيطة أكما  ،التلوث البيئي

 القديم شبكيد بشكل كانت الشوارع مبلطة تمت (:زقةأطبيعة الشوارع ) 

 :ثانيا: تحليل العينة المعمارية )المبنى(

  :( (Formالشكل

 الكتل  -
 الفتحات الحجر،الواجهات:  -
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 بواب.طارات الشبابيك واألإملس للتزيين استخدم الحجر القديم النافر للبناء واستخدم الحجر األتوضح  ١0لوحة 
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 الفتحات
و نصف الدائرة المدبب فتحات لغرفة من الغرف تتخذ أقود نصف الدائرية ما بشكل العإتميزت فتحات البيوت 

 شكل العقد المدبب ومفتوحة على الفناء الداخلي للمنزل 
 شكال مختلفة.أتميزت بوجود فتحات صغيرة فوق الشبابيك تكون ب

 

 توضح فتحات البيوت الخارجية ١١لوحة 
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دخال النسيم البارد لشباك المربع إللكبر استغالل أء الساخن من الغرفة ، فتتيح خراج الهواإفتحات صغيرة تعمل على  8شكل 
 .ضاءةواإل

 
 فتحات إلخراج الهواء الساخن خارج الغرف الفتحات الخاصة بالغرف داخل المنزل ١2 لوحة
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 :التحليل الوظيف 

  المبنى:توجيه  

 مكشوف.وسطي  ناءفلى الداخل حيث كانت معظم الغرف تفتح على إتوجه المبنى  -

  والمخارج:المداخل 

 البيت.لى درجات ترفع مدخل إالمدخل الرئيس يبدأ بسرداب طويل ثم ينتقل  -
 الفناء.مدخل البيت يفتح على  -
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 : اهمية الفناء بيئي  أ

 ان وأسقف وأرضيات ر نشائية من جديعمل على تبريد العناصر اإل -
  .خرة من النهارللبرودة حتى ساعات متأ ايبقى الفناء مستودع   -
 يسمح الفناء ألشعة الشمس بالدخول لغرف المنزل. -
 يخفف من ضيق المساحة. -
 موزع لباقي الفراغات. -

 

 يقول حسن فتحي

لقد تعلم الناس أن يغلقوا مساكنهم من الخارج ويفتحوها على أفنية داخلية يسمى واحدها صحنا  ويكون مكشوفا  للسماء مما ” 
 ”للمسكناري يساعد على االتزان الحر 

 الفناء يساعد على:

لنباتية والمائية التي يتم تزيين الفناء بالعناصر ا ،ءة الطبيعية الضرورية للفراغاتتوفير التهوية واإلضا
 تساعد 

عندما يتقدم المساء يبدأ هواء الفناء ، انتقاله إلى الفراغات المحيطةعلى تحريك الهواء وترطيبه ومن ثم 
شمس مباشرة واألبنية بشكل غير مباشر بالتصاعد ويستبدل تدريجيا بهواء الليل الداخلي الذي تسخنه ال

المعتدل البرودة اآلتي من الطبقات العليا ويتجمع الهواء المعتدل البرودة في الفناء ثم ينساب إلى الحجرات 
 المحيطة فيبردها وبهذه الطريقة يعمل الفناء كخزان للبرودة .
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 توضح فتحة على الدرج المؤدي لباب البيت   ١٤لوحة           من الداخل والخارج توضح مدخل البيت ١3لوحة 

 :السرداب

 ويعطي الخصوصية البيت،يقود الى باب 
 :المدخل

 لى فناء غير مسقوف والغرف موزعة على هذا الفناء.إيرتفع مدخل البيت بعدة درجات ليفتح 

 

 .خذت من داخل الفناء توضح المدخلأُ  ١٥لوحة 
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 :غرفة الضيوف

وفتحات مربعة الشكل قريبة من ، ضاءةنوافذها كبيرة مفتوحة على الفناء خصوصية و جيدة التهوية واإل
 . خراج الهواء الساخنالسقف إل

 :غرف النوم

 الفناء.غرف النوم غير مفتوحة على جدا،ضاءة والتهوية ضعيفة اإل، و معدومةنوافذ قليلة أو  

 .المساحة ضيقة  ،ضاءة ضعيفة التهوية واإلء،ه من الفناليإيتم الدخول :المطبخ   
 .فراد العائلةأحمام واحد الستخدام :الوحدة الصحية 

 :الوضع البيئ  داخل الفراغات

صارة ورائحة الرطوبة في المنزل عالرطوبة والدلف خالل الشتاء وما يتبعه من عفن على الجدران وتساقط لل
 مراض الحساسية والربو.أوتسبب  تؤثر على الصحة البدنية والنفسية

 .القديمة دةمشاكل تعاني منها العناصر اإلسالمية في البل

 
 توضح أثر الرطوبة على الجدران الداخلية ١٦لوحة 
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 :(Construction)نشائية ف  البيت القديم العناصر اإل 

 . الجدران - القبة

 

 توضح جدران المبنى ١٧لوحة 

 القبة:أو  القبوة

لى محاسنها االقتصادية إوذلك يعود  ؛و القبوات في التصميمألى استخدام القباب إعماريين هم المأدعا 
 ةأربعالمستخدم من التسقيف في البلدة القديمة هو القبة المشكلة فوق  والمناخية. النمطوالبيئية واإلنشائية 

 .عقود

 بيئيا:أهمية القبة 

تعمل  كما، حمال الحرارية الداخليةل وتخفف األتوفر الظال، و شعة الشمسأكبر قدر من أتقوم بعكس 
قل من أوسط لسقف الغرفة مما يساعد على التخلص من الهواء الحار الذي كثافته على زيادة ارتفاع الجزء األ

تمنع تجمع المياه شتاء  على ، كما خل الغرفة احركة لطيفة للهواء البارد د عنه على ويتولدفيرتفع أل رد،البا
 سطح المنزل
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 توضح االقباب المستخدمة في التغطية ١8لوحة 

 لية عمل القبة:آ
سقف السقوف التي تكون على شكل نصف اسطوانة أو السقوف المقبية على شكل نصف كرة  يكون ال

وتزيد السقوف المقبية أو المقوسة من سرعة الهواء المار فوق سطوحها ، مظلال دائما إال وقت الظهيرة
 فاعلية رياح التبريد في خفض درجة حرارة هذه السقوف.المنحنية مما يزيد من 

 
 توضح سماكة الجدران عند المداخل والفتحات  ١٩لوحة 
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 :لجدرانا

 مما ساعد على :من طبقتين بينهما طين  ةمكون نهاسميكة أل كانت الجدران 

الحد ، و وتساعد على عزل الص ، وا وحفظ الحرارة داخل الغرف شتاءحفظ البرودة داخل الغرف صيف
 من انتشار الحرائق.

 الطين والمالط ، من الصخور الكلسية() الحجر الكلسي، تخدمة في البناء بالبلدة القديمةالمواد المس
تيح فرصة للتهوية وتعمل كمادة نها  تُ إفضل من الباطون المستخدم حاليا، حيث أوهي ، )المادة الالصقة(

 حتفاظوبالتالي اال ،تحافظ على جو البيت بارد صيفا ودافئ شتاءللعزل الحراري لللعوامل الجوية الخارجية 
 )عمارة مراعية للبيئة(. وهي مواد محلية متوافرة بكثرة ، بجو داخلي لطيف

 الخليل:على التراث العمران  ف   ومعوقات الحفاظتهديدات 

 قلماوية وجذابة عمرانية تاريخية قبمركزها التاريخي على قيم حظيت مدينة الخليل على مر العصور 
ات ومعوقات للحفاظ على هذا تهديدولكن بالرغم من ذلك توجد األخرى نجدها بكثرة في المدن الفلسطينية 

على  االحتاللوسيطرة في قلب مدينة الخليل العتيقة بالمطقة بسبب وجود االحتالل والمستوطنين التراث 
هيلها وعدم أبإعادة تماح للمؤسسات الفلسطينية فيها بل وعدم السوعدم وجود السلطة الفلسطينية المنطقة 
  .مام الفلسطينيينأووضع كافة العراقيل عمارها إلمؤسسات الدولية بإعادة لالسماح 

واهميته بالبلدة القديمة ثار تراث العمراني واآلبالبين المواطنين  يلى غياب الثقافة والوعإباإلضافة 
 .بشكل خاص وسكان المدينة بشكل عام 

وبعد عدة واالقتصادية ضاع السياسية واالجتماعية و األوسوء المشاركة في حمايتها دوليا ومحليا  وندرة
 : هنأعمار في المدينة نجد مؤسسات ومنها لجنة اإل عدةدراسات من قبل 

  .والسكنية واألسواق والمحال التجاريةواضح في المباني التجارية  يوجد ترد   -
 .ناطقترك هذه المو نتيجة اإلهمال  تردي الطرقات  -
 .لى المباني القديمةإتسرب المياه العادمة من قبل المستوطنات والبؤر االستيطانية  -

سطح وعزل وجود عامل الرطوبة تقريبا في جميع مباني البلدة القديمة بسبب استيالء المستوطنين على األ
  .المباني عن التهوية والشمس

والحيوانات وهذا يسبب تلوث بسئي في مون بتربية المواشي اك تلوث بيئي بسبب جهد السكان حيث يقو نهو 
  .ظل جو خانق وتضييق احتالل

واالجتماعية والفكرية تغيرات في القيم االقتصادية تربية الطيور على سطح بعض المباني وذلك سبب  -
  .لمبانيلثرية واأل
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المستجد على حديث بين القديم والوالتشكيالت البصرية ي لعدم تجانس الخصائص ر يوجد تلوث بص -
  .المباني القديمة

 .والكهرباء والصرف الصحي على جدران المباني تدلي كوابل االتصاالت  -

 والتوصيات:النتائج 

 صالح المهجور منها هيل أو إعادة التأالعتيقة سواء بالترميم ملحة للحفاظ على المدينة  هناك حاجة وا 
عادة    .صيانتهواآليل للسقوط وا 

 ووضع خطط وبرامج للمحافظة عليها دينية والمعمارية والثقافية والاني ذات القيم التراثية التركيز في المب
  .وعلى استخدامها بالطرق الصحيحة

  سالمية البلدة القديمة وعناصرها اإلنسانية الرائعة والتصدي عمل خطط للمحافظة على عربية وا 
  .للتغلب على خططهم ورصدهالمخططات الصهاينة بكل حزم 

 على المباني في البلدة القديمةثرت أالقديمة والتي سطح المدينة ألة كافة اإلضافات الموجودة على إزا. 
  المستوى االقتصادي لتحسين مرافقها وخدماتها هيل أالروح والحياة كتتعمل على بث العمل على سياسات

  .لسكانها
  ليهاإالتحفيز لفتحها والعودة وتشجيع دور إعطاء التجارية المعلقة إعادة فتح المحالت المهجورة.  
  ثار وحفاظ فلسطيني آكوضع قانون التسريع في عمل قوانين صارمة ومخالفات للمحافظة على المكان

 .والتراث العربي ثار اآلكفيل بحماية 
  بها.تعزيز مشاركة السكان في البلدة القديمة وتنظيفها وزرع األشجار  
 ة ونقل كافة الوزارات والمكاتب العامة مفي البلدة القديقافي والمدني االهتمام بالقطاع الصحي والتعليمي والث

 ليها .إوالمقرات الحكومية 
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