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  اإلهداء
  

لتراث الفلسطيني األصيل أهدي هذا العمل إلى كل المهتمين بالحفاظ على ا •

من تاريخ األمة، حيث أتمنى أن يكون لهم هذا العمل شمعة صغيرة  ألنه جزء

  .ُيستنار بضوئها على طريق البحوث العلمية والتراثية

  

برهم الذي كان طوال  علي وأخص باإلهداء روح والدي المجاهد خيرالدين •

  .حياته يعتز ويفتخر بالتراث واإلرث التاريخي الفلسطيني
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  شكر وتقدير

  
تعجز الكلمات وال تكفي السطور بأن توفي حق كل من قدم لي المساعدة والعون في 

  :إنجاز هذا العمل، وأخص بالذكر كل من

  

 .زوجي الدكتور حمودة الفقيه وأوالدي األعزاء •

 .والدتي الحبيبة وإخواني وأخواتي الذين لم يتوانوا في تقديم يد العون •

الدكتور محمد عطا يوسف والدكتور أساتذتي الكرام وأخص بالذكر كل من  •

 .حسن القاضي

  .األستاذ فايز سلوم الذي قام بالتدقيق اللغوي للرسالة •
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 إقرار

 
: ة الرسالة التي تحمل العنوان/ة أدناه، مقدم/الموقع أنا  

 إستراتيجيات الحفاظ والتطوير لقرية بالطة البلد وربطها بالمواقع األثرية

يه لبأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت االشارة إأقر 

حيثما ورد، وان هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أية درجة أو لقب علمي أو 

.بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى  
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و 

  فهرس المحتويات
 الصفحة  الموضوع

  ب  إجازة األطروحة

  ج  اإلهداء

  د  رشكر وتقدي

  ه  إقرار

  و  فهرس المحتويات

  ي  فهرس األشكال والصور

  ن  فهرس الجداول

  س  المالحقفهرس 

  ع  الملخص

  1 مقدمة الدراسة وأهميتها:الفصل األول

  2  مقدمة عامة 1:1

  3  مشكلة الدراسة 2:1

  3  أهمية الدراسة ومبرراتها 3:1

  4  أهداف الدراسة 4:1

  4  أسئلة الدراسة 5:1

  5  حدود الدراسة 6:1

  5  الدراسات السابقة 7:1

  7  منهجية الدراسة 8:1

  8  لدراسةمحتويات ا 9:1

  11 قرية بالطة البلدلمحة عامة عن:الفصل الثاني

  12  التسمية 1:2

  12  الموقع 2:2

  16  لمحة تاريخية عن قرية بالطة البلد  3:2

  17  ) تل بالطة ( مدينة شكيم  1:3:2

  25  كنيسة بئر يعقوب  2:3:2

  27  مقام النبي يوسف  3:3:2

  31  السكان 4:2



ز 

 الصفحة  الموضوع

  31  ينابيع المياه 5:2

  32  الحياة االقتصادية في قرية بالطة البلد  6:2

  32  التعليم في قرية بالطة البلد 7:2

  34 الحفاظ المعماري والعمراني:الفصل الثالث

  35  مقدمة 1:3

  36  مراحل عملية الحفاظ 2:3

  39  أساليب الحفاظ 3:3

  42  مبادئ الحفاظ 4:3

عمليات الحفاظ على التراث المعماري المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها  5:3

  والعمراني

44  

  48  المشاكل التي تواجه عملية الحفاظ في المناطق الحضرية 6:3

  49  أسس توظيف المناطق والمباني األثرية 7:3

المعايير التي من خاللها يمكن تحديد األبنية التي سيقترح الحفاظ عليها  8:3

  وإعادة تأهيلها 

51  

  53  التي يجب دراستها بعد تحديد المبنى المقترح تأهيله وترميمهاألمور  9:3

  54  تجارب حية للحفاظ المعماري والعمراني 10:3

في قرية بالطة  وتقييم المواقع التاريخية واألثريةتحليل  :الفصل الرابع

 البلد

56  

تحليل المواقع التاريخية في قرية بالطة البلد 1:4  57  

الملكية 1:1:4  57  

عمر المباني 2:1:4  60  

االستخدام الحالي 3:1:4  62  

حالة المباني  4:1:4  65  

عدد الطوابق للمباني القديمة 5:1:4  67  

نمط البناء القديم في القرية  6:1:4  69  

شكل األسقف  7:1:4  71  

مادة البناء للمباني القديمة في القرية  8:1:4  73  

بالطة البلدتحليل المواقع األثرية في قرية  2:4  74  



ح  

 الصفحة  الموضوع

  74  تحليل الدارسة الميدانية لتل بالطة األثري  1:5:4

تحليل الدراسة الميدانية لمقام النبي يوسف  2:5:4  76  

تحليل الدارسة الميدانية لكنيسة بئر يعقوب 3:5:4  79  

تقييم المواقع التاريخية واألثرية في قرية بالطة البلد 3:4  82  

  82  اإليجابيات  1:3:4

  83  المشاكل التي تعاني منها المواقع التاريخية واألثرية في قرية بالطة البلد  2:3:4

  92  االحتياجات الالزمة 3:3:4

  94  المباني والفراغات المقترحة إلعادة تأهيلها واستخدامها  4:4

  94  المباني المقترحة إلعادة تأهيلها واستخدامها 1:4:4

  الفراغات التي سيقترح إعادة تأهيلها واستخدامها  2:4:4
99  

الهدف العام واإلستراتيجيات المقترحة إلحياء وتطوير قرية :الفصل الخامس

 بالطه البلد

103  

 104 الهدف العام 1:5

اإلستراتيجيات المقترحة إلحياء وتطوير قرية بالطه البلد 2:5  104  

  105  االستراتيجيات العمرانية 1:2:5

  108  لجذر القديم في قرية بالطة إعادة تأهيل الفراغات العامة والمباني في ا 1:1:2:5

  112  إعادة تأهيل المباني المميزة 2:1:1:2:5

  118  االستراتيجيات االجتماعية 2:2:5

  119  االستراتيجيات االقتصادية 3:2:5

  120  االستراتيجيات البيئية 4:2:5

تطوير السياحةاستراتيجيات  5:2:5  120  

  120  مقدمة 1:5:2:5

  121  استراتيجيات التطوير السياحي 2:5:2:5

  122  المسار السياحي 3:5:2:5

الجوانب الضرورية لنجاح القطاع السياحي في قرية بالطة البلد 4:5:2:5  125  



ط 

  
  139  النتائج والتوصيات:الفصل السادس

  140  النتائج 1:6

  142 التوصيات 2:6

  147 الخالصة 3:6

  148  المراجع

 b  الملخص باللغة اإلنجليزية
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  فهرس األشكال والصور
  الصفحة  الموضوع

  13  صورة جوية لقرية بالطة البلد والقرى المحيطة فيها) : 1.2(شكل رقم 

  14  خارطة تبين موقع مدينة نابلس بالنسبة للضفة الغربية) : 2.2(شكل رقم 

  15  خارطة تبين موقع قرية بالطة البلد بالنسبة لمدينة نابلس) : 3.2( شكل رقم

  16  1990منظر عام لقرية بالطة البلد في عام ) : 4.2(شكل رقم 

  18  )تل بالطة(مخطط للجزء الشمالي الغربي لمدينة شكيم ) : 5.2(شكل رقم 

  21  )مدينة شكيم (خارطة لتل بالطة ) : 6.2(شكل رقم 

)شكيم (صورة جوية لتل بالطة ) : 7.2(شكل رقم   22  

  23  )شكيم ( صور لتل بالطة ): 8.2(شكل رقم 

  24  بالنسبة لمدينة نابلس مدينة شكيمخارطة تبين موقع ) : 9.2(شكل رقم 

  26  خارطة تبين موقع كنيسة بئر يعقوب بالنسبة لمدينة نابلس) : 10.2(شكل رقم 

  27  يعقوبصورة لكنيسة بئر ): 11.2(شكل رقم 

  29  خارطة تبين موقع مقام النبي يوسف بالنسبة لمدينة نابلس) : 12.2(شكل رقم 

  30  صورة قديمة لمقام النبي يوسف): 13.2(شكل رقم 

  30  صورة جديدة لمقام النبي يوسف): 14.2(شكل رقم 

  33  صورة لمدرسة بسام الشكعة األساسية للبنين ) : 15.2(شكل رقم 

رسم يبين نسب المباني القديمة حسب أنواع الملكية في قرية : ) 1.4(شكل رقم 

  بالطة البلد

58  

  59  خارطة تبين أنواع الملكية للمباني القديمة في قرية بالطة البلد) : 2.4(شكل رقم 

رسم يبين نسب المباني القديمة حسب أعمارها في قرية بالطة ) : 3.4(شكل رقم 

  البلد

60  

  61  تبين أعمار المباني القديمة في قرية بالطة البلد خارطة) : 4.4(شكل رقم 

رسم يبين نسب المباني القديمة حسب االستخدام الحالي في ) : 5.4(شكل رقم 

  قرية بالطة البلد

63  



ك 

  الصفحة  الموضوع

  64  خارطة تبين االستخدام الحالي للمباني القديمة في قرية بالطة ) : 6.4(شكل رقم 

ي القديمة حسب الحالة اإلنشائية للمباني رسم يبين نسب المبان) : 7.4(شكل رقم 

  القديمة في قرية بالطة البلد

65  

  66  خارطة تبين حالة المباني القديمة في قرية بالطة البلد) : 8.4(شكل رقم 

رسم يبين نسب المباني القديمة حسب عدد الطوابق في قرية ) : 9.4(شكل رقم 

  بالطة البلد

67  

عدد الطوابق للمباني القديمة في قرية بالطة خارطة تبين ) : 10.4(شكل رقم 

  البلد

68  

رسم يبين نسب المباني القديمة حسب نمط البناء في قرية ) : 11.4(شكل رقم 

  بالطة البلد

69  

  70  خارطة تبين نمط البناء القديم في قرية بالطة البلد) : 12.4(شكل رقم 

شكل األسقف في قرية  رسم يبين نسب المباني القديمة حسب) : 13.4(شكل رقم 

  بالطة البلد

71  

خارطة تبين أشكال األسقف للمباني القديمة في قرية بالطة ) : 14.4(شكل رقم 

  البلد

72  

  75  صور لتل بالطة األثري) : 15.4(شكل رقم 

  76  صورة للمباني المحيطة بتل بالطة األثري) : 16.4(شكل رقم 

  77  الرئيسة لمقام النبي يوسف صورة للواجهة الشمالية) : 17.4(شكل رقم 

  77  صورة للواجهة الغربية  لمقام النبي يوسف) : 18.4(شكل رقم 

  78  صورة للقبر الموجود داخل مقام النبي يوسف) : 19.4(شكل رقم 

  78  صورة ألحد غرف مقام النبي يوسف) : 20.4(شكل رقم 

  79  صورة خارجية لكنيسة بئر يعقوب) : 21.4(شكل رقم 

  80  صورة داخلية لكنيسة بئر يعقوب) : 22.4(رقم شكل 

صورة داخل كنيسة بئر يعقوب تظهر فيها األدراج التي ) : 23.4(شكل رقم 

  يعقوب توصل لبئر

80  

  81  صورة لكنيسة بئر يعقوب والمباني التابعة لها) : 24.4(شكل رقم 

  84  صور تبين اإلضافات العشوائية للمباني القديمة ) : 25.4(شكل رقم 

  85صور تبين االستخدامات الجديدة والغير مالئمة للمباني ) : 26.4(شكل رقم 



ل 

  الصفحة  الموضوع

  القديمة في قرية بالطة          

صور تبين البناء الجديد المضاف للمباني القديمة في قرية ) : 27.4(شكل رقم 

  بالطة البلد

86  

صور تبين التغيرات الحاصلة لواجهات المباني القديمة في ) : 28.4(شكل رقم 

  قرية بالطة البلد

87  

صور تبين التلوث البصري الموجود في الجذر القديم في ) : 29.4(شكل رقم 

  قرية بالطة البلد

88  

  89  صور تبين الهدم الحاصل للمباني القديمة في قرية بالطة البلد) : 30.4(شكل رقم 

صور تبين عمليات الصيانة الحديثة للمباني القديمة في قرية ) : 31.4(شكل رقم 

  بالطة البلد

90  

صور تبين حركة السير المسموحة داخل الجذر القديم في ) : 32.4(شكل رقم 

  قرية بالطة البلد

91  

خارطة تبين مواقع المباني العامة الموجودة داخل الجذر ) : 33.4(شكل رقم 

  في قرية بالطة البلد القديم

92  

  94  خارطة توضح مواقع المباني المقترح إعادة استخدامها) : 34.4(شكل رقم 

  99  خارطة تظهر فيها الفراغات الموجودة في قرية بالطة البلد) : 35.4(شكل رقم 

خارطة تبين الفراغات المقترح إعادة تأهيلها في قرية بالطة ) : 36.4(شكل رقم 

  البلد

100  

  107  البلد الحفاظ الخاص بالمباني القديمة في قرية بالطةمخطط ) : 1،5(رقم  شكل

  113  مخطط يبين المباني المقترح إعادة تأهيلها واستخدامها) : 5،2(شكل رقم 

  114   مخطط يبين المباني المقترح إعادة تأهيلها) : 5،3(شكل رقم 

  121  السياحية في قرية بالطة البلدخارطة تظهر فيها مواقع الجذب ) : 4،5(شكل رقم 

  124  مخطط يوضح الطريق السياحي المقترح) : 5،5(شكل رقم 

خارطة تظهر فيها الشوارع المقترح مرور السياح منها في ) : 5،6(شكل رقم 

  قرية بالطة البلد

125  

  126  1صور تظهر فيها المباني التي تحدد الشارع رقم) : 5،7(شكل رقم 

  127  1بانوراما متعددة للشارع رقم :  )5،8(شكل رقم 

  127صورة تظهر فيها المباني القديمة التي تقع في الجهة الغربية ) : 5،9(شكل رقم 



م 

  الصفحة  الموضوع

  2للشارع رقم 

  128  2بانوراما مأخوذة من نفس الشارع رقم ) : 5،10(شكل رقم 

من ساحة العين تظهر فيها  2بانوراما مأخوذة للشارع رقم) : 5،11(شكل رقم 

  واجهات المباني الحديثة التي تحد الشارع من الجهة الشرقية

128  

فيها واجهات المباني التي تحدد الشارع  بانوراما متعددة تظهر) : 12،5(شكل رقم 

  3رقم 

129  

  130  4صورة عامة تظهر فيها المباني التي تحد الشارع رقم ) : 13،5(شكل رقم 

  132  ف من الخارجصورة لمقام النبي يوس) : 5،14(شكل رقم 

صورة يظهر فيها القبر الموجود داخل مقام النبي يوسف) : 5،15(شكل رقم   132  

خارطة تبين المدخل والمخرج المقترح لموقع تل بالطة ) : 16،5(شكل رقم 

)شكيم (األثري   

133  

خارطة تبين الوضع الحالي لحركة السير لكل شوارع ) : 5،17(شكل رقم    

  قرية بالطة البلد

135  

خارطة تبين االقتراح الجديد لحركة السير لكل شوارع قرية ) : 5،18(شكل رقم 

  بالطة البلد

136  
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 فهرس الجداول
 الصفحة  الجدول

  95  إعادة تأهيلها واستخدامهاالمباني المقترح ): 1،4(جدول رقم

  101  الفراغات المقترح إعادة تأهيلها واستخدامها): 2،4(جدول رقم

  109  االقتراح الجديد للفراغات المقترح إعادة تأهيلها واستخدامها): 1،5(جدول رقم

  115  االقتراح الجديد للمباني المقترح إعادة تأهيلها واستخدامها): 2،5(جدول رقم

 
 
 
 



س 

  المالحقفهرس 
  الصفحة  الملحق

  154  مشروع تطوير مدينة الكرك: 1ملحق رقم 

  166  مشروع تطوير وإحياء مدينة مأدبا: 2ملحق رقم 

مشروع إحياء قصور آل عبد الهادي في قرية عرابة :3ملحق رقم   179  

إستمارة لتوثيق المباني القديمة في قرية بالطة البلد: 4ملحق رقم   187  

  189  مشروع الحديقة األثرية المقترح من قبل بلدية نابلس: 5ملحق رقم 

مشروع تأهيل موقع تل بالطة المقترح من قبل وزارة السياحة : 6ملحق رقم 

  واآلثار الفلسطينية

193  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  



ع  

  إستراتيجيات الحفاظ والتطوير لقرية بالطة البلد وربطها بالمواقع األثرية

  إعداد

  علي برهمالدين  تحرير خير

  إشراف

  يوسف الدكتور حسن القاضي      الدكتور محمد عطا

  

  الملخص

  

تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي لوضع إستراتيجيات لعملية إحياء وتطوير قرية بالطة 

البلد، والخروج بدراسة عملية يمكن االستفادة منها في عملية التطوير، باإلضافة إلى جعل هذه 

تفادة منها في تجارب ودراسات جديدة تهدف لتطوير وإحياء قرى الدراسة تجربة يمكن االس

  .فلسطينية أخرى، خاصة أن معظم القرى لها تقريبا نفس الخصائص والميزات

  

وقد اعتمدت الدراسة على المعلومات التي تم جمعها من خالل العمل الميداني عن 

والمواقع التاريخية واألثرية  طريق مسوحات لمباني الجذر القديم والعناصر والفراغات الحضرية

شملت تعبئة استمارات لكل مبنى وموقع تاريخي وأثري باإلضافة إلى التصوير  في قرية بالطة،

والمقابالت مع كبار السن، ومن ثم العمل على دراسة وتحليل المعلومات والمسوحات الميدانية 

  .لتطوير وإحياء القريةباإلضافة إلى التوصيات  للوصول إلى الحلول واإلستراتيجيات

  

وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة تطبيق اإلستراتيجيات المقترحة إلحياء وتطوير القرية 

لجعلها مكاناً يعج بالحياة في كل األوقات وليس فقط بالمواسم السياحية، وذلك من خالل توفير 

  . الخدمات الضرورية للسكان وتحسين مساكنهم لتصبح مكان جذب لهم
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  :عامة مقدمة 1:1

بالتراث المعماري والعمراني ألنها تجد فيه هويتها  لالهتمامتسعى كل الشعوب واألمم 

فالحفاظ يسهم في التصدي لألضرار . العناية به وحمايته والحفاظ عليه على عملوأصالتها، فت

أن الحفاظ يجب أن ال يعمل  مع التأكيدوالتخريب الذي يتعرض له التراث المعماري والعمراني، 

على فصل المباني القديمة عن الحياة المعاصرة، إنما يعني منح حياة جديدة لهذه المباني وجعلها 

  ).2004المالكي، ( لإللهام ذات وظيفة ومصدراً

تراث المعماري والعمراني على مستوى العالم، توجد العديد من لبا االهتمامباإلضافة إلى 

 لالستفادةالمشاريع على المستوى المحلي والتي تسعى إلى الحفاظ على التراث وحمايته والسعي 

سات والمشاريع كانت على في المنطقة، إال أن معظم الدرا االقتصاديةمنه في تطوير األوضاع 

ولم تحظى القرى الفلسطينية إال بالقليل من هذه المشاريع التي تهدف مستوى المدن الفلسطينية 

  .التراثهذا إلى حماية وتطوير 

وتركت هذه  عاشت فيها حضارات مختلفة، يةفلسطينال قرىالكغيرها من  قرية بالطة

ولكنها  .هايع التاريخية واألثرية الموجودة فمن خالل المباني والمواق هاالحضارات بصماتها في

تمتاز عن باقي القرى بأنها مقامة على أنقاض مدينة تاريخية هامة وهي مدينة شكيم الكنعانية 

 .)1996دويكات، ( سنة قبل الميالد 4000الموجودة في تل بالطة والتي يعود تاريخ بنائها إلى 

  .م النبي يوسفاومقام يطلق عليه اصطالحاً مقبئر يعقوب  كنيسة باإلضافة إلى وجود

هذه المواقع التاريخية واألثرية زادت من أهمية القرية، خاصة أن هذه المواقع هي من 

ولكن هذه المواقع التاريخية واألثرية كغيرها  .المعالم التي لها أهمية سياحية على مستوى العالم

فلسطين قد تراجعت فيها الحركة السياحية بشكل كبير، وذلك ألسباب من المواقع السياحية في 

عديدة منها األوضاع السياسية التي تعيشها بالدنا، والتي تؤدي إلى عدم االستقرار واألمن الذي 

 هذه المناطقالذي يهدف إلى تدمير  االستعماروكذلك  سّياح للقدوم لزيارة هذه المواقع،يشجع ال

في فترات  قديم بنيت مبانيه جذرل في أي قرية فلسطينية القرية كما هو الحاويوجد في  .األثرية
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باإلضافة  مختلفة فيوجد أبنية رومانية وأخرى عثمانية وكذلك مسجد قديم وهو المسجد العمري،

  ).1996 دويكات،( قديم يسمى مقام الخضر عليه السالم وعيون ماء قديمةإلى مقام 

كل هذه العناصر التاريخية الموجودة في القرية تستحق العناية والدراسة من أجل إحياء   

خاصة أنه ال توجد أي دراسات سابقة تهدف إلى إحياء هذه  .الفلسطينية هذه القريةوتطوير 

القرية والحفاظ عليها، وإعادة الحركة السياحة للمواقع الموجودة فيها يشكل عامل مهم في 

          .  في مدينة نابلس، وعلى مستوى فلسطين بشكل عامإحيائها، وفي إحياء السياحة 

  :مشكلة الدراسة 2:1

على المباني القديمة و عليها ظافحلد من عدم وجود تخطيط يقرية بالطة البتعاني 

جذر كال كبيرة تاريخيةأهمية  رغم أن هذه المواقع لها ،والمواقع التاريخية الهامة الموجودة فيها

وبئر يعقوب، إال مقام النبي يوسف عليه السالم يطلق عليه الذي  مقامالوتل بالطة األثري والقديم 

، أثر على دم وجود التخطيطالكبير في هذه المواقع باإلضافة لع واالهتمامية أن عدم العناية الكاف

 .منها في إحياء وتطوير هذه القرية االستفادةعدم  أهميتها وعلى

عمل تطوير للمنطقة لقرية بالطة البلد و لذلك تهدف الرسالة إلى عمل خطة إحياء شاملة

 ،التخطيطي والحفاظ المعماريي للقرية على المستويين من خالل وضع مخطط تطوير

  .باإلضافة إلى وضع استراتيجيات الحفاظ على المناطق التاريخية واألثرية في القرية

  :همية الدراسة ومبرراتهاأ 3:1

   : عدة عوامل، يمكن تحديدها بما يلي من تنبع أهمية الدراسة

منها في إحياء  االستفادةولكنه لم يتم  البلد بالطةوجود مواقع تاريخية وأثرية مهمة في قرية  -1

  .القرية

والمناطق التاريخية واألثرية  لجذر القديماقع الحالي لعدم وجود أي دراسة سابقة لتوثيق الو -2

  .البلد في قرية بالطة
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بالرغم من أهميتها  البلد قرية بالطة وتطوير عدم وجود أي دراسة سابقة تهدف إلى إحياء -3

  .حيةالتاريخية والسيا

على مستوى مدينة نابلس، وعلى مستوى فلسطين من تدهور كبير، يعاني القطاع السياحي  -4

  . االقتصاديأدى ذلك إلى تدهور الوضع 

  :أهداف الدراسة 4:1

تهدف الدراسة إلى عمل خطة إحياء شاملة لقرية بالطة البلد وعمل تطوير للمنطقة من خالل  - 

  .المستويين التخطيطي والحفاظ المعماريوضع مخطط تطويري للقرية على 

وذلك  ،منها في عملية التطوير االستفادة الخروج بدراسة عملية يمكنإلى هذه الدراسة تهدف  - 

ومن  ومناطق تاريخية وأثرية وعمل توثيق لها، ة بما تحويه من جذر قديمدراسة القري من خالل

  .وإحياءهاثم وضع سياسات ومقترحات للحفاظ على هذه المواقع 

تجارب ودراسات  منها في االستفادةتجربة يمكن تكون هذه الدراسة لقرية بالطة البلد  أن - 

خاصة أن معظم القرى لها تقريبا نفس  ،وإحياء قرى فلسطينية أخرى جديدة تهدف لتطوير

  .الخصائص والميزات

إلعادة تأهيل القطاع يشكل أرضية خصبة  التاريخية واألثرية في القرية إعادة تأهيل المواقع - 

   .           السياحي، حتى يصبح قطاعا نشطا وأساسا لتنمية اقتصادية شاملة على مستوى فلسطين

  :أسئلة الدراسة 5:1

  :إن مشكلة الدراسة سوف تكمن في اإلجابة عن األسئلة التالية

وما هي المشاكل التي تعاني منها  لمباني القديمة في قرية بالطة البلدما هو الوضع الحالي  ل -1

  ؟هذه المباني
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للمواقع التاريخية واألثرية في قرية بالطة البلد وما هي المشاكل التي ا هو الوضع الحالي م -2

  تعاني منها هذه المواقع؟

  للحفاظ على القرية وتطويرها؟ إتباعهاما هي الطرق واإلستراتيجيات التي يمكن  -3

  القرية من خالل ربطها بالمواقع األثرية الموجودة فيها؟كيف يمكن إحياء  -4

   ؟لمواقع التاريخية واألثريةا لهذه خارجيةالداخلية وال كيف يمكن إعادة إحياء السياحة -5

  :حدود الدراسة 6:1

  :حدود ذلك ضمنقرية بالطة البلد، و تكون داخلالدراسة س

   .الحضرية الموجودة فيهاوالفراغات والعناصر  قديمة في القرية،المباني ال - 

 :المواقع األثرية في القرية وهي  - 

  ).تل شكيم(بالطة  تل -1

  .بئر يعقوب -2

  .مقام النبي يوسف عليه السالم -3

  .في القرية بهذه المواقع األثرية التي تربط الجذر القديمدراسة الطرق والممرات  - 

  :الدراسات السابقة 7:1

تهدف إلى إحياء وتطوير قرية بالطة البلد والحفاظ عليها، فقط ال توجد أي دراسات سابقة  - 

تل (في منطقة تل شكيم  توجد دراسة مقترحة من قبل بلدية نابلس تهدف إلى عمل حديقة أثرية

 (THE SHECHEM ARCHAEOLOGICAL PARK) .الموجود في القرية  )بالطة
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ز على البلدة القديمة في المدينة، لكن يمكن في منطقة نابلس تترك ت السابقةمعظم الدراسا - 

اإلستفادة من دراسات سابقة لقرى فلسطينية، خاصة أن معظم القرى الفلسطينية لها نفس 

  :تقريبا، وهذه الدراسات هيالخصائص 

  : )2004(رباع دراسة  -1

تخطيط وإعادة تأهيل " : بعنوان ) 2004(الدراسة التي قام بها إسماعيل حسان إبراهيم الرباع 

والتي هدفت إلى التعرف على الواقع الحالي " في الظاهرية ) البلدة القديمة(الوسط التاريخي 

في الظاهرية وتوثيق ما يحتويه من معالم ذات أهمية تاريخية، وكذلك فهم البلدة للوسط التاريخي 

اسات وضوابط للحفاظ القديمة وتشخيص ما تعانيه من مشاكل وصعوبات للعمل على تحديد سي

على التراث العمراني للبلدة والعمل على تأهيلها ووقف حالة التدهور والتردي التي تعاني منها، 

قتراحات وحلول مالئمة لتخطيط وإعادة تأهيل ططات التي تتضمن اوضع المخ وتم التوصل إلى

للبلدة التراث العمراني ضرورة توفير الموارد الالزمة من أجل الحفاظ على  البلدة القديمة، وإلى

وتفيد هذه الدراسة كون بلدة  .وتشكيل لجنة إعمار خاصة للبلدة القديمة للقيام بهذه المهمة

  .الظاهرية هي بلدة فلسطينية

  : )2003(دراسة قرمش  -2

إحياء وتطوير البلدة : " بعنوان) 2003(محمد قرمش  بها غسان عبدالحميدالدراسة التي قام 

والتي هدفت إلى توثيق الواقع الحالي للبلدة القديمة في عنبتا، وفهم حالة  "ا القديمة في عنبت

منها، وإلى وضع خطة تشمل على مجموعة من السياسات التردي العمراني والنزوح السكاني 

وقد  .والضوابط الخاصة بالحفاظ على التراث العمراني في البلدة القديمة ووقف حالة التردي فيها

المشاكل في البلدة القديمة هي انتشار الشيع بصورة كبيرة وان الحل  أهمتوصل الباحث إلى أن 

لذلك يكمن في أن تقوم اللجنة المحلية من اجل الحفاظ على التراث العمراني باستمالك المباني 

 صة علىالقديمة وتعويض أصحابها من ممتلكاتها خارج البلدة، وأن تسعى البلدية والجهات المخت

وهذه الدراسة أقرب للدراسة التي تقوم بها الباحثة من حيث أن خصائص  .يجارتحديث نظام اإل

  .موقع الدراسة الحالي، كون بلدة عنبتا بلدة صغيرةالموقع تتشابه إلى حد ما مع خصائص 
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  ):2007(عتمة دراسة  -3

ة تأهيل المباني التاريخية إعاد: " بعنوان) 2007(قام بها محمد عالم فوزي عتمة الدراسة التي 

إلقاء الضوء والتي هدفت إلى " 1994منذ عام تجربة مدينة نابلس : ، حالة دراسية في فلسطين

على تجربة فلسطين عامة ومدينة نابلس خاصة، في مجال تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل المباني 

توجيه  على قادمة تعمل، وتحليل تلك التجربة من أجل توفير األرض الخصبة لدراسات التاريخية

إلى أنه لم إعادة التأهيل المعماري في فلسطين، وقد توصل الباحث وتطوير سياسات مشاريع 

في متكامل وموجه لترميم وإعادة تأهيل المباني التاريخية في البلدة القديمة يكن هناك مشروع 

ليل من المباني الهامة وإعادة تأهيل للقنابلس، إنما كان هناك مجرد إصالح للمباني المتهالكة 

الباحث بضرورة استغالل الطاقة الكامنة في القطاعات غير الرسمية  أوصىالمنفصلة، وقد 

لحل الكثير من المشاكل التي تواجه العاملة في إعادة التأهيل المعماري، والتركيز عليها مستقبال 

تم االستفادة من هذه الدراسة في التعرف على  .ترميم في فلسطين في الوقت الحاضرمشاريع ال

  .التعامل مع المباني من أجل إعادة تأهيلها واستخدامها يةكيف في وخاصةطرق الحفاظ المختلفة 

  :منهجية الدراسة 8:1

  :اعتمدت الدراسة على استخدام األسلوب الوصفي التحليلي وذلك من خالل

والعناصر والفراغات الحضرية  القديم لمباني الجذر مسوحاتالعمل الميداني عن طريق  -1

  :من خالل قرية بالطة،والمواقع التاريخية واألثرية في 

، وتشتمل تعبئة استمارات خاصة بكل مبنى قديم وكل موقع أثري موجود في القرية .1

  .الستمارة على وصف عام لكل مبنىا

  .والمقابالتالتصوير  .2

  .دراسة وتحليل المعلومات والمسوحات الميدانية .3

  .وضع الحلول واإلستراتيجيات لتطوير المنطقة بناءا على الدراسات السابقة .4
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    .الوصول إلى النتائج والتوصيات بناءا على ما سبق .5

البحث في المكتبات من خالل جمع المعلومات المتعلقة بالدراسة من النشرات والمقاالت  -2

  .ومواقع اإلنترنت والكتب والدراسات الخاصة بهذه القرية

  :لدراسةمحتويات ا 9:1

  :ساسيةفصول أ ستة إلىيقسم البحث  

  مقدمة الدراسة وأهميتها :األولالفصل 

  قرية بالطة البلد لمحة عامة عن  :الفصل الثاني

  التسمية  -1

  الموقع -2

  لمحة تاريخية عن قرية بالطة البلد  -3

  ) تل بالطة ( مدينة شكيم  •

  كنيسة بئر يعقوب  •

  مقام النبي يوسف  •

  السكان -4

  المياهينابيع  -5

  في قرية بالطة البلد  االقتصاديةالحياة  -6

 التعليم في قرية بالطة البلد -7
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  الحفاظ المعماري والعمراني  :الفصل الثالث

  مقدمة -1

  مراحل عملية الحفاظ -2

 أساليب الحفاظ -3

  مبادئ المحافظة  -4

  المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها عمليات الحفاظ على التراث المعماري والعمراني -5

  التي تواجه عملية الحفاظ في المناطق الحضرية المشاكل -6

  أسس توظيف المناطق والمباني األثرية -7

  المعايير التي من خاللها يمكن تحديد األبنية التي سيقترح الحفاظ عليها وإعادة تأهيلها  -8

  األمور التي يجب دراستها بعد تحديد المبنى المقترح تأهيله وترميمه -9

 عمرانيتجارب حية للحفاظ المعماري وال - 10

  األثرية في قرية بالطة البلدالتاريخية و المواقعوتقييم تحليل : الفصل الرابع

  المواقع التاريخية في قرية بالطة البلدتحليل  -1

  في قرية بالطة البلد األثرية تحليل المواقع -2

  المواقع التاريخية واألثرية في قرية بالطة البلدتقييم  -3

  المقترحة إلعادة تأهيلها واستخدامهاالمباني والفراغات  -4



 10

الهدف العام واإلستراتيجيات المقترحة إلحياء وتطوير قرية بالطه : الفصل الخامس

  البلد

  االستراتيجيات العمرانية  •

 االستراتيجيات االجتماعية  •

 االستراتيجيات االقتصادية  •

 االستراتيجيات البيئية  •

  استراتيجيات تطوير السياحة  •

  التوصياتالنتائج و :الفصل السادس
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  الفصل الثاني

  قرية بالطة البلدلمحة عامة عن 

   :التسمية 1:2

مصطفى الدباغ أنها مفرد ، فقد ذكر ية القرية بهذا االسمسمتاختلفت الروايات حول 

وتوجد العديد من  .)1988الدباغ، ( ، وجهها الصلب وتلفظ بفتح الباءالبالط، والبالط من األرض

أن الماء يخرج من بالطة من : الروايات من قبل سكان هذه القرية، فالرواية األولى تقول

الصخر، والرواية الثانية هي أن ساحة العين وعين الماء كانتا في الحارة الغربية؛ أي أنهما 

عين الماء كانت شجرة بلوط، تبعدان عن عين الماء الحالية مائة متر تقريباً، وعلى جانب 

وتوجد رواية ثالثة . األمر وبعدها سميت بالطة نسبة إلى البلوطة بادئوسميت البلوطة في 

، وسميت بالطة )أو البالطيون(سكن القرية قبل السكان الحاليين، سكان يدعون الباللطة : تقول

  .)1(نسبة إليهم، واألرجح أنهم سموا نسبة إلى بالطة

  :الموقع 2:2

ياً ضاحية ، وتعد حالة كيلومتر واحد شرقي مدينة نابلسة عربية تبعد مسافالطة هي بلدب

بط بالطة بقرى روجيب وكفر قليل وسالم ودير ت، وترمن ضواحي نابلس وبوابة شرقية لها

وطلوزه من خالل طرق ثانوية الحطب وبيت دجن وبيت فوريك وعزموط وعصيرة الشمالية 

فهي تعتبر من القرى التي تقع أسفل السفح  ،جرزيم وعيبال جبلي أقدامقيمت القرية قرب أ. معبدة

م عن سطح البحر، واتخذ  520وترتفع نحو  ،لى سهل عسكرع ، وتشرف)1985عّراف، (

رام  –ة طريق نابلس لدة في محورين رئيسيين احدهما بمحاذاتمتد الب إذمخططها شكل المستطيل 

 حوالي 1945وكانت مساحة البلدة في ، وادي الفارعة إلىنيهما بمحاذاة الطريق المؤدية اهللا وثا

                                                 
 albalad.org-www.balata مصدر هذه الروايات هي سكان القرية، باإلضافة إلى الموقع اإللكتروني لبالطة البلد )1(
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 الالجئينبب تدفق بس 1980دونم في عام  100كثر من دونماً ولكنها ازدادت إلى أ 25

   .)1(قامة في بالطةالفلسطينيين لإل

  
   .صورة جوية لقرية بالطة البلد والقرى المحيطة فيها ) :1.2(شكل رقم 

  Google earthبرنامج : المصدر

                                                 
هيئة الموسوعة الفلسطينية، : دمشق. الطبعة األولى، المجلد األول. الموسوعة الفلسطينية: هيئة الموسوعة الفلسطينية)1(

 .411، ص1984
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   .خارطة تبين موقع مدينة نابلس بالنسبة للضفة الغربية ) :2.2(شكل رقم 

  . Googleبرنامج : المصدر
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  .1990منظر عام لقرية بالطة البلد في عام  : )4.2(شكل رقم 

  albalad.org-www.balata.الموقع اإللكتروني لبالطة البلد: المصدر

   :بالطة البلد قريةلمحة تاريخية عن  3:2

وتركت هذه  عاشت فيها حضارات مختلفة، يةفلسطينالقرى الكغيرها من  قرية بالطة

ولكنها  .هايع التاريخية واألثرية الموجودة فمن خالل المباني والمواق هاالحضارات بصماتها في

تمتاز عن باقي القرى بأنها مقامة على أنقاض مدينة تاريخية هامة وهي مدينة شكيم الكنعانية 

باإلضافة إلى . سنة قبل الميالد 4000الموجودة في تل بالطة والتي يعود تاريخ بنائها إلى 

عليه السالم  وجود بئر يعقوب والكنيسة في الجهة الجنوبية الشرقية للقرية والذي يعتقد أن المسيح

ويوجد أيضا في  .شرب من هذا البئر لدى مروره بالسامرة في طريقه من القدس إلى الجليل

الشمالية في الجهة ) بي يوسف عليه السالم يطلق عليه اصطالحاً مقام الن( القرية مقام إسالمي 

عان رمى ويزعم اليهود أن نمرود بن كن .متر 400الشرقية منها، ويبعد عن بئر يعقوب حوالي 

، بينما يقول العلماء أن الحادثة وقعت في بابل من لى النارإبراهيم عليه السالم إ في قرية بالطة

  ).1990البغدادي، ( علمق وموضع النار معروف هناك واهللا أرض العراأ
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  ) : تل بالطة ( مدينة شكيم  1:3:2

، وقد ذكرت "المكان المرتفع " أو " المنكب  "هي مدينة كنعانية تعني المكان شكيم 

، كان حاكم المدينة وأذن له بالنزول بجوارهالى شكيم التوراة أن يعقوب عليه السالم حينما أتى إ

لمدينة هي ن تسمية اأي بنفس اسم المدينة، مما يؤكد أ شكي اسمهن بوله إحمور الحوي الكنعاني 

هاجرت من شبه الجزيرة العربية  حدى القبائل التيإ والكنعانيون هم. كنعانية اللفظ والمعنى

، فكانت تدعى سمهمباث قبل الميالد حيث عرفت فلسطين لف الثالواستوطنت فلسطين في األ

كلبونة، ( وكانت من قبائلهم التي نزلت شكيم هي قبيلة الحويون. كنعان نسبة إليهمرض أ

1992(.  

لف الثالث قبل موا مدينة شكيم في أواسط األتدل على أن الكنعانيين أقا األثريةالحفريات 

يالد، وسط منطقة غنية بالينابيع، وقد دل الكشف األثري على أنها كانت قد تعرضت لخمس الم

كما أظهرت  .م.ق 1670 – 1850تالية من التغيرات المعمارية فيما بين سنة مراحل مت

ث الد بتحصيناتها الكنعانية القوية حيلف الثاني قبل الميالحفريات أن المدينة تميزت مع بداية األ

وكانت  –وهذه المدينة كانت تمتاز بموقعها الجغرافي الهام  .لحمايتها األسوارحيطت بعدد من أ

 تقع على مفترق طرق مركزي هام وحيوي ، فكل الطرق التي تتجه جنوباً وشماالً في وسط

هاماً في تاريخ فلسطين القديم  ، لذلك فقد لعبت شكيم دوراًفلسطين كانت تمر عبر هذا الموقع

لى القدس انت سلطتها تمتد من مجدو شماالً إفك ،لها المجاورةوذلك في حكمها لتالل المدن 

دونماً  50 – 40ة التل ما بين وتتراوح مساح ي تقع فوق تل كبير يدعى بتل بالطةهو ،جنوباً

  ). 1992كلبونة، (

منها  ،)5،2(أنظر شكل رقم  المنشآت المعماريةوقد احتوت مدينة شكيم على العديد من 

، ويوجد أيضاً فيها )شكيم(طه ثرية لتل بالمقدس التي اكتشفت من الحفريات األمنطقة الحرم ال

كل تخذ شليالً من المنطقة الدينية األولى، وهي عبارة عن معبد الى الغرب قمنطقة دينية أخرى إ

لعصر واخر االحصن، ويعود تاريخه إلى أ المعبد سمباالحصن، فسمي من قبل المنقبين 

كبر معبد كتشافه أواعتبر عند ا ،م.ق 1550 – 1650لى الحقبة البرونزي الوسيط الثاني أي إ
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م، وعلى  5وسمك جدرانه  ،م 24.20×  26.80بلغت مساحته  إذكنعاني يقوم في فلسطين 

 إلىان يؤدي نه كمتوقع أبرج الشرقي درج صاعد من ال، يوجد في الجانبي المعبد يوجد برجان

محاطه من التحصينات التي تحيط بها وهي  طابق ثاني من المعبد، وأهم ما يميز المدينة هي

لى العصر البرونزي تحصينات إخر وتعود تلك الجميع جهاتها بعدد من األسوار الواحد خلف اآل

بوابة ضخمة،  األسوارة لهذه وكان يقوم في كل من الجهة الشمالية الغربية والشرقي ،الوسيط

 قسام مدينة شكيم المعماريةلمدينة المؤدية إلى قصر الحاكم وإلى مختلف ألى شوارع اتوصل إ

  ).  1992كلبونة، (

  
  ).تل بالطة(مخطط للجزء الشمالي الغربي لمدينة شكيم  ) :5.2(شكل رقم 

  (Campbell And Others,1971,p21): المصدر

لف الثاني قبل ، فقد كانت مع بداية األالتاريخية الكثيرة حداثمرت المدينة بعدد من األ

، فقد جاء ذكرها لدى نصوص اللعنات المصرية اقعة تحت نوع من الهيمنة المصريةالميالد و

أي  skmmة وهي سكم قبل الميالد، فقد ذكرت بصيغة محرف التي تعود للقرن التاسع عشر

 ،حدى المدن الهامة للهكسوسشكيم، وبعد أن نزعت شكيم والءها للمصريين أصبحت تعتبر إ

رقعة المدينة غرباً  من مما زاد ،زدهارواالدت في عهدهم عهداً من الهدوء وكانت المدينة قد شه

عية بناء التحصينات الدفا عادةعبد الرئيسي للمدينة وتقويته، باإلضافة إلى إوبزيادة ساحات الم

   ).1992كلبونة، ( رضيةوهي األسوار واألساسات األ



 19

م تدميراً .ق  1550ن مدينة شكيم كانت قد واجهت سنة أ األثريةوقد كشفت الحفريات 

في فلسطين، وبعد هدم المدينة قام يدي المصريين الذين قاموا بمطاردة الهكسوس كبيراً تم على أ

بناء مدينتهم  إعادةب بع عشر قبل الميالد القرن الراهالي شكيم خالل القرن الخامس عشر وبداية أ

التي لم تستمر طويالً عندما بدأ النفوذ  الهيمنة المصرية إلىالتي ما لبثت أن عادت مره أخرى 

) م.ق 1447 – 1501(المصري يضعف في فلسطين وسوريا مع وفاة الفرعون تحتمس الثالث 

ن السياسية والعسكرية السابقة إال أهميتها مدينة أا للعادوأن وجود حكام كنعانيين أقوياء أ إال

" البدو " صيل بسبب جماعة عرفوا باسم الخابيرو بعد ذلك فقدت طابعها الكنعاني األالمدينة 

  ).1992كلبونة، ( الذين احتلوا المدينة

م ليوشع بن نون خليفة ، فخضعت لحكلمدينة عرضة لغزو جماعات مختلفةصبحت اأ

سرائيليون باستخدام معبد شكيم الكنعاني نه بعد وفاة يوشع بن نون قام اإل أالالنبي موسى، إ

فدمرت  ،ومرت بعدها شكيم بالعديد من التغيرات في الحكم وفي تشكيل المدينة نفسها ،للعبادة

) م .ق  482،  876( ن قام الملك عمري يت مرات عديدة، إال أنها تعرضت لإلهمال بعد أوبن

م .ق  772 – 724قاموا في سنة  شوريينن األ، إال أ)سبسطية( السامرةبتأسيس وبناء مدينة 

فأصبحت شكيم مدينة مهدمة قليلة  ،سرائيليةة اإلملكبتدمير شكيم والسامرة والقضاء على الم

صبحت فلسطين م بتدمير ومحاصرة المدينة، أ.ق  586ن قام نبوخذ نصر سنة السكان وبعد أ

  ).1992كلبونة، (البابلي شكيم خاصة تخضعان للنفوذ عامة و

لذي استمر قرابة قرنين من الزمان، ا ،وبعد الحكم البابلي خضعت شكيم للحكم الفارسي

 ،سكندر الكبيرلى اإلانقلبوا ع 331ن السامريين في سنة وكان معظم سكانها من السامريين، إال أ

فقام بإجالء  سكندر الكبيررق حاكم المدينة اليوناني وهو حي، مما أغضب اإلوقاموا بح

فأصبحت تبعاً لذلك مدينة وثنية، وأكد  ،سكن مكانهم جنوده اليونانيينعن المدينة، وأ السامريين

المدينة وتعود للمرحلة اليونانية، وبعد ثرية من نقود وفخاريات وجدت في ذلك بعض القطع األ

لى جبل جرزيم سنة لهم ع لى شكيم وبناء معبدح اليونانيين للسامريين بالعودة إمفترة قصيرة س

فقد كان يعتبرها السامريون عاصمة فلسطين، وحسب معتقداتهم،  ).1992كلبونة، ( م.ق 325
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فإن يعقوب حزن على يوسف وأخيه في شكيم وبقي معتكفاً في بناء سمي بحزن يعقوب، وفي 

ذا شرقي المدينة يوجد موقعان هما قبر يوسف وبئر يعقوب حيث يتفق السامريون واليهود على ه

  ).1999الفني،. (التفسير في سفر يوشع

للترميم خالل  بأنها تعرضت األثريةحيث كشفت الحفريات  ،وبعدها حكمها السلوقيون

للصراع اليهودي السامري هدمت المدينة على يد هركانوس المكابي  يجة، ونتالحكم السلوقي لها

م .ق  128سامريين وتدمير مدينة شكيم وهدم معبدهم فوق جبل جرزيم سنة الذي قام بمحاربة ال

ن سقطت بيد ت قليلة السكان وشبه مهجورة إلى أصبحقيت بعدها المدينة موجودة، ولكن أوب

م من  72 –69م، لتبدأ مرحلة تاريخية جديدة أخرى في حياتها، وفي سنة .ق  63الرومان سنة 

مبراطور فسبسيان بهدم مدينة ، قام اإلفاء الطابع الرومانيضلى السامريين وإجل القضاء عأ

وهي لفظه يونانية  ،الغرب قليالً منها سماها نيابولس إلىجارتها لبناء مدينة جديدة وبنقل ح ،شكيم

وما يجمع  .)1992كلبونة، (ة لفظة نابلس الحالي إلىوقد حرفت بعد ذلك  ،تعني المدينة الجديدة

ألراضي الزراعية الخصبة التي تحيط بهما من جميع الجهات، وما بين شكيم ونيوبلس تلك ا

. يجمع بينهما تلك العيون والوديان ومصادر الماء التي تم استخدامها في كل من الموقعين

   ).1999الفني، (

 ،م 1903عام ) هيرمان تيرش( األلمانيلى موقع هذه المدينة الرحالة وأول من تنبه إ 

خيم قرب بالطة بجوار التل ثناء هذه الرحلة جوب فيها فلسطين، ففي أيعندما كان يقوم برحلة 

ويوجد . )1996دويكات، (وجود قطع حجرية كبيرة تعود لبقايا جدار قديم  إلىنتبه الكبير، فا

الشمالية الغربية للمدينة وهي بوابة ضخمة  البوابةوهما  ))6،2(أنظر شكل رقم ( للمدينة بوابتان

، والبوابة الثانية بنائها إلى العهد البرونزي الوسيط ويعود تاريخ حجري، ويقوم على جانبيها برج

 شوارع إلىة الشرقية وهي بوابة حجرية ضخمة يتم الوصول من خاللها هي البوابة الشمالي

 لى العصر البرونزي الوسيط الثانيبنائها إقصر الحاكم، ويعود تاريخ  إلىالمدينة المؤدية 

وفي  صلة عن بقية أجزاء المدينة بجدار،وقد ظلت منطقة الحرم المقدس منف ).1996دويكات، (

وقد  ،تم بناء معبد اتخذ شكل الحصن فسمي بالمعبد الحصن حلة من المراحل البنائية للمدينةمر
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ي الحرم المقدس على أعلى منطقة، وأحيط بن ، حيثالمدينة بالمنطقة المقدسة كثيراًتأثر تخطيط 

  .)1(جزاء المدينة السفلىبسور يفصله عن بقية أ

  
   .) مدينة شكيم ( خارطة لتل بالطة ) :6.2(شكل رقم 

  ).740، ص1990،علي : ( المصدر

سيدنا إبراهيم قادماً من أور ول مدينة كنعانية نزل فيها وقد ذكر في التوراة أنها أ

ومن ثم نزل في المدينة سيدنا  ،م.ق  1805في القرن التاسع عشر قبل الميالد حوالي  اق ربالع

لى وجود حروب بين اليهود تيا من فدان آرام على نهر الفرات، وتشير التوراة إيعقوب آ

وقد سيطر اليهود على مدينتين كنعانيتين هما مدينة يبوس اورشالم  ،والكنعانيين الفلسطينيين

ن يعقوب عليه السالم نزل مدينة راة أوقد ذكرت التو ).2003أبو حجر، ( ة شكيموالثانية مدين

ن سمح له بذلك حاكم المدينة الكنعاني حمور الحوي وابنه ته بجوارها بعد أونصب خيم ،شكيم

ة وتذكر التورا. في القرن الثامن عشر قبل الميالد حدثن هذا قد ، ويرى بعض المؤرخين أشكيم

هلها وذبحوا رجالها وقتلوا حمور الحوي وابنه شكيم فروا منها بعدما هاجموا أ أن يعقوب وأوالده

                                                 
األهالي للطباعة والنشر : دمشق. الطبعة األولى.الفلسطينيةموسوعة المدن : منظمة التحرير الفلسطينية - دائرة الثقافة)1(

 .717، ص1990والتوزيع، 
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دينة التي أغواها وأذلها شكيم بن حمور الحوي  يعقوب بنةاهبوا بيوتهم، وذلك انتقاماً لشرف ون

  .       )1992كلبونة، (

تقع عند  ،كتاب المقدس فإن مدينة شكيم هي مدينة لها سورلوبحسب ما ورد في قاموس ا

اهيم وعندما برخيم بالقرب منها إ، وهي بلدة قديمة ل جرزيم على أرض افرايم المرتفعةسفح جب

، وصارت قطعة حقل نصب فيها خيمته، وفيها دفن جسد يوسف ابتاععاد يعقوب إلى كنعان 

  .)1(ومن ثم صارت مركزاً للسامريين إسرائيلشكيم في عهد يربعام عاصمة 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).شكيم (صورة جوية لتل بالطة  ) :7.2(شكل رقم 

 albalad.org-www.balata، الموقع اإللكتروني لبالطة البلد: المصدر 

    

                                                 
مجمع الكنائس في الشرق : بيروت. الطبعة الثانية. قاموس الكتاب المقدس: نخبة من األساتذة ذوي االختصاص)1(

 .514،515، ص1971األدنى، 
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 ). شكيم ( لتل بالطة  صور): 8.2(شكل رقم 

  .الباحثة: المصدر
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شكل رقم
)

9.2
: (
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خارطة تبين موقع مدينة شكيم بالنسبة لمدينة نابل

.  

صدر
الم

 :
الباحثة
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  :كنيسة بئر يعقوب  2:3:2

نا لى سيدي الجهة الجنوبية الشرقية للقرية، وقد سمي بهذا االسم نسبة إيقع بئر يعقوب ف

ا استقر قرب البئر عندم، حيث استغل سيدنا يعقوب مياه هذا يعقوب بن إبراهيم عليه السالم

 الذي تحدث فيه المسيح مع السامريةعن نفس المكان  عبارةنه شكيم، وأهمية هذا البئر تعود أل

في القرن الرابع الميالدي استولى و. )1996دويكات، ( ببئر السامريةلذلك يدعى البئر 

فقامت الملكة هيالنة ببناء كنيسة عليه وكانت الكنيسة كبيرة وفخمة  ،المسيحيون على موقع البئر

  .)1(يسة بالزخارفيان الكننمبراطور جوستوزين اإل) قدماً 43قدماً وعرض  25بطول (

ولكنها هدمت في وقت الحق وثم أعيد بناؤها مره أخرى في عهد الصليبيين، ولكنها 

بشراء الخرائب  األرثوذكسحتى قام الروم  م، وبقيت مهملة1187خربت ثانية في حوالي عام 

ويقع البئر  ،، وشرعوا ببناء الكنيسة الحاليةمجاورة في أواخر العهد العثماني رضمع قطعة أ

يحيط و ،)1988الدباغ، (قادم قدماً وقطرها نحو سبعة أ 75ويبلغ عمق البئر نحو  الكنيسة، ضمن

السور في العهد العثماني  ي، وقد بنالطائفةمتلكة من قبل رض المبالبئر والكنيسة سور حول األ

عيد جهة الجنوبية من السور قد هدمت وأن الإال أ األربعمتر من الجهات  3 – 2وعلى ارتفاع 

أن عمق البئر كان نحو العلماء  نويظ .)1996دويكات، ( بناؤها في الستينات من القرن الماضي

  .)2(الحجارة فيهان البئر قد ارتفعت بسبب سقوط قدماً، وأ 150

    

                                                 
األهالي للطباعة والنشر : دمشق. الطبعة األولى.ن الفلسطينيةموسوعة المد: منظمة التحرير الفلسطينية - دائرة الثقافة)1(

 .745، ص1990والتوزيع، 

مجمع الكنائس في الشرق : بيروت. الطبعة الثانية. قاموس الكتاب المقدس: نخبة من األساتذة ذوي االختصاص)2(

 .151، ص1971األدنى، 
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شكل رقم
)

10.2
: (

 
س
ب بالنسبة لمدينة نابل

خارطة تبين موقع كنيسة بئر يعقو
.  

صدر
الم

 :
الباحثة
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  .صورة لكنيسة بئر يعقوب: )11.2(شكل رقم 

  .ةالباحث: المصدر 

  :مقام النبي يوسف  3:3:2

م  400ويبعد عن بئر يعقوب حوالي  ،الشرقية من القريةيقع المقام في الجهة الشمالية 

وهو عبارة عن بناء بسيط يتكون ، م 300ويبعد عن وسط القرية بحوالي  ،من الجهة الشمالية

وعلى طرفي الليوان غرفتان من الجهة الغربية والشرقية  ،من غرفة للضريح وليوان بسيط

عام  لىإطة حيوالمرافق الم بناء القبة تاريخد يعوو ،تصل بدرج حجريتتحيطان بساحة صغيرة 

التي تحدد مكان دفن سيدنا يوسف عليه  ياتا، وقد اختلفت الروم في العهد العثماني 1868

 نهالسالم، فقد ذكر أنه دفن في مصر، وذكر أنه مدفون في الخليل، وروايات أخرى تقول أ

  .)1996دويكات، (مدفون في بالطة حيث استقر والده 

سرائيل من مصر وعظام يوسف التي أصعدها بنو إ: ( ء في سفر يشوع بن نون وقد جا

، قسيطة ةبمائأبي شكيم  رها يعقوب من بني حمواودفنوها في شكيم في قطعة الحقل التي اشتر

ويعود تاريخ ).278، ص 1988الدباغ، ( هي النعجة ، والقسيطة)ملكاً  وصارت لبني يوسف

م وجدد  1892، وقد رمم في )السادس عشر الميالدي(لعاشر الهجري البناء الحالي للمقام للقرن ا



 28

وفي رحلة العالمة عبد .)1(م 1927ة الشمالية سنة ضافة الغرفم، وتم إ 1897ورمم أيضاً في 

هـ  1/3/1105نه في اليوم التاسع والخمسون في الغني النابلسي لبالد الشام ورد أ

، يقال ة وجاللة وله قدر كبير، عليه هيبفمررنا على قبر في مكان صغير(  )م 28/11/1693(

، 1998النابلسي، ( )نا الفاتحة ، ودعونا اهللا تعالى فقرأ سف عليه السالم، انه قبر النبي يو

  ).320ص

 وفي ،سرائيلي على مقام سيدنا يوسف عليه السالماإل االحتاللسلطات  استولتوقد 

 ،سالك الشائكةاأل فوقهحيط المكان بسور حجري ومن لماضي بعد أن أالسبعينات من القرن ا

له  توسعاتيهودية، وتم إجراء لى مدرسة دينية ، وحول بعدها إومن ثم منع المسلمين من دخوله

، ووضع عليه حديد والصفيح ليتسع ألكبر عدد منهمسور حجري وسياج وحجرات من ال فبني

دويكات، ( اليهود والزوار من اليهود والمستوطنيننقطة مراقبة عسكرية لحماية الطالب 

سالمي يعرف بمقام الشيخ قام إنه مته الحالية لألوقاف، والتي تعتبر أوتعود ملكي، )1996

ب سالمي بموجأنه وقف إ األوقافللنبي يوسف وليس لليهود عالقة به، وتعتبر وليس  ،يوسف

عادة ترميمه وحالياً يريد اإلسرائيليون إ ،)2(سالميةشهادات الملكية الموجودة في األوقاف اإل

  .عليه واالستيالء

  

                                                 
. بلدية نابلس، مكتبة د. والبيزنطية في نابلس والمحافظةفهرس اآلثار الهلنسفية والرومانية : إبراهيم. الفني، د)1(

 .114إبراهيم الفني، صندوق 

 /www.palwakf.orgالموقع اإللكتروني لوزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية  )2(
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ف بالنسبة لمدينة نابل
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  .صورة قديمة لمقام النبي يوسف: )13.2(شكل رقم 

   albalad.org-www.balata.الموقع اإللكتروني لبالطة البلد: المصدر

 
  . صورة جديدة لمقام النبي يوسف: )14.2(شكل رقم   

  .ةالباحث: المصدر 
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  :السكان 4:2

قرية بيتا  نزلواالدويكات الذين رحلوا من الخليل، و قبيلة إلىصليون ينتمي سكانها األ

 300ولى سكان بالطة في الحرب العالمية األكان عدد  .)1987شراب، (وثم نزحوا إلى بالطة 

لقرية كان عدد سكان هذه ا 1931حصاءات شخصاً، وفي إ 461بلغوا  1922وفي عام  ،نسمة

 770قدر عدد السكان ب  1/4/1945وفي  ،بيتاً 114نثى ولهم أ 293ذكراً و  281منهم  574،

 نالمسيحييمن  5شخصاً بينهم  2292لى وصل عدد سكان بالطة إ 8/11/1961ي وفنسمه 

من ديارهم فأقيم توافد على القرية الكثيرون ممن طردوا  1948واثر نكبة  ).1988الدباغ، (

، وبالنسبة إلحصائيات السكان الجديدة )1996دويكات، ( رض تابعة للقريةمخيم بالطة فوق أ

صاء سكانها مع سكان مدينة نابلس على اعتبار أَن القرية أصبحت جزًء لقرية بالطة، فقد تم إح

  .من مدينة نابلس

من  القرية مسكونة بمجموعة رية القاطنين فيها، فقد كانت هذهقوال شيوخ القبحسب أ

ليها عائلة من هذه القرية، وذلك قبل أن تنتقل إ اسمالسكان يطلق عليهم البالطيون، نسبة إلى 

، الدويكات من قرية بيتا الواقعة على بعد ثماني كيلومترات جنوب شرق مدينة نابلسعشيرة 

، فأصبحت القرية كلها لعشيرة ويكات من طرد البالطين من القريةبناء عشيرة الدواستطاع أ

  ).1996دويكات، (الدويكات

  :ينابيع المياه 5:2

دفنه ، نبع البصة ، نبع ، نبع  نبع بالطه( : ينابيع المياه وهي يوجد في القرية العديد من

رف بعين الخضر، وأهم مزروعات تشرب البلدة من ينبوع عذب يع) 1996دويكات، () بير غانم

جد القرية ويوجد قرب مس. مثمرة مثل اللوز والتين والزيتونشجار الالبلدة هي الحبوب واأل

   ).1990علي، ( س القديمةلى نابلكانت توصل المياه من عين بالطة إ فتحة لقناة للمياه القديم
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  :في قرية بالطة البلد  االقتصاديةالحياة  6:2

فكان  ،رض وتربية الماشيةه القرية في السنين الماضية على إنتاج األعتمد سكان هذإ

هم تحتوي على ينابيع ن قريتكان القرية يعتمدون على زراعة األراضي بشكل كبير، خاصة أس

انت الزراعة المروية توفر لهم مدخوالت ، فكعلى مدار السنةتتدفق مياهها بغزارة  مياه وفيرة 

فاشتهرت القرية على مدى سنوات . يعتمدون على الزراعة البعلية فقطلئك الذين أكثر من أو

والشعير والذرة والعدس والفول  والجزر، باإلضافة لزراعة القمح طويلة بزراعة البصل

تمد بشكل للزراعة كانت القرية تع باإلضافة، والزيتون واللوز وغيره تينال ، وأشجاروالحمص

عات إلى أن حولت العديد وبقيت القرية تنتج كميات كبيرة من المزرو. كبير على تربية المواشي

قيم المسلخ هو مخيم بالطة، وبعدها أيضاً أو جئينلالإلى مخيم  1951من أراضي القرية في عام 

قدت القرية ما يزيد وبذلك ف ،راضيى هذه األمصنع الزيوت النباتية علالبلدي وسوق الخضار و

ها الزراعية الخصبة، وأدى ذلك إلى تقلصٍ تدريجيٍ في قطعان الماشية راضيمن أ%  60عن 

لى التعليم الزراعة وتربية الماشية توجهوا إ وعندما فقد السكان فرص عملهم في .لقلة المراعي

  ).1996دويكات، (وتوفير فرص للعمل  ة للكسب الماديكوسيلة بديل

  :التعليم في قرية بالطة البلد 7:2

القرية مدرسة في العهد العثماني، بعد  ، فقد كان فيرفت القرية التعليم منذ زمن بعيدع

، وفي عام لسفي مدينة ناب فيها للصف الرابع يذهبون إلكمال دراستهم ن ينهي الطالب دراستهمأ

ى والقر طالب، من بالطة 418د طالبها حوالي عد ،عداديةمدرسة إكان في بالطة  1967

كما وجد  لم ودير الحطب وروجيب وكفر قليل،وعزموط وسا المجاورة مثل عسكر وعراق التايه

  ).1996دويكات، (طالبة  70ضمت  ناثإلفيها في نفس الفترة مدرسة ل

وثانوية للذكور  وفي أواخر القرن الماضي أقيم في القرية أربع مدارس أساسية 

طوقان، ومدرسة الحاج معزوز المصري، ومدرسة موسى بن وهي مدرسة قدري  واإلناث،

ساسية والثانوية للذكور رس في هذه المدارس كل المراحل األ، تدنصير، ومدرسة بسام الشكعة

كما يوجد في القرية روضتين لألطفال وهما  ، وتخدم هذه المدارس أيضا مدينة نابلس،واالناث
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يين زاد عدد الخريجين الجامعقد و ).1996دويكات، ( بالطة البلد وروضة رواد الغدروضة 

ون في والدراسات العليا بمختلف التخصصات في القرية، وأصبح شباب وشابات القرية يعمل

 . خل جيد ومية وغير حكومية لتوفير مستوى دوظائف حك

  

  

  

  

  

  

 
   .األساسية للبنين صورة لمدرسة بسام الشكعة ) :15.2(شكل رقم 

  .ةالباحث: المصدر
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  ثالفصل الثال

  الحفاظ المعماري والعمراني 

  :مقدمة 1:3

حصل في الوقت الحالي نقلة نوعية لمفهوم الترميم والحفاظ من كونها عملية فنية إلـى    

تطبيقات أكثر عملية، وكذلك تم نقل فكرة المباني المراد الحفاظ عليها من كونها نماذج قائمة إلى 

تأسيس عملية واقعية لتعريف وتحديد ما يجب الحفاظ عليه وكيفية الحفاظ عليه، فعملية الحفـاظ  

طرق علمية جديدة متطورة لتحليل وتوثيق األسباب والظروف التـي أدت   إيجاداليا تنطلق من ح

إلى تلف المباني، وكذلك تدعيم للمواد األصلية ووضع سياسات التـرميم والصـيانة المناسـبة    

ويتصف الحفاظ الجديد بأنه أيضا يعمل على تغييـر فـي أصـول القـيم الحقيقيـة للمجتمـع       

  .Jokilehto, 1999)(المعاصر

حماية المباني األثرية وإصالحها وترميمها وتجديدها ال يمكن فصلها عـن  لى والدعوة إ  

بالبيئة وتحسينها ال يعني  فاالرتقاءبالبيئة التي تقع فيها هذه المباني األثرية،  االرتقاء إلىالدعوة 

 االجتمـاعي نـب  بالجا االرتقـاء بالجانب المادي والعمراني، ولكن يتسع ليشـمل   االرتقاءفقط 

  ).1985إبراهيم، (للسكان وأنشطتهم  واالقتصادي

وسيتم التعرض ضمن هذا الفصل إلى نواحي متعددة متعلقة بعملية الحفاظ على التـراث    

المعماري والعمراني، من ناحية مراحل عملية الحفاظ، وأساليبه المتعددة، والمحـاور الرئيسـية   

التراث المعماري والعمراني، وسيتم عرض لتجارب حيـة  التي تعتمد عليها عملية الحفاظ على 

  .لعمليات الحفاظ من أجل أن تكون هذه المعلومات قاعدة مهمة يستند عليها خالل الدراسة
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  :مراحل عملية الحفاظ 2:3

  :في النقاط التالية تتم في أكثر من مرحلة، وهذه المراحل تتمثل عملية الحفاظ

  :التوثيق -1

تخطيط الحفاظ للمدن واألحياء التاريخية يجب أن يسـبق  ( في عملية الحفاظ وهو مرحلة مهمة 

ــة ــات أولي ــك )1( )بدراس ــالل إ وذل ــن خ ــزون  م ــامل للمخ ــداني ش ــح مي ــراء مس   ج

المصـادر  لـى  إ االستنادجانب  شخاص ذوي العالقة، إلىواأل للمختصينالموروث مع مقابالت 

جعل من عملية الحفاظ عملية دقيقـة  والوثائق التي تيانات والمعلومات دنا بالبالتي يمكن أن تزو

لى إ االستنادفي حال له  اإلساءةفي  ومدروسة تزيد من قيمة الموروث المعماري وال تكون سبباً

فيجب عدم القيام بأي عمل ترميمي قبل عمـل  ). 2004المالكي، ( بيانات ومعلومات غير دقيقة

دراسات قديمة للمبنى أو كتابات  أوعتبار أي صور دراسة كاملة وتفصيلية للمبنى وأخذ بعين اال

 ووصف قديم له سواء كان موثق أو غير موثق فكلها تساعد في وضع الطريقة المناسبة للترميم  

.( Pickard, 1996)   

سهيل مهمة الرجوع لها كلما دعت الحاجـة  ت نتائج التوثيق في جداول وسجالت وخرائط لتوتُثب

حـل  أو فـي مرا  ،قرار الحفاظ على تلك النمـاذج الموروثـة   تخاذالى ذلك، سواء في مرحلة إ

لمسـح  ، فعمليـة التوثيـق وا  السابق لالستخدامالجديد أو  لالستخدامصيانتها وترميمها لتهيئتها 

بسبب تدني حالتـه اإلنشـائية،    إزالتهالقرار للحفاظ عليه أو  تخاذاالميداني تساعدنا في مراحل 

ارية حسب حاجتها في تصنيف الوحدات والنماذج المعم ي والتوثيقوتساعد عملية المسح الميدان

 .)2004المالكي، ( للصيانة

يتضمن التسجيل األثري بحسب ما ورد في كتاب ترميم المنشآت األثرية، للدكتور محمد أحمـد  

  :)210إلى صفحة  209، من صفحة 2002عوض، ( عوض ما يلي

                                                 
(1)Washington Charter : Charter For The Conservation Of  Historic Towns And 
Urban Areas. Washington: Icomos, 1987.  5وثيقة رقم  
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هو أي مبنى أو بنيان على سطح األرض أو تحته وأي حفـائر أو موقـع   ( األثر،  اسم -1

يشمل بقايا من أي من تلك المباني، بشرط أن يكون قد مر عليها مئة عام على األقـل،  

  ). 12، ص2003قرمش، ) (وكانت له قيمة أثرية أو تاريخية أو معمارية 

 .نبذة تاريخية عن األثر وعن أعماله -2

 ).وظيفة المنشأ أو المبنى(األثر، والغرض من اإلنشاء  تاريخ إنشاء -3

مع تحديد موقع األثر على الخرائط ) المنطقة-الحي-المحافظة(في ) المبنى(موقع األثر  -4

 .المساحية وذكر رقم الخارطة

وذلك للرجوع ..) وزارة الثقافة (مع ذكر مكتب تفتيش اآلثار التابع له األثر : رقم األثر -5

 .الحاجةإليه عند 

 .حجر، طوب، أخشاب، نوع المونة المستخدمة وغير ذلك: مادة إنشاء األثر -6

مدعم بالمصادر التاريخية واألثرية العربية واألجنبيـة  : الوصف األثري لألثر أو المبنى -7

وقد يدعم أيضا بالدراسات المقارنة لبعض اآلثار المعمارية التي يرجع ...وكتب الرحالة

المراد ترميمه، وذلك لحـل بعـض    ا إلى تاريخ إنشاء هذا األثرتاريخ إنشائها ووظيفته

المشاكل التي قد تعترض تنفيذ المشروع، وكذلك يـدعم الوصـف األثـري بالصـور     

الفوتوغرافية باإلضافة إلى الرسومات التوضيحية الهامة، لذلك يجب أن ينشأ تعاون بين 

ي والمهنـدس المعمـاري   كل من األثري والرسام والمصور وأخصائي الترميم المعمار

  .واإلنشائي، حتى يعاد لألثر حياته السابقة ليتعايش مع التطور في العصر الحديث

 :الدراسة والتحليل  -2

فـي العمـارة والتـاريخ     المختصينة فريق من هذه المرحل عمل فيتأتي بعد مرحلة التوثيق، ي

ـ ة لود واسـع بجه... الصيانة واالجتماع واالقتصادووالتصميم الداخلي والسياحة  عمليـة  نجح ت

في تأكيد مصداقية القرارات التي اقترحتها مرحلة التوثيـق بشـأن    ، وتسهم هذه المرحلةالحفاظ
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الحفاظ والترميم للمعالم يمثالن تخصصاً تستخدم فيه كل العلـوم  ( ).2004المالكي، (الموروث 

  .) )1(وكل التقنيات التي تؤدي إلى دراسة وإنقاذ المعالم التراثية

  :الصيانة والترميم -3

الجديد للمبنى حتـى نقـوم    ستعمالاالتتنوع أعمال الصيانة حسب حاجة النموذج، فيجب تحديد 

جراءات متعـددة تبـدأ   ، وتتطلب عملية الترميم إاالستعماللترميم حسب ذلك بأعمال الصيانة وا

لجـة هـذه   ومن ثم يضع خطة كاملـة لمعا  حص ومعاينة المبنى لتحديد العيوب الموجودة به،بف

المـالكي،  ( نجاز عمليـة التـرميم  إل اختيارهادعات مع المواد المناسبة الواجب العيوب والتص

2004(. 

لكل  االتزانلم تحترم كل األجزاء المهمة في المبنى، بيئته التراثية،  إذااإلضافات ال يسمح بها ( 

 .  )2( )المجتمع والعالقات مع البيئة المحيطة 

 :بة إلعادة تأهيل النموذج التراثيالوظيفة المناس ختيارا -4

ها، ويعتبر موقـع  ضرر بسبب سوء الوظيفة المختارة إلعادة تأهيلتعرضت لل المباني فكثير من 

صلية وتوزيع فضاءاته وحجمه وخدماته وملكيتـه  األ المعمارية ووظيفته وقيمتهالتراثي  النموذج

الوظـائف الجديـدة   (  ).2004المـالكي،  ( اسـبة المن كلها عوامل وراء اختيار الوظيفة الجديدة

وشبكات الخدمات المطلوبة في المدينة المعاصرة يجب أن تتماشى مـع خصوصـية المدينـة    

 .)3( )التاريخية 

 : التحويرات الفضائية بما يخدم الوظيفة الجديدة -5

صـميمية  التضاءات الداخليـة وعناصـرها   تتمثل هذه المرحلة من خالل التغيير والتحوير بالف  

ضائية وهذه التحويرات الف ،حياء النموذج التراثي وحاجة المستخدمينلتوظيفها بما  يتوافق مع إ

ي فحسب، بل تشمل أيضا مـا  ضاء الداخلي للموروث المعمارتكون على مستوى عناصر الف ال

، وما ضريحة في النسيج التحتاج إليه من تحويرات فضائية في الفضاءات المفتوحة غير المبني

                                                 
(1)Article 2  from The Venice Charter 
(2)Article 13 from The Venice Charter 

(3)Washington Charter : Charter For The Conservation Of  Historic Towns And Urban 
Areas.Washington: Icomos, 1987. 8وثيقة رقم   
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علـى   اعتمـادا نطقـة الحضـرية،   من تغيرات تتناسب مع الوظائف المختارة لهـذه الم  تتطلبه

ه من جذور وما تملك ،ها ضمن نسيج المدينة وعالقتها بما يجاورها من وحدات تخطيطيةمركزيت

جانب أثر الوظائف الجديدة المقترحة لتأهيل المنطقـة الحضـرية    إلىتاريخية ووظائف أصلية 

  .بنية التراثيةاألوطبيعة 

 م مع متطلبـات شكيل الفضاء، يتم تحويره بما يتواءقومات توبعد تحديد المؤثرات التي تكون م

إذا كان هناك تغيير لتحسـين  (  سيج الحضري الموروثالعصر واحتياجات المستخدمين لهذا الن

أي معلم تاريخي غير منقول أو بناء مبنى جديد، فإن أي إضافة جديدة يجب أن تحترم التنظـيم  

 .)1( )الفراغي الموجود 

 -:أساليب الحفاظ 3:3

طرق التعامل مع المباني الموجودة في المناطق التاريخية تختلف بحسب وضع المبنـى   

، ويتم حاليا تحديد إستراتيجيات العمل في مجـال الحفـاظ   )2004ع، ربا( المراد التعامل معه 

إمـا مـن خـالل     UNESCOوالصيانة في اآلثار طبقا للمعايير الدولية التي وضعتها اليونسكو

أو مـن خـالل إصـدارات     ICOMOSالمواثيق الدولية الصادرة عن المجلس الدولي لآلثـار  

الصادرة عن مركز  االتفاقياتوأيضا  ICCROMية المركز الدولي للحفاظ على الممتلكات الثقاف

  :، وهذه األساليب هي)2007عتمة، ( WHCالتراث العالمي 

  :عادة التأهيلإ) 1

وبالتالي استمرارية  ستخدامالايدة لبناية معينة تحقق لها استمرارية في جديجاد وظيفة هو عملية إ

المبـاني   استخداممن أفضل أساليب الحفاظ وذلك ألن إعادة  عليها، وتعتبر إعادة التأهيل الحفاظ

وإعادة تأهيل المبنـى  .نيمومة المبانة مستمرة لديعمل صيا يترتب عليهمها يعني وجود سكان في

فيلدن هي إعـادة  عادة التأهيل كما يراها فإ. آخر الستخداماألصلي أو  االستخدامقد تكون لنفس 

جديد مـع   الستعمالاألصلي أو  االستعمالمرة أخرى إما لنفس  هستعمالالتهيئة المبنى وإحيائه 
                                                 

(1)Washington Charter : Charter For The Conservation Of  Historic Towns And Urban 
Areas.Washington: Icomos, 1987. 10وثيقة رقم    
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ذه الطريقة تضمن بقاء المبنـى فـي   وه ،الجديد له ستخدامواالإجراء بعض التغيرات بما يتالءم 

  .)2004المالكي، ( شخاص المنتفعينب الصيانة المستمرة له من قبل األعمرانية جيدة بسب حالة

وعملية إعادة التأهيل تحتاج لفريق متعدد التخصصات، مثل المهندسين المعماريين المتخصصين 

، وبعد .. لديهم خبرة في وضع خطط التطوير وخبراء اقتصاديين ومسئولينفي عمليات الحفاظ، 

األنسب للمبنى المقتـرح   لالستخدامعمل الدراسات من قبل الفريق يقوم الفريق بإعطاء التوصية 

الجديد يؤدي إلى أقل تغيير ممكن في المبنى ألن هذا يحافظ على قيمة  االستخدامب أن يكون ويج

  (Feilden, 1994 ). المبنى ويؤدي الى أقل التكاليف 

المـالكي،  ( خرى للحفاظ ويمكن تلخيصها فيمـا يلـي  والى جانب إعادة التأهيل توجد أساليب أ

  ):49إلى صفحة  47، من صفحة 2004

 : Reconstructionبناء عادة الإ )2

إعادة بناء األبنية المتدهورة أو إعادة بناء جزء كبير منها إلكمال المبنى وإرجاع شكله األصـلي  

عـادة  ثائق المتوفرة عن المبنى، وعملية إعادة البناء قد تتم إما من خـالل إ على دقة الو عتماداا

مفاجئ  النهياردة البناء للمبنى في حال تعرضه عامن خالل إ وذلك  Reconstitution التشكيل

عـادة  لنفس المبنى، أو قد تكون عمليـة إ  األصلية األجزاءبقايا  ستعمالامثال، وذلك من خالل 

آخر  إلىضي نقل المبنى من موقع وذلك في الحاالت التي تقت  Transferالبناء من خالل النقل 

  . )2004المالكي، ( كثر مالئمةأ

الذي حققه الزمن واإلنسان بين اآلثار وبيئتها يتسم بأهمية قصوى، وينبغي كقاعـدة   االنسجامإن 

وينبغي بشكل عام عدم الترخيص بعزل أثـر بإزالـة المعـالم    . عامة عدم اإلخالل به أو إزالته

المحيطة به، كما ال يجوز التفكير في إزاحة أثر عن مكانه إال إذا كان ذلـك وسـيلة اسـتثنائية    

                  .)1(لة تبررها اعتبارات ملحةلمعالجة مشك

                                                 
البحث في توجيه عمليات الحفاظ والترميم المعماري في فلسطين لحماية البيئة العمرانية : أبو الهيجاء، أحمد حسن)1(

االتفاقيات والتوصيات المعتمدة من قبل اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي والطبيعي على الصعيد . المعماري والتراث

 .2002نقابة المهندسين، : القدس 1972الوطني،باريس 
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  :Preservationبقاء اإل )3

دمـار المبنـى    إيقافلى أساليب خاصة، تهدف إو المبنى باستخدام أ بوهي عملية حماية النص

  .له الحالية وتجميد الهيئة

  :Replication ستنساخاال) 4

جزاء التالفة أو المفقودة تعويض األصل لعنصر معين، وذلك من أجل وهي عملية نسخ طبق األ 

  .زخرفيهوفي الغالب تكون هذه العناصر  ،في المبنى

  : Consolidationالتقوية ) 5

  .صلي للمبنىاأللى النسيج وتكون من خالل اإلضافة الفيزياوية أو إضافة مواد مثبتة أو الصقة إ 

  : Restorationالصيانة ) 6

ديدة تتناسب مـع مـواد   جلتالفة في المبنى باستخدام مواد االمفقودة و جزاءتتضمن إعادة بناء األ

الصيانة مهمة لضمان استدامة واستمرار تكيـف  ( .للمبنى األصليعادة الشكل ة إلصليالمبنى األ

المنطقة مع التغير السريع والمستمر فيها، وتهدف إلى استمرارية اإلحساس بالقيمـة التاريخيـة   

  ).21، ص2004رباع، ) (مكان والمجتمع المحليوالتأكيد على شخصية ال

    : Deterioration   Perversion اإلهتراءمنع  )7

ة ومنع عوامل التعرية والتلف من إلحاق الضرر بالمبنى ظروف البيئييقصد بها السيطرة على ال

  ...همال والسرقةوحمايته من اإل
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  : مبادئ الحفاظ 4:3

  :النقاط التالية فاظ من خاللحال مبادئيمكن تلخيص 

 :Community Participationالمشاركة المجتمعية  )1

لية الحفاظ على التراث المعماري إضافة إلـى  تعتبر المشاركة المجتمعية من أهم المبادئ في عم

للعمـل   عـة األربتتم هذه المشاركة خالل المراحل . سهامها في زيادة الوعي بأهمية الموضوعإ

لتوثيق، مرحلة تحديد طبيعة ودرجة التـدخل، مرحلـة التنفيـذ    وا مرحلة المسح:المشروععلى 

قها أو يبتطب لتزاماالالمحلي في اتخاذ القرارات وبالتالي  شراك المجتمعومرحلة التشغيل بهدف إ

مشاركة وإشراك السكان أمر مهم في إنجاح برنامج الحفـاظ،  ( .)1(مراجعتها وتطويرها فيما بعد

حاضرين في كل ظرف وطور للبرنامج، ويجب عليهم أن يكونوا من كل يجب عليهم أن يكونوا 

  .)2( )األعمار، ال ننسى أن أول اعتبار للحفاظ على المدن واألحياء التاريخية هو لسكانه 

 : Authenticity األصالة )2

مشروع، فعند التدخل في أي الصالة كواحد من مبادئ العمل في عتماد المحافظة على األيجب ا

ادة التأهيل، وذلك نتيجة الحاجـة  عاألصلية خاصة في مشاريع إ قيمتهنفقده جزاء من  فإننانى مب

والذي يـنص   البندقيةفحسب البند الثالث من وثيقة  لإلضافات التي تؤمن استخدامه واستمراريته

تاريخيـة ولـيس    كأدلةعالم المعمارية هو التعامل معها أن الهدف من حماية وترميم الم :(على

وذلك من خـالل   ،هبأصالة األثر وعدم تشويهه أو تزوير الهتمامالذلك يجب ) أعمال فنية فقطك

ما بين القديم والحديث،  نسجاماالصلية والمحافظة على على القدر األكبر من المواد األ المحافظة

                                                 
مؤتمر العمل الهندسي الثاني في   .الحفاظ على التراث المعماري في فلسطين، تجارب حية: حبش، ناديا وآخرون)1(

 .166،167،168، ص 2005 فلسطين نقابة المهندسين وجامعة بيرزيت، .طينفلس

(2)Washington Charter : Charter For The Conservation Of  Historic Towns And Urban 
Areas.Washington: Icomos, 1987. 3وثيقة رقم   
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صلي من حيث النسب والتصـميم، ومراعـاة   ضافات على الموقع األالسماح لسيطرة اإلم وعد

  .)1(التقنيات واألنماط المختلفة في المبنىصالة أ

 :Reversibility اإلرجاعقابلية ) 3

بحسب المواثيق التي تنص على إمكانية استخدام المواد الحديثة كما ورد في البند العاشـر مـن   

سائل ع الويمن اجل تدعيم المباني التاريخية في عملية الترميم، يمكن استخدام جم( :البندقيةوثيقة 

إلرجاع والتي يمكن إزالتهـا قـدر   لب استخدام المواد والتقنيات القابلة فيج)  والتقنيات الحديثة

يـدها، باإلضـافة إلـى    يالمستطاع وذلك لترك المجال أمام التقنيات المستقبلية للمعالجة وعدم تق

  .)2(التقليل من اإلضرار

 :Sustainabilityاالستدامة ) 4

قيـق االسـتدامة   غيل المشاريع وتطويرها ومن اجـل تح استمرارية تشمن اجل المحافظة على  

  -:)3(يجب

تهم من جهـة ومـع   ااختيار الوظائف التي تخدم حاجات المجتمع والتي تنسجم مع خيار -

 .إمكانيات المكان من جهة األخرى

ـ ل يع الطاقات البشرية وإيجاد مصادر دخل من خالل مـثال تـوفير أمـاكن   جتش - ض رع

قامة مشاريع صغيرة مثل المقاهي ورياض األطفال إالمنتجات المحلية وتسويقها وإمكانية 

 .يع االستثمار الخاصجتشل

زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التراث الثقافي من خالل تشكيل وحدة المحافظـة علـى    -

 .التراث والهدف منها العمل على تعزيز الوعي اتجاه حماية التراث

 :جية صيانة واضحة وذلك من خاللاعتماد إستراتي -

                                                 
مؤتمر العمل الهندسي الثاني في   .حيةالحفاظ على التراث المعماري في فلسطين، تجارب : حبش، ناديا وآخرون)1(

 .2005فلسطين  نقابة المهندسين وجامعة بيرزيت، .فلسطين

 .نفس المرجع السابق)2(

 .نفس المرجع السابق)3(
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 .أو الكسر المقاومة للعوامل المختلفة كالصدأمة المواد المختارة وقدرتها على ديمو - 1

 .اعتماد جزء من دخل تشغيل المشروع كمصدر من مصادر تأمين صيانة دائمة - 2

فمن أجل المحافظة على المباني التاريخية يجب عمل صـيانة منتظمـة بمـا يتماشـى            (  

وبطريقـة   االقتصاديالحفاظ المعماري، وهذا هو مفتاح وأساس الحفاظ  مبادئويتناسب مع 

  .(Pickard, 1996, p171)) عملية

عمـاري  المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها عمليات الحفاظ على التـراث الم  5:3

  : والعمراني

يمكن تلخيص المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها عمليات الحفـاظ علـى التـراث المعمـاري     

  :مايليمن خالل  والعمراني

العمل على إبقاء المدن التاريخية نابضة بالحياة ويمكن تحقيق ذلك من خـالل  : المحور األول

  -:)1(عدة نقاط

 :عمليات التنميةالمناطق ذات القيمة كشريك فاعل في  -1

من الضروري جدا دمج التراث في عمليات التنمية واعتباره جزء فاعل فيها ومؤثر على نمـط  

رتبط بما كان يمثله في الماضي بقدر ما تـرتبط  بـأثره   تالحياة العمرانية، ألن قيمته الحقيقية ال

مكانـات المنطقـة   لذلك يجب القيام بدراسة متكاملة إل. الفعلي الحالي على النسيج الحضري كله

من هذه اإلمكانات في دعم تنمية المناطق الجديدة، مثل  ستفادةاالعلى كيفية  ذات القيمة  للوقوف

استخدام المناطق القديمة في توفير الخدمات المركزية الالزمة للمناطق الجديدة المقترحـة بمـا   

العمرانـي للمنطقتـين،    اليضر بطابع المنطقة القديمة وبما يخلق نوع من التواصل بين النسيج

المعاصر كأحد المتطلبات  وذلك مع ضرورة عمل التوازن الالزم بين متطلبات النشاط اإلنساني

امة للمحافظة على حيوية المدينة ونشاطها على مدار العام وبين متطلبات الحفاظ على التراث اله

  .القديم

                                                 
 .مليات الحفاظ على التراث لتدعيم هوية المجتمعات اإلسالمية في عصر العولمةنحو رؤية لع: أمين، أمير صالح أحمد)1(

 .2007، القاهرة  مؤتمر األزهر الهندسي الدولي التاسع
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  :كوسيلة إلحياء المدن التاريخية ستخداماال إعادة -2

من أهم الوسائل التي يمكن استخدامها للحفاظ على المناطق التراثيـة   ستخداماال إعادة تعد فكرة

فإذا قمنا بدراسة المباني التاريخية المقترح إعادة تأهيلها بشكل تفصيلي، وعمل اقتراحات ( .حيه

 لها، والعمل على إحداث تغييرات قليلة في المباني وكذلك إضافات قليلة هذا يبقي المدن تحـتفظ 

 (Feilden, 1994, p260)) العام وكذلك يستفيد المجتمع منهـا بهويتها وشخصيتها وجوهرها 

بالسكان فتصبح جزءا من أنها تحافظ على المباني آهلة  )االستخدام التأهيل إلعادة( وتأتي أهمية 

للمدينة، كذلك يجب أن تـرتبط عمليـة إعـادة االسـتخدام      قتصاديواال االجتماعيمن النسيج 

بالمباني حتى ال يتولد لديهم اإلحساس بالغربة تجاه هـذه   حتياجات الالزمة للسكان المحيطينباال

استخدام المعلم، في وظيفة تفيد المجتمع، يسـاعد  (  .تخدم احتياجاتهمالالمباني على اعتبار أنها 

في  في عملية الحفاظ عليه وهذا عمل مبارك، لكن يجب أن ال يغير ذلك من توزيع الفراغات أو

   .)1( )تبقى ضمن هذين الحدين  أنكل التطويرات بسبب االستخدام يجب . شكل المبنى

 :للمناطق ذات القيمة قتصاديةاالتطوير البنية  -3

ـ إهو مفتاح تطبيق عمليات الحفاظ وإعادة  قتصادااليعتبر  ا وجعلهـا قابلـة   حياء المدن عمراني

والثقافيـة   قتصـادية االزم للترميم وتلبيـة االحتياجـات   بتوفير التمويل الال للعيش، فهو المعني

ويل بجانب التمويـل  ادية لهذه المناطق تساعد على التمللسكان، كذلك البد من وجود قاعدة اقتص

وثقافيـة   جتماعيـة وا اقتصـادية عوائـد   االقتصاديةفمن الضروري أن تقدم القاعدة .المركزي

من أثـر فـي   لما لهذا  ،لمرتبط بالموقف التراثيمتساوية ومباشرة لكل سكان وفئات المجتمع ا

وذلك من خالل مثال  ،ن على اعتبار أنه يعود عليهم بالنفع المباشراللمك نتماءباالسهم اسحزيادة إ

خلق فرص عمل لهم مع إعطاء األولوية للسكان المحليين في التدريب والتشغيل، مـع الحفـاظ   

جذب حركة  لمثل هذه المناطق روحها وقدرتها علىاألنشطة التقليدية والحرفية التي تحفظ  على

يع جة العديد من الحوافز لتشالمقترح االقتصاديةتوفر القاعدة  وأيضا من الضروري أن .السياحة

                                                 
(1)Article 5 from the Venice Charter. 
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جزء من عوائد السياحة يوزع بالتساوي على المـالك   المالك على عمليات الحفاظ، وتخصيص

  .والصيانةوإعطاء المالك قروض ميسرة لتمويل عمليات الترميم  ،لدعمهم

 :التحكم في التصميمات المضافة  -4

  -:تتمثل هذه الضوابط في عدة نقاط وهي       

  .ضافة بدون تصريح من السلطات المعنيةالتدمير أو هدم أو تعديل أو إ-

  .صالح الالزمين للمبانيواإل لزام مالك المباني بعمل الصيانةإ -

  .المحلية بنشرهام السلطات ي تقورشادات الخاصة بالترميم والصيانة والتباإل االلتزام -

ونسبة المبنـى   وعدد األدوار االرتفاعاتالتحكم في  حماية خط سماء المنطقة من خالل -

  .مع الحفاظ على خطوط الشوارع الحالية

توفير مجموعة من الدراسات البصرية للعناصر المعمارية والعمرانية للمنـاطق لـدى    -

عادة بنـاء أو  شادية في حالة إر، التخاذها كمعالجات إة بالتخطيطالمعنيالسلطات المحلية 

يسهل اسـتخدامها لتنفيـذ    قتصاديةااطق ذات القيمة، مع اقتراح مواد بناء مبنى جديد بالمن

  .مثل هذه المشاريع

  ياب الوعي الثقافي بأهمية التراثمعالجة غ: المحور الثاني

ي والعمرانـي لـدى   على معالجة غياب الوعي الثقافي بأهمية التراث المعمارمحور يعمل هنا ال

  :)1(يد من المعماريين ويمكن تحقيق ذلك من خاللالمجتمع ولدى العد

  

  

                                                 
 .مليات الحفاظ على التراث لتدعيم هوية المجتمعات اإلسالمية في عصر العولمةنحو رؤية لع: أمين، أمير صالح أحمد)1(

 .2007، القاهرة  مؤتمر األزهر الهندسي الدولي التاسع
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          :                      زيادة الوعي الثقافي الجماهيري -1

همية أهم ما يؤثر سلبيا على عمليات الحفاظ بصفة عامة هو غياب الوعي الجماهيري بأ إن

فاعـل بـدون أن    ن نتخذ من المجتمع شريكالتراث وضرورة المحافظة عليه، فال يمكن أ

زيادة هذا الـوعي مـن    ضحة ألهمية التراث، ويمكنا المجتمع رؤية وايكون عند أفراد هذ

  :خالل

برنامج عملي  لإلعالم تشرف علية وزارات اإلعالم بالدول المختلفة، يهدف إلى وضع  -

دن القديمـة فـي   عالمية الكافية للمقترحات الخاصة بالحفاظ على المإعطاء التغطية اإل

 ...عالم المختلفة من صحف ومجالتوسائل اإل

الموجـودة فـي   عالم دور بناء في زيادة الوعي لدى المجتمع بالقيم لوسائل اإل أن يكون -

بر عنـه ويجـب المحافظـة    ز على أنها نابعة من المجتمع وتعوالتركي ،العمارة التراثية

 .عليها

فـي العمليـة    بالموقع التراثـي، إلدماجـه   قامة مركز للتراث يقام في النطاق المحيطإ -

بالخبرات الدولية في تنفيذ  ستعانةااليمية، وتستهدف كل الفئات العمرية على أن تتم علتال

 .مثل هذه البرامج

  :تطوير التعليم المعماري لزيادة الوعي بأهمية التراث -2

تركيز  راث، وذلك من خاللعي مع التاعامل الوتمن ال هعداد المعماري بصورة تمكنيجب إ

مدارس العمارة على تدريس المواد والموضوعات ذات الصلة بالتراث المعماري والعمراني 

  .بالبحث في قضايا التراث والحفاظ عليه ةجيع األبحاث العلمية المعنيوتش

  تنمية المشاركة المجتمعية كضمان لنجاح عمليات الحفاظ : المحور الثالث

مهم لنجاح أي مشروع للحفاظ، هالي والسكان في عمليات التأهيل عامل تعتبر عملية مشاركة األ

عد لحـد بعيـد علـى    افراد في منطقة الدراسة مما قد يسكما أنها تعمل على تنمية مهارات األ

أن تشـمل عمليـة   وحتى نضمن نجاح عمليـة المشـاركة يجـب     ،المعيشية تحسين مستوياتهم

يضـا  ، وأفي نطاق المناطق ذات القيمة التراثية األراضيالمحلية ومالك المشاركة المجتمعات 
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لـى  تتم المشاركة ع أن، كما يجب ....هليةالمهتمين والجمعيات والمنظمات الحكومية واألع يجم

من التخطيط وصيانة األهـداف واإلسـتراتيجيات    كافة المستويات وفي كافة مراحل العمل بدءاً

  .)1(دارةالتنفيذ واإلباتخاذ القرار وانتهاء ب مروراً ،ولوياتوتحديد األ

 :المشاكل التي تواجه عملية الحفاظ في المناطق الحضرية 6:3

ة  Conservation And Development في كتابه  Welbankأورد  ي تواجه عملي المشاكل الت

  :(Welbank, 1983, p8) الحفاظ من خالل النقاط التالية 

  : قلة الوعي لدى السكان .1

عادة يبحث السكان عن مكان للسكن أو للعمل بشرط احتوائه على الخـدمات الضـرورية،   

الخدمات فيبتعد النـاس عـن السـكن    وعادة المناطق القديمة بنظر الناس ال تتوفر فيها هذه 

حصل لها ترميم، فالفكرة السائدة عندهم أنها مناطق غيـر صـالحة    والعمل فيها، وحتى لو

  .للسكن والعمل

  .من قبل الحكومة والبلدية بشأن هذه المناطق االهتمامقلة  .2

 األفكار المعتمدة للحفاظ تكون عادة أفكار مستوردة من الخارج وال يتم وضعها من قبـل  .3

 .أشخاص من داخل البلد نفسها، بما ال يتناسب مع الواقع

فال يوجد عند بعض الدول ميزانية مخصصة لعملية  قلة الدعم المالي لمثل هذه المشاريع .4

 .الحفاظ

  

  

                                                 
 .مليات الحفاظ على التراث لتدعيم هوية المجتمعات اإلسالمية في عصر العولمةنحو رؤية لع: أمين، أمير صالح أحمد)1(

 .2007، القاهرة  مؤتمر األزهر الهندسي الدولي التاسع
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  -:األثرية أسس توظيف المناطق والمباني 7:3

  :)1(وهذه األسس هي ،توجد عدة أسس خاصة بعملية توظيف المباني والمناطق األثرية

فالتوظيف يشمل الجانب الهندسي  حتاج توظيف المباني والمناطق األثرية إلى عناية كبيرة،ي -1

جديدة لتلبية احتياجات التوظيف ويشمل باإلضافة إلـى التـرميم    المبنى صياغة إلعادة صياغة

ومـن   ،عملية تنسيق الموقع وإضافات وتجهيزات فنية خاصة في األعمال الصحية والكهربائية

تؤثر على التكوين أو  وري أن تعالج اإلضافات والتركيبات الفنية بحساسية شديدة بحيث الالضر

المصمم فيهـا إلـى    المعمارية الداخلية فيلجأ المظهر المعماري للمبنى، وأما بالنسبة لإلضافات

ستنباط مواد جديدة تناسب فـي ألوانهـا وملمسـها    ، وادراسة األنماط  المعمارية والفنية السائدة

المبنى األثري، وهكذا تظهر أهمية العناية الشديدة في معالجة المبنى األثري لتقبل أي توظيـف  

جل إدخال المبنى دائرة الحياة ن دراسات فنية وهندسية دقيقة من أومع ما يرتبط بذلك م. مناسب

  .كهدف أساسي إلعادة الحياة إلى المناطق األثرية القديمة أخرىمرة 

نى إلى عناية بالمحيط البيئي للمنطقة التي تحيطه، فإعادة توظيف المبنى يحتاج توظيف المب -2

األثري يتطلب تهيئة البيئة العمرانية المحيطة به، وهذه التهيئة يمكن أن تشمل عناصر عدة منها 

تهيئة الطرق الموصلة إلى المبنى من حيث المظهر الفني والهندسـي، وكـذلك تهيئـة البيئـة     

خالل إعادة بناء المنهار من مباني أو ترميم ما يحتاج إلى ترميم أو دهـان  المحيطة بالمبنى من 

ما يحتاج إلى إعادة دهان باأللوان التي تتجانس مع المبنى األثري، وقـد يحتـاج األمـر إلـى     

توظيف بعض المباني المحيطة بالمبنى األثري لخدمة الهدف المشترك إلحياء المنطقة األثريـة  

عمرانية وليس كمباني أثرية منفصلة، فإعادة الصـياغة المعماريـة مـن     وإعادة توظيفها ككتلة

الداخل تتم باألسلوب الذي يناسب التوظيف، أما إعادة الصياغة المعمارية من الخارج فتتم فـي  

إطار التنسيق العام للمنطقة األمر الذي يتطلب بعض القواعد العامة التي تحـدد ألـوان ومـواد    

ا تحدد أشكال عناصر اإلضاءة الخارجية أو نوعيـات األرضـيات أو   التشطيبات الخارجية، كم

                                                 
الدراسات ، مركز الندوة العالمية لحماية حلب القديمة. توظيف المباني والمناطق األثرية: يإبراهيم، عبد الباق)1(

 1983.التخطيطية والمعمارية
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عناصر تأثيث الفراغات الرئيسية في المنطقة بما يتناسب مع استعماالتها المتوقعـة مـن قبـل    

المشاة، وبذلك يصبح تصميم وتنسيق المواقع والفراغات في المناطق األثرية جزءاً ال يتجزأ من 

  . عمليات التوظيف ومكمل لها

عتبر من أهم العوامل التي تؤثر ي السلوك اإلنساني المرتبط بتوظيف المباني والمناطق األثرية-3

حالة قد تكون أسوأ مما كـان   سواء باستمرار العناية أو بالعودة إلى ،على مستقبل هذا التوظيف

هـذه  في مثـل   عتباراالالبد من أخذ هذا الموضوع بعين ، لذلك أو المنطقة من قبل المبنى عليه

ن مستويات خاصـة مـن   سواء بالنسبة لنوعية التوظيف الجديد للمبنى وما يتطلبه م اريع،المش

ريقـة  ة وتشـغيل وط لنسبة الختيار المواد والتجهيزات وما تتطلبه من صيانوبا المترددين عليه،

يضـا  بالنسبة لتوظيف المبنى فقـط، ولكـن أ   عتباراالاستعمال، والسلوك اإلنساني ال يؤخذ في 

تويان من المجتمع هنا يتداخل مسو. األثريةالعمراني للمبنى أو المنطقة لنسبة الستعمال المحيط با

 ،ي مـنخفض مجتمع يعيش في مسـتوى حيـات  : ظيفها وهمابعد تو ة األثريةبنيفي المناطق واأل

ن باإلضافة إلى أ. المتوسطمن  أعلىومجتمع زائر في مستوى اقتصادي واجتماعي متوسط أو 

 وبالتالي تظهـر هنـا   ،عمل جديدة قد ال تكون متواجدة من قبل صيساعد في خلق فرالتوظيف 

ثرية قبـل  ى التجمعات المقيمة أصال في المناطق األعل اعيةواالجتم االقتصاديةبعض التحوالت 

 .توظيفها

 أواه لتوظيف المنـاطق  حد العوامل المؤثرة على أي اتجيعتبر العامل االقتصادي للتوظيف أ -4

بهـا  لما ثرية، فالعامل االقتصادي هو المحرك األول الستثمار هذه المناطق والمباني المباني األ

امل االقتصادي فـي دراسـات   ويظهر الع. أو خدمات إنتاجيةمن مقومات اقتصادية سياحية أو 

تكاليف التـرميم والتنسـيق واإلدارة،    الستثمار هذه المناطق والمباني ويدخل في ذلكالجدوى 

حديد مصادر التمويل، وحساب العائد المالي، سواء كان توظيف المبنى منفصال عن غيره، أو وت

كجزء من مشروع أكبر يتضمن إنشاءات جديدة، أو كجزء من مشروع متكامل يتضمن توظيف 

مجموعات متقاربة من المباني األثرية كسلسلة من المطاعم المتخصصـة مـع تـوفير أمـاكن     

لة من المحالت التجارية المتخصصة في اإلنتاج الحرفي مـثال، فكلمـا   لضيافة النزالء أو سلس

تنوعت االستعماالت كلما زاد العائد االقتصادي، وكلما تكاملت المشروعات كلما زادت فرصتها 
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، خاصة إذا ما توفرت لها المرافـق والخـدمات العامـة أي البنيـة     واالستمرار االستقرارفي 

  .مية الحضرية في المدينة القديمةاألساسية التي تعتبر عصب التن

   -:عادة تأهيلهايقترح الحفاظ عليها وإبنية التي سير التي من خاللها يمكن تحديد األالمعاي 8:3

 أوردت الدكتورة قبيلة المالكي في كتابها التراث العمراني والمعمـاري فـي الـوطن العربـي    

خاللها يمكن تحديد األبنيـة التـي سـيقترح    المعايير التي من ، "الحفاظ، الصيانة، إعادة التأهيل"

إلـى صـفحة    52، من صفحة 2004المالكي، (وهذه المعايير هي  الحفاظ عليها وإعادة تأهيلها

53:(  

  .كلما زاد عمر المبنى كان له دوره في زيادة قيمته الحفاظية: عمر المبنى-1

رازاً معماريـاً متميـزاً غيـر مـألوف،     بنية تمثل طبعض األ: القيمة المعمارية والجمالية  -2

  .ومتميزة تزيد في قيمته المعمارية والجمالية خاصة ةميتصميوبتفاصيل ومعالجات 

متميزة يجعل عملية الحفـاظ عليـه    المبنى التراثي بأحداث تاريخية رتباطا: القيمة التاريخية -3

  .ة وواجبوإعادة تأهيله ضرور

لشخص مهمة أو ثقافية  جتماعيةاوأحداث  اجتماعيبموروث المبنى  ارتباط :جتماعياالالبعد -4

يجعل  ،والسياسيين والعلماء وغيرهم تاريخ والمجتمع كاألدباءشخاص لهم دور في المعين مثل أ

  .ت التي عاشت فيهالتراثي المرتبط بهم حدثاً يروي إبداعات وأمجاد تلك الشخصيا من المبنى

المبنـى التراثـي أو   (تبادل بين الموروث المعمـاري  هناك تأثير م: تجانس الموقع وأهميته-5

ن ما يجاور الحدث التراثي من نسيج عمراني له دوره في ترشيح ذلـك  ه، فإوموقع)  التاريخي

له دوره الكبير في إحياء مـا  ) أو إعادة تأهيله(ى للحفاظ، كما أن الحفاظ على مبنى تراثي المبن

  .سيج الحضري الذي يجمعهم معاارية ضمن النزيد من قيمتها المعموي ،بنيةيجاوروه من أ

ى النموذج الوحيد المتبقي الذي يجسد طراز معماري عندما يمثل المبن: تفرد المبنى بعمارته -6

  .معين
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  :يكون لألسباب التالية أما من ناحية تشريعية فإن اختيار المبنى للحفاظ عليه •

(Oxley, 2003, p96)           

  .قائمة الحفاظالمباني محددة ضمن  - 

 .المباني واقعة ضمن منطقة الحفاظ - 

 .المباني حددت ضمن المعالم القديمة - 

 .وبشكل عام ممكن أن تختلف قوانين التشريع من بلد آلخر

فهي عبارة عن المباني المحددة ضمن قائمـة   (Listed Building)وأما بالنسبة لقائمة الحفاظ 

من قائمـة المبـاني   % 6وتشكل نسبة  Grade 1&2 إلىالحفاظ من أجل الحفاظ عليها وتقسم 

المحددة، وهي عبارة عن المباني التي تحمل طابع مهم لإلرث التاريخي للبلد، أما النسبة األكبـر  

 . وتكون هذه المباني متميزة من ناحية معمارية وتاريخية% 94وتشكل نسبة  Grade 3فتتبع ل 

 حديد قائمة الحفاظ فهيأما بالنسبة للمعايير التي من خاللها يمكن ت •

(Oxley, 2003, p99-100):  

  ).ألنها تحمل تصميم معماري مميز( المباني مهمة من ناحية معمارية  - 

مهمة من ناحيـة اجتماعيـة واقتصـادية وتاريخيـة     ( المباني مهمة من ناحية تاريخية  - 

 ).وعسكرية 

 .المباني تنتمي لجمعية تاريخية محددة تضم ناس مهمين - 

 .ضمن المجموعة الموجود فيها حفاظالمباني تقع  - 

 بهـا خـالل عمليـة الحفـاظ فهـي      واالهتمامأما بالنسبة للمناطق التي يجب تحديدها  •

(Cantacuzino,1990, p58-59):  
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  .مناطق الحفاظ ذات الحماية الخاصة - 

 .مناطق مالصقة ومجاورة لمناطق الحفاظ - 

 .تطوير المستقبلي الجديدتحديد مناطق بعيدة عن مناطق الحفاظ تسمح هذه المناطق بال - 

  :األمور التي يجب دراستها بعد تحديد المبنى المقترح تأهيله وترميمه 9:3

ابھم Swallowحـدد    Measurement And Recording Of Historic  وآخرون في كت

Buildings   وتتمثـل  األمور التي يجب دراستها بعد تحديد المبنى المقترح تأهيلـه وترميمـه ،

  :(Swallow and others,2004, p168-169) التاليةبالنقاط 

  .توضيح تفصيلي لهيكلية المبنى - 

 .البحث في تاريخ المبنى - 

 .شرح أهميته المعمارية - 

 .فحص تفصيلي لألجزاء المقترح تصليحها في المبنى - 

 .تحديد عينات للمواد المناسبة للترميم - 

 :عمل تصميم للمشروع من خالل - 

 .وبمقاييس كبيرةعمل رسومات معمارية مفصلة  - 

توثيق للمبنى بالصور الفوتوغرافية، من خالل أخذ صور داخليـة وخارجيـة لوضـعه     - 

 .الحالي

 .كتابي للمبنى يشرح فيه تاريخ إنشاء المبنى منذ البداية وحتى الوقت الحالي توثيق - 

 .كتابة تقرير يحتوي على ملخص تاريخي واقتصادي للمبنى - 
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 :والعمرانيتجارب حية للحفاظ المعماري  10:3

توجد العديد من الدول العربية التي لها تجارب ناجحة في الحفاظ على التراث المعماري 

من هذه التجارب عند القيام بالتحضير  االستفادةوالعمراني مثل مصر وتونس واألردن، ويمكن 

وخالل هذه الدراسة سيتم أخذ تجربة األردن في مشاريع الحفاظ والتطـوير  . لمثل هذه المشاريع

للتراث العمراني من خالل التعرف على بعض المشاريع التطويريـة التـي تقـوم بهـا وزارة     

المدن األردنية والتي تحتوي  السياحية واآلثار األردنية ضمن مفهوم التطوير الحضري ألواسط

ضري لكل من مدينة مشاريع التطوير الحمثل ، )المعالم األثرية والتراثية(اني على التراث العمر

لى تطوير السـياحة  إدبا، والممولة من البنك الدولي، و تهدف هذه المشاريع الكرك وجرش ومأ

التراثية بهدف زيـادة فـرص    وإعادة تأهيل األبنية ،من خالل التطوير الحضري لوسط المدينة

ومساهمتها في  العمل في مجال السياحة للمجتمعات المحلية، وذلك من خالل رفع كفاءة البلديات

الحضرية، ووضع المحددات التي تساهم في خلق هوية معمارية تقليدية منسجمة اإلدارة المالية و

جهات التي لها دور فـي إدارة  الوسط التقليدي للمدينة، و دراسة الوتحديد دور  ألواسط المدن،

المدينة، وتقييم األدوار المختلفة للجهات المختلفة ومن ثم وضع خطط التطوير المقترحـة بنـاء   

على دراسات تقوم بها شركات هندسية متخصصة في دراسات التطوير الحضـري السـياحي   

  .)1(وتحديد المشاريع ذات األولوية في التنفيذ

، ومشروع تطـوير مدينـة مأدبـا    )1أنظر ملحق رقم( تم دراسة مشروع تطوير الكرك

موقعهمـا تتشـابه مـع     ، وقد تم اختيار هذان المشروعان ألن خصـائص )2أنظر ملحق رقم (

خصائص منطقة الدراسة، من حيث احتواء هذه المدن على اإلرث التـاريخي باإلضـافة إلـى    

موجودة في الموقعين، وكـذلك فـي   من كيفية تحديد المشاكل ال االستفادةوقد تم . المواقع األثرية

وقد شكلت هاتين الحالتين الدراسيتين نموذجين . كيفية وضع الحلول واإلستراتيجيات لتطويرهما

  .عليهما في هذه الدراسة االستنادتم 

                                                 
)1(

ندوة التراث العمراني  ).التحديات والمعوقات ( التنمية السياحية في مواقع التراث العمراني : حؤبش، مرفت مأمون خليل

.2003المملكة العربية السعودية   ،المحافظة عليه وتنميته سياحيا الوطني وسبل 
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أما بالنسبة لتجارب الحفاظ في فلسطين فهي عديدة ولكَن معظمهـا كـان فـي المـدن     

الفلسطينية، مثل المشاريع التي قامت بها لجنة إعمار البلدة القديمة في الخليل، والمشاريع التـي  

تقوم بها وحدة الحفاظ والترميم في بلدية نابلس، باإلضافة إلى مـا يقـوم بـه مركـز الحفـاظ      

وأما بالنسبة لمشاريع الحفـاظ الخاصـة   . من مشاريع ترميم وحفاظ معماري) واقر(المعماري 

بالقرى الفلسطينية فهي قليلة جداً، ويمكن أخذ تجربة إحياء قصور آل عبد الهادي فـي عرابـة   

منها خالل الدراسة الحاليـة والتـي    االستفادةمثال لتجربة حفاظ خاصة بقرية فلسطينية  يمكن 

  ).3أنظر ملحق رقم( يةفلسطينتخص إحدى القرى ال
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 الفصل الرابع

  في قرية بالطة البلد وتقييم المواقع التاريخية واألثريةتحليل 
  

  في قرية بالطة البلد المواقع التاريخيةتحليل   1:4

  في قرية بالطة البلد المواقع األثريةتحليل  2:4

  في قرية بالطة البلد المواقع التاريخية واألثريةتقييم  3:4

  ستخدامها واهيلها المباني والفراغات التي سيقترح إعادة تأ 4:4

 



 57

  الفصل الرابع

  في قرية بالطة البلد وتقييم المواقع التاريخية واألثريةتحليل 

  في قرية بالطة البلد المواقع التاريخيةتحليل  1:4

ثري في القرية، لكل مبنى قديم وكل موقع أ ةماردراسات الميدانية تعبئة استال شملت

مبنى رقام الصور لكل أرفاق إوه خذ صور لألكل مبنى مع  ةعلى دراسة عام ةماروشملت االست

ع إدارة الموارد ستمارات الخاصة بمشرو، وتم االستعانة بنموذج اال)1(في االستمارة الخاصة به

كذلك توثيق ، وق المباني القديمة في فلسطينتوثيب ، والذي كان يعنى)2(الثقافية التابع لبكدار

  . المواقع األثرية فيها

د على االستمارة ، هو نفسه الرقم الموجوالميداني تم تحديد رقم لكل مبنى خالل العمل

ط الخاصة بعملية التوثيق والتي تم الحصول عليها من مركز الدراسات وكذلك على الخرائ

وبعد القيام بعملية جمع المعلومات من الميدان، تم . الوطنيةوالتخطيط التابع لجامعة النجاح 

طوابق معينة مثل عدد ال ةوكل خارطة كانت تختص بمعلوم ،تفريغها وتحليلها على خرائط

الخرائط التي لمعلومات التي تم الحصول عليها من الميدان مع وفيما يلي عرض ل..... والملكية 

  . توضح هذه المعلومات

  

  -:الملكية  1:1:4

، بواسطة المسح الميداني لهذه المباني من خالل دراسة ملكية المباني القديمة في القرية

هذه ، و))2.4(شكل رقم(الخاصة ملكية المباني ذات الكبر من المباني كانت ن النسبة األأوجد 

من  مبنى 52واسطة اإلرث وكان عدد هذه المباني هو لى ملكية خاصة باألخيرة تم تقسيمها إ

ذات ملكية خاصة من خالل شراء هذه  ومبانٍ .% 74.3مبنى قديم بنسبة مئوية  70صل أ

  % . 7.1بنسبة مئوية  مبانٍ 5صليين وكان عدد هذه المباني هو مالكيها األ المباني من
                                                 

 .4أنظر ملحق رقم  )1(

 .المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واألعمار :بكدار هي)2(
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%  11.5فقط بنسبة مئوية  مبانٍ 8 قد بلغما بالنسبة لعدد المباني القديمة المستأجرة فأ

فتعود ملكيتها لألوقاف وهي  ،مبانٍ 5بقية المباني القديمة في القرية وعددها ما بالنسبة لوأ

لشيخ بالقرب من مسجد بالطة المسجد العمري ومسجد بالطة البلد ومقام النبي يوسف وقبر ا

  .من مجموع المباني %  7.1، وتشكل نسبة مئوية مقدراها البلد، ومقام الخضر

  

  

  

  

  
 

 
 
 
 
  

  .أنواع الملكية في قرية بالطة البلد رسم يبين نسب المباني القديمة حسب ) :1.4(شكل رقم 

  .الباحثة: المصدر

كبر من المباني هي ن النسبة األأ، تحليل الملكية للمباني في القريةإذن نالحظ من خالل القيام ب

فاظ الح وهذا يساعد في عملية ،نفسهمأصلية والتي يسكنها سكان القرية المباني ذات الملكية األ

  .على هذه المباني بصورة أكبر
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شكل رقم 
)

2.4
 : (

خارطة تبين أنواع الملكية للمباني القديمة في قرية بالطة البلد
.

 

صدر
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 :
الباحثة

.
 



 60

  -:عمر المباني 2:1:4

المسح الميداني للمباني القديمة في قرية بالطة البلد، تم تحديد أعمار المباني  خالل عملية

استناداً إلى الطراز المعماري للمباني، إضافة إلى أخذ المعلومات من كبار السن في القرية، 

وقد تم تقسيم المباني حسب عمرها إلى ثالثة . ويوجد عدد قليل من المباني تحمل تاريخ إنشائها

  )):4.4(شكل رقم(هيأقسام و

 %. 26.90عام وتشكل نسبة )  100- 60( مبانٍ عمرها ما بين  •

 %. 61.28عام وتشكل نسبة )  150-100( مبانٍ عمرها ما بين  •

  %. 11.82عام فما فوق وتشكل نسبة  150مبانٍ عمرها  •

وبحسب روايات كبار السن في القرية، يقال أنه يوجد أسفل المباني القديمة، والتي تقع 

بالقرب من المسجد العمري، مبانٍ قديمة جداً يقال عنها مبانٍ رومانية، ولم يتسنى للباحثة التأكد 

  .من هذه المعلومة من أي مكان آخر

 

  

  

  

  

  

  

  .أعمارها في قرية بالطة البلد رسم يبين نسب المباني القديمة حسب ) :3.4(شكل رقم 

 .الباحثة: المصدر
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شكل رقم
)

4.4
:( 

خارطة تبين أعمار المباني القديمة في قرية بالطة البلد 
 

صدر
الم

 :
الباحثة
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  -:االستخدام الحالي  3:1:4

لتي جمعت من خالل تفريغ المعلومات اتم  ،ستخدام الحالي للمباني القديمةبعد دراسة اال

المباني كان لالستخدام السكني،  ستخداماتووجد أن معظم ا، ))6.4(شكل رقم(العمل الميداني

  .كبروهذه تشكل النسبة األ%  53فكانت نسبة المباني المستخدمة للسكن هي 

  -:ما بقية المباني فكانت على النحو التالي أ

 % . 2.3لغرض السكن والتجارة معاً هي  المستخدمة نسبة المباني •

  % . 2.2نسبة المباني المستخدمة للغرض التجاري فقط هي  •

  % . 6.6مخازن هي ة المباني المستخدمة نسب •

فقط مبنيان هما ديوان آل  مافه لمستخدمة مباني عامة،ا وأما بالنسبة للمباني القديمة •

  % . 2.1وتشكالن نسبة مئوية مقدارها  ،دويكات وروضة لألطفال

  % . 3.1نسبة المباني المستخدمة للغرض الديني هي  •

بالقرب من  وسط الجذر القديمظمها يتجمع في ومع%  30.7نسبة المباني المهجورة هي  •

 .المسجد العمري 
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  .االستخدام الحالي في قرية بالطة البلد رسم يبين نسب المباني القديمة حسب ) :5.4(شكل رقم 

  .الباحثة: المصدر

  

ونسبة  ،السكنيكبر كانت للمباني المستخدمة للغرض تج من األرقام السابقة أن النسبة األنستن

 لى محالت، وهذا يدلنا على أن القرية تحتاج إالمباني المستخدمة للغرض التجاري قليلة نسبياً

تشكل ثلث المباني ما بالنسبة للمباني المهجورة في القرية فوأ .تجارية إضافية لتسد حاجة السكان

ة وتحفظ هذه المباني من ن القرياستخدامات أخرى تفيد سكويمكن استغالل هذه المباني ال القديمة

  .الدمار
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شكل رقم
)

6.4
: (

 
خارطة تبين االستخدام الحالي للمباني القديمة في قرية بالطة البلد
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  -:حالة المباني  4:1:4

  :وهي  ))8.4(شكل رقم(،قسامتقسيم المباني من حيث حالتها اإلنشائية إلى أربعة أ تم

 % . 31.1نشائي الجيد جداً وتمثل نسبة مئوية هي الوضع اإلالمباني ذات  .1

 % . 52.8نشائي الجيد وتمثل نسبة مئوية مقدارها المباني ذات الوضع اإل .2

 % . 12.1وية مقدارها المباني التي حالتها اإلنشائية متوسطة وتمثل نسبة مئ .3

 % . 4وتمثل نسبة مئوية هي  تي حالتها اإلنشائية سيئةالمباني ال .4

  

  

  

  

  

  

  

  

  .الحالة اإلنشائية للمباني القديمة في قرية بالطة البلد رسم يبين نسب المباني القديمة حسب ) :7.4(شكل رقم 

  .الباحثة: المصدر

جيدة، وتليها المباني التي نشائية كبر هي المباني التي في حالة إن النسبة األنالحظ مما سبق أ

 بالحفاظ عليها معظم المباني القديمة في وضع يسمحن ائية جيدة جداً، وهذا يوضح أنشفي حالة إ

  .واالستفادة منها
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شكل رقم 
)

8.4
: (

 
خارطة تبين حالة المباني القديمة في قرية بالطة البلد

.
  

صدر
الم

 :
الباحثة
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  :عدد الطوابق للمباني القديمة  5:1:4

  -:لىإ)) 10.4(شكل رقم(سيم المباني من حيث عدد الطوابق تم تق

 % . 58.6وتمثل نسبة مئوية مقدارها  ،مكونة من طابق واحد مبانٍ •

 % . 3.5وتمثل نسبة مئوية مقدارها  ،)1(مبانٍ مكونة من طابق واحد وفوقه علّية •

 % . 37.9وتمثل هذه المباني نسبة مئوية مقدارها  ،مكونة من طابقين مبانٍ •

  

  

  

  

  

  

  

  

  .عدد الطوابق في قرية بالطة البلد رسم يبين نسب المباني القديمة حسب ) :9.4(شكل رقم 

  .الباحثة: المصدر

 كثر من عدد المباني المكونة مند المباني المكونة من طابق واحد أن عدنالحظ مما سبق أ

  .طابقين

 

                                                 
 .غرفة فوق الطابق األرضي وهي بالغالب تستخدم للضيافة: العلَية هي )1(
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شكل رقم 
)

10.4
: (

 
خارطة تبين عدد الطوابق للمباني القديمة في قرية بالطة البلد

 .
 

صدر
الم

 :
الباحثة

.
 



 69

  -:نمط البناء القديم في القرية  6:1:4

يمة مقامة معظم المباني القد مباني القديمة في القرية، وجد أنلل دانيمن خالل المسح المي

يمة، سواء كانت هذه المباني تقع للمباني القد نماطعلى نظام األحواش، ووجد أن هناك عدة أ

  :، وهذه األنماط هي))12.4(شكل رقم(ضمن أحواش أو لوحدها 

ونسبة هذه المباني  ،من طابق واحد وهو عبارة عن فراغ واحد من الداخل مبانٍ مكونة .1

 % . 34.7هي 

المكون من  ( Peasant house )من طابق واحد على نظام البيت ألفالحي مبانٍ مكونة .2

 % . 23.8ونسبة هذه المباني هي  ،المسطبة والراوية

ونسبة  والراوية في الطابق األرضي وفوقه علّية، من المسطبة ةالمكون بيوت الفالحين .3

 % . 2.2هذه المباني هي 

ونسبة  ،طابق ثاني مبانٍ مكونة من طابقين، الطابق األرضي فيه مسطبة وراوية وفوقه .4

 % . 1.4هذه المباني هي 

 % . 36.6ونسبة هذه المباني هي  ،من طابقين بدون المسطبة والراوية مبانٍ مكونة .5

ونسبة هذه المباني هي  ي بدون مسطبة وراوية وفوقها علّية،رضمبانٍ مكونة من طابق أ .6

1.3 . %  

 

  

  

  

  .الباحثة: المصدر.البناء في قرية بالطة البلدنمط  رسم يبين نسب المباني القديمة حسب ) :11.4(شكل رقم 
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شكل رقم 
)

12.4
: (

 
خارطة تبين نمط البناء القديم في قرية بالطة البلد

.
  

صدر
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 :
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  :سقف شكل األ 7:1:4

)) 14.4(شكل رقم(للمباني القديمة في القرية سقفن خالل المسح الميداني ألشكال األم

   :نوجد أ

وتمثل نسبة ، )العقد الصليبي ( سقف القبو المتقاطع هي ذات الكبر للمباني النسبة األ •

   .% 89.5مئوية مقدراها 

 ،القبو المتقاطع والسقف المستوي بدون دوامر :همامن شكلين لألسقف مكونة  مبانٍ •

 .% 4.2ونسبة هذه المباني هي 

، ونسبة هذه ديدبدوامر ح سقف متقاطع وسقف مستوٍ: سقفين هما أخرى لها مبانٍ  •

  %  3.9المباني هي 

  % . 1.4ها هي لها سقف واحد بدوامر حديد، وكانت نسبتمباني  •

  % . 1قفهما مّدمر ويشكالن نسبة مئوية مقدارها ويوجد مبنيان فقط س •

  

  

  

  

  

  

  

  

  .شكل األسقف في قرية بالطة البلد رسم يبين نسب المباني القديمة حسب ) :13.4(شكل رقم 

  .الباحثة: المصدر
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شكل رقم 
)

14.4
: (

 
ف للمباني القديمة في قرية بالطة البلد

خارطة تبين أشكال األسق
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  -:مادة البناء للمباني القديمة في القرية  8:1:4

 ، فكانت كل المبانيضمن حدود الجذر القديم في القرية تم دراسة مادة البناء للمباني

 ما بالنسبة للطوبية، وأهو الحال للمباني القديمة في القرى الفلسطين كما مبنية من الحجر والطين

ات الجديدة للمباني القديمة، مثل إضافة خدمات كحمامات ضافوالباطون فقد تم استخدامه في اإل

 .كثر من طابق ومطابخ أو غرف أو طابق أو أ
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  -: بالطة البلد قريةتحليل المواقع األثرية في  2:4

 -:تحليل الدارسة الميدانية لتل بالطة األثري  1:2:4

د أي عناية فيه سوى السياج الذي تم إحاطته وال يوج ،متروك ومهملحالياً الموقع 

دوالر  20000جمالية بقيمة إ(ة اآلثار والتراث الثقافي من قبل دائر 1999بالموقع في عام 

 قتراح علىباإلضافة إلى ا. )1(المساحة العامةية نابلس ودائرة وذلك بالتنسيق مع بلد )أمريكي

تحويله  الورق من قبل بلدية نابلس يهدف إلى تطوير وتأهيل التل ليصبح موقعاً سياحياً من خالل

  ).5نظر ملحق رقم أ(إلى حديقة أثرية 

  

وإجراء مقابلة مع  ،بزيارة لوزارة السياحة واآلثار في مدينة نابلسالباحثة قيام وخالل 

جديد  مشروعلباحثة تقريراً يتحدث عن ل ، قدماحبيشهبسام  والمهندس ،المهندس إيهاب داوود

 ،عاني منهاري البارز، ومعالجة المشاكل التي يثدف إلى الحفاظ على هذا المعلم األيه مقترح

  .)6ق رقم نظر ملحأ( وتوفير الخدمات الضرورية مؤهالً الستقبال الزوار وتطويره ليصبح

  

 وكان هذا الموقع يستقبل العديد من الزوار، ولكن نظراً لألوضاع السيئة التي تعيشها

أعمال  صبح بحاجة إلى العديد من، فقد تعرض هذا التل إلى اإلهمال، وأبالدنا بسبب االحتالل

دية نابلس وعند القيام بدارسة المشاريع السابقة المقترحة من قبل بل .الصيانة والترميم والتأهيل

، نالحظ أن هذه المشاريع تهدف فقط إلى إعادة تأهيل هذا الموقع ثارووزارة السياحة واآل

، فلم يتم التفكير في راتيجيات تأهيل شاملة لكل القريةستقتراح إا وأ دون القيام بوضع ،ثرياأل

تم التفكير في القرية، ولم ي ثرية التاريخية الموجودة فيذا الموقع مع المواقع األكيفية ربط ه

وقد يعود السبب إلى محدودية  .إعادة تأهيل هذا الموقعستفادة المجتمع المحلي من كيفية ا

، ولكن من الضروري القيام بعمل دراسة شاملة لتطوير ية التي تتوفر لمثل هذه المشاريعالميزان

                                                 
 .مقابلة الباحثة للمهندسين إيهاب داوود، وبسام حبيشة، في وزارة السياحة واآلثار في مدينة نابلس )1(
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ستراتيجيات اإلفيذ هذه نومن ثم القيام بت ،ستراتيجيات العامة لتطويرها، وتحديد اإلالقرية ككل

  .مكانيات المتوفرة حسب اإلب

  
 

 
  .صور لتل بالطة األثري: ) 15.4(شكل رقم 

  .الباحثة: المصدر
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  .صورة للمباني المحيطة بتل بالطة األثري: ) 16.4(شكل رقم 

  .الباحثة: المصدر

  

  :تحليل الدراسة الميدانية لمقام النبي يوسف  2:2:4

، ويعتقد معظم الباحثين أن هذا البناء ث غرفيوسف، مبنى مكون من ثال مقام النبي

نه قبر ، ولكن اليهود يعتقدون أن القبر هو قبر للشيخ يوسف دويكات، وألى العهد العثمانييعود إ

، ولكن الموقع حالياً زيارته والصالة فيهسيدنا يوسف ويعتبرون هذا المكان مقدس ويقومون ب

 ،2000يء بسبب التدمير والحريق الذي حصل له عام اإلنشائي ستروك ومهمل ووضعه م

المبنى حالياً تعود ملكية هذا  والفلسطينية ضد الجيش اإلسرائيلي في هذا الموقع،  قاومةبسبب الم

  .لوزارة األوقاف اإلسالمية

لناس من مختلف ليعود ويصبح مزاراً ل ،عادة ترميم هذا المبنىحالياً يجري التفكير في إ

وكذلك ، وعملية ترميم هذا المبنى ضرورية جداً لحمايته والحفاظ عليه الديانات السماوية

المشاريع  ن كما هو الحال فيير قطاع السياحة في المنطقة، ولكستفادة منه في مجال تطواال
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التفكير في عادة تأهيل وترميم هذا الموقع بدون ، فيتم التفكير في إثريالمقترحة لتل بالطة األ

فيذ إستراتيجية عامة لالستفادة من هذه المواقع الهامة معاً في إحياء وتطوير قرية بالطة، لذلك تن

ستراتيجيات عامة تهدف إلى إعادة تأهيل هذه المواقع وربطها معاً لقيام بوضع إمن الضروري ا

  .حياء وتطوير القريةها في إلالستفادة من

  
  . لرئيسة لمقام النبي يوسفصورة للواجهة الشمالية ا: ) 17.4(شكل رقم 

  .الباحثة: المصدر

  
  .صورة للواجهة الغربية  لمقام النبي يوسف: ) 18.4(شكل رقم 

 .الباحثة: المصدر 
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  .صورة للقبر الموجود داخل مقام النبي يوسف: ) 19.4(شكل رقم 

 .الباحثة: المصدر

  
  . صورة ألحد غرف مقام النبي يوسف: ) 20.4(شكل رقم 

 .الباحثة: المصدر
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  :تحليل الدارسة الميدانية لكنيسة بئر يعقوب  3:2:4

، ولكن بسبب اح بزيارتها خاصة المسيحيينإلنشائي الحالي للكنيسة جيد جداً، ويقوم السيالوضع ا

فقد قل عدد السياح الذين يزورون هذا الموقع وكل  ،وضاع التي تعيشها المنطقةاالحتالل واأل

الجذب للسياح في  من عناصر اًهام اًمثل هذا الموقع عنصروي. المنطقةالمواقع السياحية في 

اية ن يتابعون العنبنى الحالي جيد جداً ويوجد مسئولون وضع الممنطقة بالطة، خاصة أ

 قعين السابقينلى المومكن االستفادة من هذا الموقع باإلضافة إ، فيواالهتمام به واستقبال زواره

  . نبي يوسف، في إحياء وتطوير القرية الموجودون فيهاام الثري ومقما تل بالطة األوه

  
  .صورة خارجية لكنيسة بئر يعقوب :) 21.4(شكل رقم 
 .الباحثة: المصدر
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  .صورة داخلية لكنيسة بئر يعقوب :) 22.4(شكل رقم 

 .الباحثة: المصدر

  
  .توصل لبئر يعقوبصورة داخل كنيسة بئر يعقوب تظهر فيها األدراج التي  :) 23.4(شكل رقم 
 .الباحثة: المصدر
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  .صورة لكنيسة بئر يعقوب والمباني التابعة لها :) 24.4(شكل رقم 

 .لباحثة: المصدر
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  -: تقييم المواقع التاريخية واألثرية في قرية بالطة البلد 3:4

بناءاً على المعلومات الخاصة بالمباني القديمة والمواقع األثرية في القرية والتي تم 

الحصول عليها من خالل العمل الميداني، فقد أصبح باإلمكان تحديد النقاط اإليجابية والسلبية 

لهذه المباني والمواقع، وبالتالي يصبح لدينا قاعدة بيانات يمكن االستفادة منها عند وضع 

  . اتيجيات وسياسات تطوير القريةاستر

  :يجابيات اإل 1:3:4

القديمة في القرية، أن هذه المباني تتمتع بعدد من  الدراسة الميدانية للمباني أظهرت

  -:ومن هذه االيجابيات ي الحفاظ عليها، تساعد فقد يجابيات التي اإل

ستفادة من يساعد في االبية المباني في حالة جيدة، وهذا بنية المهدمة قليلة وغالنسبة األ •

 .عد ترميمها بما يفيد سكان القريةهذه المباني بإعادة استخدامها ب

ي الحفاظ على المباني بصورة ، وهذا يساعد فة المباني تعود للملكية األصليةمعظم ملكي •

 .ستأجركثر من الماً على العناية واالهتمام ببيته أن مالك البيت يحرص دائمأكبر، أل

، وهذا ساعد في خدم باالستخدام األصلي وهو السكنالمباني تست ظمى منالغالبية الع •

 .الحفاظ عليها بصورة جيدة نسبياً

كثيرة نسبياً وجزء كبير منها مستخدم حالياً، وهذا يقوي  نسبة المباني القديمة في القرية •

 .ويزيد من أهمية القرية التاريخية

بالطة ومقام النبي يوسف وبئر تل مثل  ،ثرية وتاريخية مهمةي القرية على معالم أتحتو •

 .ادة منها في إحياء وتطوير القريةستف، وهي في وضع جيد جداً فيمكن االيعقوب

مما   أنها قليلة نسبياًال، إسةرونها غير مد، وبالرغم من أضافات الجديدة على المبانياإل •

 .نى الشكل األصلي للمب في الحفاظ على قد يساعد

حياء زة من ناحية معمارية، تساعدنا في إمن المباني القديمة الممييوجد في القرية عدد  •

يرها بما يفيد سكان وزوار ستخدامها وتطوقرية من خالل القيام باقتراحات إلعادة اال

 .القرية
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  : بالطة البلد قريةالمواقع التاريخية واألثرية في المشاكل التي تعاني منها  2:3:4

نفس المشاكل تقريباً وذلك  والقرى الفلسطينية تعاني من معظم المباني القديمة في المدن

دة في البلديات والمجالس القروية لكيفية التعامل ب، منها عدم وجود إستراتيجيات محدسبالعدة أ

لى عدم توفر الموارد المالية الكافية اني القديمة وكيفية الحفاظ عليها، هذا باإلضافة إمع هذه المب

رميمها، وكذلك االستفادة منها في رفع مستوى االقتصاد المحلي، باإلضافة باني وتلحماية هذه الم

ي وما هو المسموح لى عدم وجود قوانين صارمة تحدد للسكان كيفية التعامل مع هذه المبانإ

ي وهذا التراث، كل هذه ، وعدم وجود الوعي لدى السكان ألهمية هذه المبانوغير المسموح

  . وتدمير معظمها  اني القديمة في فلسطين وإلى تشويهالمب لى تدهور معظماألسباب أدت إ

من  هاقد تم تحديد، فما بالنسبة للمشاكل التي تعاني منها المباني القديمة في قرية بالطةأ

  -:ويمكن تلخيص هذه المشاكل بالتالي ،الدراسة الميدانية لهذه المباني خالل
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استخدمت بها مواد مختلفة عن المواد األصلية، اإلضافات الجديدة على المباني القديمة  •

فلم تحترم هذه اإلضافات أشكال المباني وتفاصيلها المعمارية، مما أدى إلى تشوه 

 .بصري واضح

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   .صور تبين اإلضافات العشوائية للمباني القديمة في قرية بالطة البلد ) :25.4(شكل رقم 

  .الباحثة: المصدر
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التعدي على المباني القديمة بسبب استعمال المبنى باستعمال مناقض لوظيفته األصلية  •

وبالرغم من أن هذه المباني كانت نسبتها قليلة ) مثل تحويل مبنى سكني لمخزن للدواب(

 .إال أنها تؤثر سلباً على قيمة هذه المباني 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          قرية بالطةصور تبين االستخدامات الجديدة والغير مالئمة للمباني القديمة في  ) :26.4(شكل رقم 

 .الباحثة: المصدر. البلد
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بناء طوابق جديدة فوق المباني القديمة، أو بناء مبانٍ جديدة مالصقة لها، مما يؤثر على  •

 .الشكل العام للمباني وكذلك على سالمتها اإلنشائية والمعمارية 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .صور تبين البناء الجديد المضاف للمباني القديمة في قرية بالطة البلد ) :27.4(شكل رقم 

  .الباحثة: المصدر
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 . تغيير شكل الواجهات بسبب القيام بإضافات أو إغالق فتحات شبابيك وأبواب فيها  •

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  .صور تبين التغيرات الحاصلة لواجهات المباني القديمة في قرية بالطة البلد ) :28.4(كل رقم ش

  .الباحثة: المصدر
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التلوث البصري الناتج عن انتشار اللوحات اإلعالنية وكذلك عن تمديدات الكهرباء  •

 ).لدشاتا(المياه ولواقط البث التلفزيوني والهاتف الخارجية، إضافة إلى خزانات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  .صور تبين التلوث البصري الموجود في الجذر القديم في قرية بالطة البلد ) :29.4(شكل رقم 

  .الباحثة: المصدر

  

 



 89

 .بعض المباني تعرضت لهدم جزئي مما يؤثر على سالمتها اإلنشائية  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  .صور تبين الهدم الحاصل للمباني القديمة في قرية بالطة البلد ) :30.4(شكل رقم 

  .الباحثة: المصدر
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عمليات الصيانة للمباني القديمة ال تتم بطرق علمية، بل يتم فيها استخدام مواد غير  •

 .مناسبة مثل اإلسمنت الذي يؤثر سلبياً على هذه المباني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  .صور تبين عمليات الصيانة الحديثة للمباني القديمة في قرية بالطة البلد ) :31.4(شكل رقم 

  .الباحثة: المصدر
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السماح للمركبات بالمرور في شوارع الجذر القديم للقرية، يؤثر سلباً على سالمة هذه  •

 .المباني بسبب التلوث واالهتزازات التي تحدثها هذه المركبات 

 

 
  .صور تبين حركة السير المسموحة داخل الجذر القديم في قرية بالطة البلد ) :32.4(شكل رقم 

  .الباحثة: المصدر

لى ضرورة التفكير في ، تدفعنا إها المباني القديمة في القريةهذه المشاكل التي تعاني من

عمرانياً قتراحات لتنمية القرية ، وكذلك وضع اكيفية وضع اقتراحات لمعالجة الوضع الراهن

  . واجتماعيا واقتصاديا
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أما بالنسبة للمشاكل التي تعاني منها المواقع األثرية في القرية، فمعظم هذه المواقع حالياً 

مهمل ومتروك كما هو الحال في تل بالطة األثري ومقام النبي يوسف الذي يعاني من وضع 

المهمة من خالل تطويرها، فهي إنشائي سيء جداً، ولم يتم االستفادة من هذه المواقع األثرية 

تفتقر لكل الخدمات الضرورية لجعل هذه المواقع مواقع جذب سياحي يتم االستفادة منها في 

  . تحسين ظروف القرية والمنطقة ككل من ناحية اقتصادية

  -:حتياجات الالزمةاال 3:3:4

ن القرية ، وجد أةمن خالل القيام بالتعرف على الخدمات والمباني العامة الموجودة في القري

  - :تحتوي على المباني العامة التالية 

  .مدارس، جمعيات، مساجد، رياض أطفال، ومستوصف - 

  
  قع المباني العامة الموجودة داخل الجذر القديمخارطة تبين موا ) :33.4(شكل رقم   

  .الباحثة: المصدر. في قرية بالطة البلد  
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إلى وظائف نها تفتقر من المباني العامة، إال أي على العديد ن القرية تحتوبالرغم من أ

ة في القرية، ثرياح الذين يأتون لزيارة المواقع األوكذلك للسي ،كانوخدمات أخرى ضرورية للس

قتصادية للسكان على ضرورية والخاصة بتحسين الظروف االجتماعية واالما بالنسبة للخدمات الأ

وجود لى فاألطفال في القرية يفتقدون إ ،في القريةمختلف المستويات العمرية فهي قليلة نسبياً 

بالرغم ف الشارع، أما بالنسبة للنساءلعب سوى مكاناً ل فال يجدون أماكن مخصصة للترفية واللعب

ن هذه الخدمات والدورات الخاصة بهن، إال أمن وجود عدد من الجمعيات النسائية التي توفر 

وكذلك قلة  ،بسبب قلة المساحة المتوفرة اجه المرأةرة على توفير كل ما تحتالجمعيات غير قاد

ما بالنسبة للخدمات التي تنقص الشباب الذكور في أ ،هذه المراكز والجمعياتالدعم المالي لمثل 

، وكذلك بحاجة إلى وجود أماكن ترفيهية خاصة لى فرص عمل، فهناك شباب بحاجة إالقرية

ر كل ما يحتاجه سكان القرية من أجل تحسين بهم، لذلك من الضروري التفكير في كيفية توفي

   . ظروفهم المعيشية واالجتماعية
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  -:ستخدامها مقترحة إلعادة تأهيلها واال والفراغات المباني 4:4

  :المباني المقترحة إلعادة تأهيلها واستخدامها 1:4:4

قرية تم اقتراح عدد من المباني ليعاد استخدامها ضمن إستراتيجيات إحياء وتطوير 

، وقد تم اختيارها بسبب إما موقعها المميز أو أهميتها بالنسبة ))4،1(جدول رقم أنظر( بالطة 

للسكان باعتبارها تمثل جزءاً من ذاكرتهم عن القرية، ومن ضمن األسباب أيضاً أن معظم هذه 

ها المباني مهجورة حالياً وغير مستخدمة، وإعادة استخدامها من جديد يساعد في الحفاظ علي

وحمايتها من التدمير، وبعض المباني المقترح إعادة استخدامها تمتاز عن بقية المباني القديمة في 

  - :القرية في تشكيلها المعماري وتوزيع الفراغات الداخلية فيها، وهذه المباني هي 

  .خارطة توضح مواقع المباني المقترح إعادة استخدامها) : 34.4(شكل رقم    

 .الباحثة: المصدر  
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  -:ستخدامها الفراغات التي سيقترح إعادة تأهيلها وا 2:4:4

باستثناء  ،فراغات حضريةفي القرية فراغات مصممة باألصل ك بشكل عام ال يوجد

عبارة عن الفراغات الخاصة  للقرية، وبقية الفراغاتجذر القديم ساحة العين الموجودة بوسط ال

  .باإلضافة إلى األراضي الزراعية القليلة المتبقية ،بالمباني

 

 
  .خارطة تظهر فيها الفراغات الموجودة في قرية بالطة البلد :) 35.4(شكل رقم 

  الباحثة: المصدر 

  

 أنظر( استخدامهاتم تحديد ثالث فراغات موجودة في الجذر القديم للقرية ليعاد تأهيلها ومن ثم 

  - :وهذه الفراغات هي  ،))4،2(جدول رقم
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شكل رقم
)

36.4
 (:

ت المقترح إعادة تأهيلها في قرية بالطة البلد
خارطة تبين الفراغا

.
 

صدر
الم

 :
الباحثة

.
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 الفصل الخامس
إلحياء وتطوير قرية بالطه البلدالهدف العام واإلستراتيجيات المقترحة   

 

الهدف العام 1:5  

اإلستراتيجيات المقترحة إلحياء وتطوير قرية بالطه البلد  2:5  

  االستراتيجيات العمرانية 1:2:5

  االستراتيجيات االجتماعية 2:2:5

  االستراتيجيات االقتصادية 3:2:5

  االستراتجيات البيئية 4:2:5

 ةاستراتيجيات تطوير السياح 5:2:5

 

   



 104

 الفصل الخامس

 الهدف العام واإلستراتيجيات المقترحة إلحياء وتطوير قرية بالطه البلد

 

الهدف العام 1:5  

الهدف العام من الدراسة هو عمل خطة إحياء شاملة لقرية بالطة البلد وعمل تطوير 

للمنطقة من خالل وضع مخطط تطويري للقرية على المستويين التخطيطي والحفاظ المعماري، 

لذلك فمن . باإلضافة إلى وضع استراتيجيات الحفاظ على المناطق التاريخية واألثرية في القرية

اسة للنسيج العمراني لقرية بالطة البلد، وربطها بالمقومات واإلمكانيات الضروري عمل در

وربط هذه . الفيزيائية والحضرية المتوفرة، مثل األماكن التاريخية واألثرية الموجودة فيها

الدراسة باألبعاد السياحية وإمكانية إيجاد مداخل وممرات للحركة السياحية داخل القرية، بحيث 

وإمكانية دراسة إعادة استخدام . فع المستوى االقتصادي والمعيشي للسكانتساهم أيضا في ر

إضافة إلى دراسة الوضع . بعض المباني ألنشطة تخدم أهل القرية والقطاع السياحي أيضا

االجتماعي والسكاني للمواطنين، وإمكانية تحسين هذا الوضع من خالل فهم متطلبات واحتياجات 

  .  السكان

  البلد لمقترحة إلحياء وتطوير قرية بالطةاإلستراتيجيات ا 2:5

لواقع الحالي للجذر القديم في قرية بالطة البلد، سواء من ناحية إجتماعية أو م ايتقي بعد

تميز بيات التي يوكذلك االيجا التعرف على المشاكل التي يعاني منهاتم  ،و عمرانيةإقتصادية أ

، وبعد اإلطالع على نماذج املة عن الوضع الحالي للقريةصبح لدينا صورة ش، وبالتالي أبها

و مع ة لكيفية التعامل مع القرية ككل أستراتيجيات والسياسات العاممشابه، يمكن اقتراح اإل

وهذه اإلستراتيجيات  حياء هذه القرية، من أجل تطوير وإوالمواقع االثرية فيهاجذر القديم ال

   -:هي
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 -:نيةاالستراتيجيات العمرا 1:2:5

بعد الزيارات الميدانية المتعددة للمباني القديمة في القرية تم تحديد المشاكل التي تعاني منها 

هذه المباني، وأصبح البد من وضع الحلول لهذه المشاكل، من أجل حماية هذه المباني 

باعتبارها جزءاً من التراث، ومن أجل تحسين وتطوير القرية وذلك باالستفادة من المباني 

القديمة لتصبح أماكن جذب للزوار، وأيضاً تحسين ظروف هذه المباني يساعد في تحسين 

  -:وتتمثل اإلستراتيجيات العمرانية بما يلي . الظروف المعيشية للسكان

 .تطوير شبكات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء .1

 .ترميم وحماية المباني اآليلة للسقوط بصورة سريعة .2

 .إضافته بشكل عشوائي مثل الحمامات والمطابخ االسمنتية والمعدنيةإزالة ما تم  .3

إكمال العناصر المفقودة من المباني، مع الحفاظ على صورتها األصلية التي كانت عليها  .4

 .بالسابق، وبطريقة تظهر الفرق بين القديم والمضاف حديثاً

 .أشكالها وأحجامهاإزالة اليافطات اإلعالنية التي تشوه المباني، والقيام بتحديد  .5

وضع أطر للتصميم الجديد للمباني المقامة في المنطقة، بحيث تتناسب مع المباني القديمة  .6

 ...من حيث اإلرتفاع ومواد البناء والتفاصيل المعمارية

إعادة استخدام المباني القديمة وبشكل يتناسب مع تصميمها وشكلها المعماري، بحيث ال  .7

 .راً من توزيع الفراغات األصلييغير االستخدام الجديد كثي

إعادة تطوير األراضي الشاغرة، وتحسين ظروف الساحة القائمة وهي ساحة العين،  .8

وتحويلها الى ساحة تمارس فيها نشاطات متعددة من تجارة وسكن باإلضافة الى الخدمات 

 . السياحية

 .الحفاظ على المباني الجيدة، وترميمها حسب األصول الفنية والعلمية .9
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 :مخطط الحفاظ الخاص بالمباني

 - :اقتراح مخطط الحفاظ الخاص بالمباني، ويشمل فيه تحديد للمباني

مباني تحتاج إلى حماية خاصة وهي المباني المهجورة، فيقترح حمايتها بصورة سريعة،  •

 .ومن ثم ترميمها ليعاد استخدامها لنفس اإلستخدام األصلي وهو للسكن

ي المباني المستخدمة حالياً ولكنها بحاجة إلى بعض التدخالت مباني تحتاج إلى حفاظ، وه •

 .للحفاظ عليها

 .مباني يقترح إعادة استخدامها •

مباني تحتاج الى معالجة فورية، وهي مبنى واحد فقط وهو مبنى سقفه مهدم بالكامل  •

 . ويجري حاليا تكملة بنائه من قبل اصحابه
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شكل رقم 
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بالمباني القديمة في قرية بالطة
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:
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 108

إعادة تأهيل الفراغات العامة والمباني في الجذر القديم في قرية بالطة  1:1:2:5

  :البلد

 -:قرية بالطه البلد في ادة تأهيل الفراغات العامة في الجذر القديمعإ 1:1:1:2:5

كما تعرفنا في الفصل السابق على الفراغات التي تم تحديدها ليعاد تأهيلها واستخدامها 

فراغات عامة، سنتعرف في هذا الفصل على االقتراحات الجديدة لهذه الفراغات، فمن خالل 

الجدول التالي سيتم عرض االقتراح الجديد لكل فراغ من خالل تصميم جديد، باإلضافة إلى 

 ).)5،1(جدول رقمانظر (ت المقترحة لتحسين ظروف هذه الفراغات توضيح للتعديال
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  -: إعادة تأهيل المباني المميزة 2:1:1:2:5

كما تعرفنا في الفصل الماضي على المباني التي تم تحديدها ليعاد استخدامها، سنتعرف 

وذلك بعد القيام ) )5،2(جدول رقمانظر (في هذا الفصل على الوظائف المقترحة لهذه المباني 

بتحديد الخدمات الضرورية غير المتوفرة في القرية، التي سيقترح توفيرها من خالل إعادة 

هذا باإلضافة إلى إعادة تأهيل كل المباني المهجورة المتبقية إلعادة . المباني استخدام هذه

استخدامها لنفس االستخدام األصلي وهو بالغالب االستخدام السكني، ألن الهدف الرئيسي من 

عملية اإلحياء هو جعل القرية وخاصة الجذر القديم منها مليء بالحياة من خالل السكان 

والمخطط التالي يحدد فيه كل المباني التي سيقترح إعادة . ضافة للزوارالموجودين فيها باإل

استخدامها، سواء لالستخدام األصلي وهو السكن أو الستخدام جديد يوفر من خالله الخدمات 

  .الضرورية التي يحتاجها السكان والزوار
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شكل رقم
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مخطط يبين المباني المقترح إعادة تأهيلها 
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ومن خالل المخطط التالي سيتم تحديد المباني التي سيعاد استخدامها الستخدام جديد 

ُيوفر من خالله الخدمات العامة الضرورية لسكان وزوار القرية، هذا باإلضافة إلى شرح مبسط 

  .عن كل مبنى وعن ما يحتاجه لُيعاد تأهيله واستخدامه من جديد

  

  .يبين المباني المقترح إعادة تأهيلها مخطط) : 5،3(شكل رقم 

 .ةالباحث: المصدر
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وبالنسبة لبقية المباني القديمة في القرية، فيقترح إصالحها، وترميم واجهاتها الخارجية إن أمكن، 

وإعطاءها الصورة األصلية التي كانت عليها في السابق، كما من أجل زيادة قيمة هذه المباني، 

  .يجب القيام بإزالة كل اإلضافات المشوهة للمباني القديمة مثل الكتل اإلسمنتية واأللواح المعدنية 

 :االستراتيجيات االجتماعية 2:2:5

 - :تهدف هذه االستراتيجية الى تحسين الظروف اإلجتماعية للسكان وذلك من خالل 

توفير الخدمات الضرورية غير الموجودة، خاصة الخدمات الترفيهية لكل الفئات العمرية  .1

 .في القرية كتوفير مراكز ترفيهية لألطفال ومراكز ترفيهية نسوية 

من الضروري جداً القيام بتوعية المجتمع ألهمية التراث وضرورة المحافظة عليه، وذلك  .2

المتعلقة بهذا الموضوع، خاصة أن معظم السكان ال من خالل عقد المحاضرات والندوات 

 .يقدرون قيمة هذا التراث الموجود في قريتهم 

تل بالطة األثري، : توعية المجتمع ألهمية المواقع األثرية الموجودة في قريتهم مثل .3

وكيف يمكن أن تعود مثل هذه المواقع عليهم بالفائدة، وذلك عندما يتم تحسين هذه المواقع 

 .تأهيلها الستغاللها في القطاع السياحي وإعادة

ضرورة إقناع السكان وتوعيتهم بالمردود اإلقتصادي الذي ينتظرهم من خالل تنشيط  .4

الحركة السياحية، حيث إن تطوير المواقع التاريخية واألثرية في القرية، سيزيد من 

لدى  فرص الجذب السياحي، وما يرافق ذلك من زيادة في فرص العمل، بحيث تتولد

 .السكان القناعة والرغبة في استقبال السياح، وتقديم الخدمات لهم

ضرورة إشراك المجتمع في مشاريع التطوير المقترحة لتحسين ظروف قريتهم، وذلك  .5

 .بأخذ آرائهم منذ البداية وإشراكهم في المراحل التنفيذية لمثل هذه المشاريع التطويرية 

حفاظ على الموارد الثقافية والحضرية، ويكون لها يجب تشكيل لجان من السكان تهتم بال .6

 .دور في جمع التبرعات وتدريب األفراد على طرق الصيانة

 .من أجل تشجيع السكان للحفاظ على بيوتهم وترميمها البد من توفير الدعم المالي لهم  .7
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يجب أن تكون مشاركة السكان في عملية التأهيل والتطوير تحت إشراف لجنة يفضل أن   .8

ون من مثقفي القرية وتقوم هذه اللجنة بتوزيع األدوار وتشرف على العمل حتى تك

 .النهاية

 : االستراتيجيات االقتصادية 3:2:5

من خالل دراسة الظروف االقتصادية للسكان، وجد أَن معظمهم لديهم مصدر رزق 

ال بد من يكفي تقريباً لسد حاجة أسرتهم، مع وجود بعض السكان العاطلين عن العمل، لذلك 

  - :تحسين الوضع اإلقتصادي لهم من خالل توفير فرص عمل جديدة، وذلك من خالل

في البداية ال بد من إيجاد مصادر تمويل ودعم لمشاريع اإلعمار مع إشراك األهالي،  .1

إلعادة إحياء وإعمار القرية من قطاعات المجتمع المختلفة وهي  والقيام بجمع تبرعات

األفراد، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، والقطاع القطاع األسري بما فيه 

وتكون عملية جمع التبرعات من خالل عدة طرق مثل القيام بحمالت إعالمية . الحكومي

  . عبر وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة

توفير المهن أوالً وتدريب السكان عليها، وتخفيض : تشجيع المهن التراثية من خالل .2

ائب والرسوم، وإعادة تأهيل بعض األبنية ليتمكن السكان من عرض وبيع هذه الضر

 . المنتجات فيها، يساعد هذا في تحسين وزيادة المدخول المادي للسكان

االستفادة من اإلستثمار السياحي، من خالل إعادة إستخدام بعض األبينة القديمة لخدمة  .3

منتجات التراثية، مما يعود بالفائدة على السياح مثل تحويلها الى مطاعم ومحالت لبيع ال

 . سكان القرية 

 .توفير فرص عمل للسكان وذلك من خالل تدريبهم، ليتمكنوا من العمل كأدالء سياحيين  .4

إشراك السكان في مراحل التنفيذ لمشاريع التطوير من خالل إيجاد فرص عمل لهم ضمن  .5

 . هذه المشاريع

 .الموارد المالية لهاإيجاد آلية لعملية الصيانة وتوفير  .6

 .إشراك السكان في عملية إدارة المباني المقترح إعادة تأهيلها، أو المشاريع المقترحة .7
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 -:االستراتيجيات البيئية 4:2:5

يجب العمل على تحسين الظروف البيئية في القرية، من خالل إزالة كل ما هو مسيء 

  - :للبيئة العمرانية والطبيعية وذلك من خالل

 .ى تقليل نسبة التلوث والضجيج الناتج عن حركة السياراتالعمل عل .1

 .حظر استخدام المباني القديمة بشكل يشوه البيئة العمرانية ويسيء لها .2

العمل على تشجير الشوارع وزيادة النسبة الخضراء فيها، من أجل تحسين الظروف  .3

أن القرية كانت في البيئية للقرية، فمعظم المساحات في القرية مستخدمة للبناء فقط، رغم 

 .القديم تحتوي على العديد من األراضي الزراعية 

تنظيف األراضي الفارغة المستخدمة حالياً مكب للنفايات، وإعادة تأهيلها كفراغات  .4

 . عامة

  : استراتيجيات تطوير السياحة 5:2:5

  :مقدمة 1:5:2:5

تصادي واإلجتماعي تعتبر السياحة قطاعاً هاماً وحيوياً يساهم في تحسين الوضع اإلق

وبالنسبة للهدف الرئيس من تطوير السياحة في قرية بالطة هو اإلستفادة من الموارد  .للسكان

الطبيعية والثقافية في القرية من أجل توفير فرص عمل للسكان وبالتالي تحسين الوضع 

كما مرََ  -  اإلقتصادي في القرية، خاصة ان القرية تحتوي على العديد من أماكن الجذب السياحية

مثل تل بالطة، ومقام النبي يوسف، ومقام الخضر، وبئر يعقوب،  - سابقاً في الفصل الثاني

وتعتبر  .باإلضافة الى الجذر القديم في القرية الذي يحتوي على عدد من المباني القديمة والتراثية

واليهود والمسلمون القرية مقصداً مهماً لجميع الديانات، فالمسيحيون يزورون كنيسة بئر يعقوب، 

لذلك يمكن االستفادة من هذه  يهتمون بزيارة المقام الذي يطلق عليه اصطالحاً مقام النبي يوسف،

  .األماكن لتطوير السياحة في القرية
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فاإلستراتيجية السياحية في بالطة تهدف إلى استثمار مراكز الجذب الموجودة في القرية من أجل 

، وإطالة إقامة السائح فيها، من خالل تقديم الخدمات لهم وتوفير تشجيع السياح للقدوم لزيارتها

  . أماكن للمبيت

  
  .خارطة تظهر فيها مواقع الجذب السياحية في قرية بالطة البلد ) :5،4(شكل رقم 

  .ةالباحث: المصدر 

  

  :استراتيجيات التطوير السياحي 2:5:2:5

  - :تتمثل  بالنقاط التالية استراتيجيات التطوير السياحي

  .توفير ممر سياحي يربط بين المواقع السياحية والمميزة في القرية •

 .والتاريخية  تحسين مستوى البيئة المبنية من وإلى وحول المناطق األثرية •
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 .ربط المواقع السياحية مع المباني القديمة في القرية  •

 .تزويد المواقع السياحية بأماكن للتحميل والتنزيل  •

 . ضرورة اإلبقاء على خصوصية المناطق السكنية من خالل تحديد أماكن حركة السياح •

لتحوي نشاطات مختلفة من تجارة وسكن ) ساحة العين ( تحديد منطقة مركزية  •

 .باإلضافة للخدمات السياحية معاً 

ل تطوير نظام إدارة السير وتقليل عدد السيارات الداخلة للجذر القديم في القرية، وجع •

 .وسط القرية آمناً لحركة المشاه 

 .إعادة تأهيل بعض األبنية التراثية، وتحويلها ألماكن تخدم السياح مثل نزل ومطاعم •

توفير منطقة تجارية سياحية في المحالت التجارية المهجورة لتبيع الصناعات الشعبية  •

 .المحلية للسياح 

توفير منامات للسياح وتوفير  التركيز على إبقاء السائح أطول فترة ممكنة، من خالل •

 .عروض واحتفاالت مسائية، أي التركيز على النوعية السياحية

توزيع نشرات سياحية تتحدث عن تاريخ المنطقة، ومخطط عام لها، وبعض الصور  •

 .الفوتوغرافية الملونة والقديمة 

مقام النبي : وهي) تل بالطة ( تحديد مناطق سياحية أخرى لها عالقة بالمنطقة التاريخية  •

 .يوسف، وكنيسة بئر يعقوب، ومقام الخضر

 .توفير خدمات للسياح من دورات مياه، وشبكة إنارة داخلية وخارجية، وشبكة هاتف •

تنسيق المواقع السياحية من الداخل والخارج بأرضيات، وأماكن جلوس للسياح، وتوفير  •

 .غرفة حراسة للموقع 

 .والمواقع السياحية  إعداد لوحات تعريفية للسياح عن المباني •

 :المسار السياحي 3:5:2:5

بعد القيام بتحليل كامل للقرية ولشوارعها، وجد أن أفضل مسار سياحي يمكن اقتراحه هو 

المسار الذي يبدأ من خالل توصيل السياح بالباصات لكنسية بئر يعقوب، وبعدها تذهب الباصات 
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بالقرب من تل بالطة، هذا الموقف تنتظر الى موقف خاص تم اقتراحه بجانب طلعة الماتورات 

  .فيه الباصات السياح بعد انتهائهم من جولتهم العادتهم الى المكان الذي جاؤوا منه 

هذا بالنسبة لحركة الباصات التي تنقل السياح، أما بالنسبة لحركة السياح فتبدأ بزيارتهم لكنيسة 

خالل الشارع الرئيس، وصوالً للقرية من  بئر يعقوب، وبعدها يبدأون جولتهم سيراً على األقدام

مدخلها الجنوبي الذي يوصل في البداية إلى مركز الزوار واالستراحة المقترحة في أحد المباني 

في القرية التي تحوي على العديد من المباني ) ساحة العين(القديمة، ومن ثم إلى الساحة الرئيسية 

ة السياح وسكان القرية، و يستمر السياح في جولتهم القديمة التي يقترح ترميمها وتوظيفها لخدم

مارين بمحالت تجارية قديمة يقترح ترميمها لبيع المنتجات التراثية للسياح، ومن ثم إلى حوش 

دار سالم، الذي يقترح في جزء منه متحف يتحدث عن تاريخ القرية والجزء الثاني يقترح فيه 

  .أماكن لمبيت السياح 

ح بالسير الى مقام النبي يوسف، ثم إلى الحديقة األثرية المقترحة في موقع وبعدها يستمر السيا

تل بالطة األثري ويمكنهم شراء التذاكر من نفس الموقعين، وبعدها يصلون الى الموقف الخاص 

الذي تقف فيه الباصات الخاصة بنقلهم، وأما السياح الذين يرغبون بالمبيت في القرية فيعودون 

  . ص والمقترح في حوش دار سالم الى الفندق الخا
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  :البلدالجوانب الضرورية لنجاح القطاع السياحي في قرية بالطة  4:5:2:5

  :، ويتطلب ذلكتوفير ممر سياحي يربط المناطق األثرية معاً ويمر من خالل الجذر القديم للقرية

 -:تحسين ظروف القرية  .1

البد من التركيز على تحسين المنظر العام للقرية، من خالل تحسين وضع المباني القديمة فيها، 

ع التي تحتاج الى ذلك وتحسين منظر وترميم ما يحتاج إلى ترميم، وكذلك القيام بترميم الشوار

كل هذه االمور وغيرها مهمة في اعطاء طابع مميز . مداخل القرية وإضافة عناصر جمالية لها

للقرية، لكي تصبح مكان جذب للسياح، ليس فقط من خالل مواقع الجذب الموجودة فيها، ولكن 

  .من خالل منظرها العام

ديم في القرية، خاصة الواجهات التي تحدد الشوارع فيجب تحسين شكل الواجهات في الجذر الق

  :التي سيمر بها السياح، مثل

  
  .في قرية بالطة البلدالمقترح مرور السياح منها  الشوارعخارطة تظهر فيها  ) :5،6(كل رقم  ش
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   1شارع رقم 

مسارهم وهو الشارع الذي يربط بين بئر يعقوب والمدخل الجنوبي للقرية، حيث يبدأ السياح 

وحتى يصبح هذا . مشياً على األقدام من كنيسة بئر يعقوب، حتى يصلوا للمدخل الجنوبي للقرية

الشارع مهيئاً لحركة السياح، ال بد من تحسين المنظر العام  لواجهات المباني التي تحدد هذا 

  .الشارع، فمن خالل الصور التالية نالحظ العشوائية الموجودة في واجهات هذه المباني

  

  
  .1صور تظهر فيها المباني التي تحدد الشارع رقم) : 5،7(شكل رقم 

  .ةالباحث: المصدر
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  1بانوراما متعددة للشارع رقم ) : 5،8(شكل رقم 

  .الباحثة: المصدر

 2شارع رقم 

وهو الشارع الذي يربط بين المدخل الجنوبي للقرية وبين ساحة العين، فهذا الشارع يمر فيه 

بعد دخولهم للقرية مباشرة، ومنه يصلون الى مركز الزوار واالستراحة التي سيتم السياح 

فيجب ترميم واجهات المباني القديمة التي تحد الشارع من . إقتراحها في أحد المباني القديمة

  .الجهة الغربية وتحسين شكل واجهات المباني الحديثة التي تحد الشارع من الجهة الشرقية

  

  . 2صورة تظهر فيها المباني القديمة التي تقع في الجهة الغربية للشارع رقم ) : 5،9(شكل رقم 
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  .2من نفس الشارع رقم بانوراما مأخوذة ) : 5،10(شكل رقم 

  .الباحثة: المصدر

  
من ساحة العين تظهر فيها واجهات المباني الحديثة التي تحد  2بانوراما مأخوذة للشارع رقم) : 5،11(شكل رقم 

  .رع من الجهة الشرقيةالشا

  .الباحثة: المصدر

 3شارع رقم 

وهو الشارع الذي يربط بين ساحة العين ومقام النبي يوسف، خالل سير السياح في هذا  

الشارع، يمرون بعدد من المباني القديمة المقترح إعادة استخدامها لكي تخدم هؤالء السياح مثل 

واجهات المباني القديمة، وكذلك العمل على تحسين المحالت التجارية القديمة، لذلك يجب تحسين 

  .المنظر العام لواجهات المباني الحديثة
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  3التي تحدد الشارع رقم  ا متعددة تظهرفيها واجهات المبانيبانورام) : 5،12(شكل رقم 

  .الباحثة: المصدر
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   4شارع رقم 

بالطة، يجب تحسين ظروف هذا الشارع، وهو الشارع الذي يربط بين مقام النبي يوسف وتل 

وذلك من خالل العمل على تبليطه، ووضع مقاعد لالستراحة وعمل أرصفة على جانبيه، 

  .وتحسين شكل واجهات المباني التي تحدده

  
  .4صورة عامة تظهر فيها المباني التي تحد الشارع رقم ) : 5،13(شكل رقم 

  .الباحثة: المصدر 

  :شكل واجهات المباني التي تحدد الشوارع التي يمر منها السياح يجبباإلضافة الى تحسين 

 .تبليط هذه الشوارع •

 .توفير المقاعد وأعمدة اإلنارة وسالت المهمالت على طول هذه الشوارع •

وضع لوحات تعريفية بالقرية وبالمواقع السياحية فيها، ولوحات أخرى توضح المسار  •

 .السياحي بصورة تفصيلية
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  :ظروف المواقع السياحية تحسين) 2

من أجل االستفادة من المواقع السياحية الموجودة في القرية، ال بد من تحسين ظروف هذه 

  :المواقع، وتوفير الخدمات الضرورية فيها، وهذه المواقع هي

 :بئر يعقوب .1

جيدة كما الحظنا في الفصل السابق عند دراسة الموقع ميدانياً، فقد وجدنا أن الموقع في حالة 

  :جدا، وال يحتاج إلى أي من التدخالت، ما عدا حاجة الموقع إلى

  .تنظيف الواجهات الخارجية للسور من الشعارات المرسومة عليه •

توفير أدالء سياحين يكون لديهم الخبرة في تقديم كل المعلومات المتعلقة بالموقع  •

أجل توفير فرص  وبتاريخه، ويفضل أن يكون هؤالء األدالء من نفس شباب القرية من

 . عمل جديدة لهم

  .وضع لوحات تعريفية بالموقع وتاريخه •

 :مقام النبي يوسف .2

  :لإلستخدام كمزار ديني للسياح، ال بد من القيام بما يلي يصبح هذا المقام مهيئاً حتى 

 .العمل على حماية الموقع بصورة سريعة ألنه في وضع إنشائي سيء جداً •

 .تنظيف الموقع بالكامل •

األجزاء الناقصة منه مثل السقف، وبالطريقة التي كان عليها في السابق  إكمال •

 .مستفيدين من الصور القديمة للمقام

 .ترميم كل الواجهات الداخلية والخارجية •

 .ترميم القبر الموجود داخل المقام •

 .تنظيف األرضيات وتبليط ما يحتاج الى تبليط •

 .ر للزائرينتحويل إحدى غرف المقام إلى مركز لبيع التذاك •

 .توفير أدالء سياحيين يشرحون عن الموقع وعن تاريخه •

  .وضع لوحات تعريفية بالموقع وتاريخه •
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  .من الخارج النبي يوسف لمقامصورة ) : 5،14(شكل رقم 

  .ةالباحث: المصدر

  
  .صورة يظهر فيها القبر الموجود داخل مقام النبي يوسف) : 5،15(كل رقم ش

  .ةالباحث: المصدر
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 : تنظيم حركة السير والمشاة) 3

حتى يتمتع السائح بمشاهدة المواقع السياحية، فمن المفضل أن تكون رحلة سيره على 

األقدام، لذلك يجب تحديد مسار خاص بحركة السياح بعيداً عن حركة السيارات، ويجب 

أن يوصل المسار السياحي بين المواقع األثرية والتاريخية في القرية ويمر كذلك في 

المباني القديمة التي ستقدم الخدمات للسياح، مثل المحالت التجارية التي تبيع المنتجات 

  .المقاهي التي تقدم الوجبات للسياحالتراثية، والمطاعم و

  -:ومن أجل تنظيم حركة السير والمشاة، ال بد من عمل المخططات التالية 

 .مخطط يوضح جميع مسارات السير الحالية •

 . مخطط يوضح جميع مسارات السير المقترحة  •

 المخطط التالي يوضح اتجاهات الحركة وأنواع الشوارع سواء للسيارات أو للمشاة في كل

شوارع القرية في الوضع الحالي، فمن خالل الزيارة الميدانية لكل شوارع القرية وجد أن كل 

الشوارع تدخلها السيارات ما عدا شارعين داخل الجذر القديم، وهذا يؤثر سلبيا على المباني 

 القديمة، ويعيق من حركة المشاة والسياح فيها، لذلك ال بد من اقتراح مخطط جديد لتنظيم حركة

السير، ويحدد فيه الشوارع المخصصة للسيارات، والشوارع المخصصة للمشاة فقط، باإلضافة 

إلى تحديد بعض الشوارع التي يمكن للسيارات الدخول فيها الستخدامها كشوارع للخدمة في 

  .ساعات محددة
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 .طة البلدبال قريةضع الحالي لحركة السير لكل شوارع الو بينخارطة ت) : 5،17(شكل رقم    

 .ةالباحث: المصدر   

المخطط التالي يوضح االقتراح الجديد لتنظيم حركة السير في شوارع القرية، في هذا االقتراح  

تم المحافظة على الشوارع الرئيسة كما هي وبنفس اتجاهات السير الحالية، أما الشوارع 

مخصصة للمشاة، مع تخصيص  الموجودة داخل الجذر القديم في القرية فقد تم تحويلها لشوارع

  .بعض الشوارع لتستخدم للتخديم وال تدخلها السيارات إال في أوقات محددة وفي أوقات الطوارئ
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 .بالطة البلد قريةالجديد لحركة السير لكل شوارع  االقتراح بينخارطة ت) : 5،18(شكل رقم 
  .ةالباحث: المصدر

 :توفير مركز للزوار) 4

  :بالقرب من ساحة القرية من أجل 10قديم، وهو المبنى رقم يتم اقتراح مبنى 

  . تقديم الخدمات للزوار والسياح .1

بلغات متعددة، تتحدث عن القرية  تقديم معلومات خاصة بالقرية من خالل تقديم نشرات .2

  .وعن المواقع األثرية والتاريخية فيها
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ريخ المواقع األثرية تقديم عروض االلكترونية تتحدث عن القرية وعن تاريخها وعن تا .3

  .والتاريخية فيها

ن يكونوا من نفس القرية يقدمون الخدمات للسياح، ويمكن يفضل أدالء سياحيين توفير أ .4

ن نفس المركز يتنقلون بها في مسارهم للسياح الحصول على دراجات هوائية وعربات م

  . السياحي

حدث عن القرية وعن المواقع باإلضافة إلى تأسيس موقع االلكتروني على شبكة اإلنترنت، يت

  .األثرية والتاريخية فيها 

  :الخدمات والمرافق) 5

هناك ضرورة إلعادة تأهيل المباني القديمة المميزة في القرية وبإشراك المجتمع المحلي 

لمسار السياحي، كالمطاعم والقطاع الخاص، وذلك بهدف توفير الخدمات الضرورية على طول ا

واتف العامة، وتوفير الفتات إرشادية وخريطة كاملة للمواقع السياحية والحمامات واله والنزل

في القرية يتم تحديد المواقع السياحية فيها وكيفية الوصول إليها، وتوضع هذه الخارطة في كل 

  .المواقع السياحية في القرية

 :دور المجتمع المحلي) 6

لتاريخية واألثرية الموجودة في من الضروري جداً توعية المجتمع المحلي ألهمية المواقع ا

قريتهم، والفائدة االقتصادية التي ستعود عليهم من خالل استغالل هذه المواقع في القطاع 

السياحي، وكيف ستوفر لهم السياحة فرص عمل عديدة، مثل توفير أماكن عمل للسكان في 

  .لهذه المنطقة  المطاعم والمقاهي والمحالت التجارية التي تخدم السكان أنفسهم والزوار

 :تعقد فيها دورات من أجل توفير مراكز ثقافية خاصة في القرية - 1

تحسين لغة التخاطب بين السكان وبين السياح، وتمكنهم من العمل أدالء سياحيين في   •

 .منطقتهم
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إقناع السكان بأن السياحة مهمة لبلدهم، وأنها ال تتعارض مع األعراف والتقاليد  •

 .محاضرات عامة للسكان توضح ذلك المجتمعية من خالل 

تطوير مهارات الحرف اليدوية من أجل إنتاج سلع يدوية مميزة والعمل على  •

 . تسويقها

تدريب الشباب على مهارات الضيافة وتعزيز مشاركة المواطنين في كيفية تسويق  •

 .قريتهم سياحياً

اإلضافة إلى جمعية أخرى تشكيل جمعية من سكان المنطقة تهتم في كيفية تطوير السياحة، ب - 2

فمن الضروري جداً أن يشعر أفراد المجتمع  تهتم في الحفاظ على التراث في قرية بالطة،

 .بانتمائهم لبلدهم وحبهم للحفاظ عليه واالهتمام به
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 :النتائج 1:6

  :على مستوى المباني القديمة -

  .معظم المباني القديمة في القرية مهجورة ومهملة •

  .معظم المباني القديمة في حالة إنشائية جيدة، بالتالي يمكن االستفادة منها بصورة أسهل •

  .نسبة المباني القديمة في القرية كثيرة نسبياً وهذا يزيد من قيمة القرية التاريخية •

المباني تعود للملكية األصلية مما يساعد للحفاظ عليها بصورة أكبر ويسهل معظم ملكية  •

  .من عملية التفاهم مع مالكيها

 .المباني القديمة محافظة على معالمها األصلية •

  .عمليات الصيانة للمباني القديمة ال تتم بطرق علمية •

ها بالدخول المباني القديمة معرضة للتلوث واالهتزازات بسبب المركبات المسموح ل •

  .للجذر القديم في القرية

 .ال يوجد أي قوانين تحكم عمليات البناء الحديث بالقرب من المباني القديمة •

  :على مستوى المواقع األثرية -

المواقع األثرية الموجودة في القرية مثل تل بالطة األثري ومقام النبي يوسف مهملة  •

  .سياحيةوبحاجة إلى إعادة تأهيل الستخدامها مواقع جذب 

  :على المستوى الخدماتي -

بالرغم من أن القرية تحتوي على العديد من الخدمات العامة الضرورية للسكان فيها إال  •

أن هذه الخدمات غير كافية سواء للسكان أو للزوار القادمين لزيارة المواقع األثرية 

 .الموجودة في القرية

مدينة نابلس، والمسئول عن الخدمات  بالرغم من أن قرية بالطة البلد حالياًُ هي جزء من •

فيها هي بلدية نابلس، إال أن المالحظ أنه ال يوجد أي تصور لدى البلدية إلحياء وتطوير 

هذه القرية، وهناك بعض االقتراحات لبعض المواقع األثرية التي لم تخرج إلى حيز 

 .الوجود

  



 141

 :على المستوى السياحي -

د من المواقع السياحية الهامة إال أن هذه المواقع بالرغم من أن القرية تحتوي على العدي •

مهملة ومتروكة وال توجد أي عناية فيها، وال تتوفر فيها أي نوع من الخدمات 

 .الضرورية للسياح

ال يوجد أي مخطط مقترح لالستفادة من هذه المواقع معاً كعناصر جذب سياحية، فقط  •

 .عاالقتراحات هي عبارة عن اقتراحات فردية لكل موق

الظروف الحالية للقرية مثل وضع الشوارع والمباني والساحات المهملة، تجعل القرية  •

  .غير مالئمة الستقبال السياح

سكان القرية بحاجة إلى توعية سريعة ألهمية المواقع التاريخية واألثرية الموجودة في  •

 .القرية، وكيفية االستفادة واالنتفاع من هذه المواقع

 :الحضريعلى المستوى   -

 .المباني القديمة المهملة والمدمرة تؤثر سلباً على النسيج الحضري للقرية •

المباني الحديثة المحيطة بالجذر القديم تؤثر سلباً على شكل المباني القديمة، بسبب عدم  •

وجود أي قوانين تحكم عمليات البناء الحديث من حيث التجانس واالرتفاعات وأشكال 

 .البناءالفتحات ومواد 

 .الفراغات الموجودة في الجذر القديم مهملة ومستخدمة مكب للنفايات •

هي ساحة العين، وهي حالياً غير مستغلة كساحة، إنما هي  الساحة الوحيدة في القرية •

 .عبارة عن فراغ واسع تتفرع منه الشوارع الداخلية للجذر القديم

دخلها السيارات التي تؤثر على جميع الشوارع الموجودة داخل الجذر القديم حالياً ت •

 .سالمة المباني القديمة وتعيق حركة السكان
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  :التوصيات 2:6

ضرورة التركيز على الهدف الرئيسي من عملية إحياء وتطوير القرية، وهو تحسين ظروف  -1

القرية االجتماعية واالقتصادية والبيئية والمعمارية، وتحويلها إلى مكان يعج بالحياة في كل 

فقط في المواسم السياحية، ويمكن تحقيق عملية اإلحياء والتطوير من خالل  األوقات وليس

  :مع إمكانية التدرج في عملية تنفيذ هذه اإلستراتيجيات كما يلي. المقترحة تطبيق اإلستراتيجيات

 .حماية فورية للمباني ذات الوضع اإلنشائي السيئ، مثل مقام النبي يوسف .1

هملة المستخدمة مكباً للنفايات، وإزالة كل المظاهر المسيئة للجذر القديم تنظيف الفراغات الم .2

في القرية، إلى حين توفر التمويل الكاِف إلعادة تطوير هذه الفراغات واستخدامها فراغات 

 .عامة وحدائق لألطفال

تنظيف موقع تل بالطة األثري وحمايته، إلى حين الحصول على تمويل لتطويره وتحويله  .3

 .ة أثريةلحديق

تحسين شوارع الجذر القديم في القرية، وتبليطها، وتوفير عناصر إضاءة جديدة، وإعادة  .4

 .تخطيط حركة السير فيها لتسهيل حركة السكان

ضرورة عمل توثيق تفصيلي للمباني المميزة في القرية، مثل حوش دار سالم، ليتم االستفادة  .5

 .من المعلومات الموثقة في مراحل إعادة التأهيل

إعادة تأهيل األبنية المقترحة، لتوفير الخدمات الضرورية للسكان فيها، مثل المراكز الثقافية  .6

والحرفية لكل المستويات العمرية في القرية، وذلك لتحسين الظروف االجتماعية 

إعادة تأهيل األبنية المهجورة في الجذر القديم للقرية  باإلضافة إلى .واالقتصادية للسكان

 .تخدامها لنفس االستخدام األصلي وهو بالغالب للسكنإلعادة اس

إعادة تصميم ساحة العين وتحويلها إلى فراغ عام متعدد الوظائف، باإلضافة إلى إعادة  .7

 .تطوير الفراغات المهملة، وتحويلها إلى فراغات عامة ومالعب لألطفال



 143

خالل تطوير المواقع تنشيط القطاع السياحي في القرية، مستفيدين من المخطط المقترح، من  .8

األثرية وتوفير الخدمات الضرورية لخدمة السياح، وبالتالي العمل على تحسين الظروف 

 .االقتصادية للسكان

  :توصيات بضرورة إشراك المجتمع المحلي -2

لضمان نجاح عملية الحفاظ والتطوير للقرية ال بد من إشراك المجتمع المحلي فيها، ولضمان 

يجب أن تشمل المشاركة المجتمعات المحلية وجميع المهتمين والمنظمات نجاح عملية المشاركة 

المجتمعية غير الحكومية واألهلية، ويجب أن تتم المشاركة على كافة المستويات، وفي كافة 

مراحل العمل، بدءاً من التخطيط وصياغة األهداف واإلستراتيجيات وتحديد األولويات، وحتى 

  :لذلك ال بد من القيام بما يلي .فيذ واإلدارةاتخاذ القرار وانتهاء بالتن

تشكيل لجنة من سكان القرية، تعمل على تنظيم عملية التطوير وتشرف عليها، مثل تشكيل  •

لجنة حماية التراث، مسئولة عن عملية إعادة تأهيل الجذر القديم والمناطق األثرية في قرية 

ويمكن أن يكون مقر هذه اللجنة في . بالطة البلد، والبحث عن مصادر لتمويل هذه المشاريع

  . أحد البيوت القديمة في القرية

التركيز على جعل المجتمع المحلي طرفاً أساسياً في المشاركة في مشروعات التنمية  •

كونه هو المستفيد بشكل مباشر، ويكون ذلك من خالل العمل  الحضرية بمستوياتها المختلفة،

  .هذه المشاريع على زيادة الوعي لدى السكان بأهمية

جمع المتطوعين من سكان القرية، والعمل على بناء قدراتهم من خالل تنظيم الندوات  •

  .والدورات المعنية بالحفاظ على التراث

العمل على إشراك المجتمع المحلي في القرية في عملية الترميم، من خالل تقديم الحوافز  •

لك من خالل تأسيس صندوق يوفر المادية لمساعدتهم في الحفاظ على تراث قريتهم، وذ

 .الدعم المالي الالزم لمثل هذه المشاريع
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ضرورة تدريب العديد من أبناء القرية في مجال الترميم والحفاظ، من أجل توفير فرص  •

 .عمل جديدة واالستفادة منهم في إحياء وتطوير قريتهم

تقبال السياح ضرورة مشاركة المجتمعات المحلية في الصناعة السياحية، سواء في اس •

وتوفير الجو اآلمن والتفاعل مع السياح، أو في مساهمة المجتمعات المحلية في إدارة 

 .المواقع السياحية لتحسين الظروف االقتصادية لها

مشاركة المنظمات األهلية في مجال نشر التوعية السكانية بموضوع الحفاظ على التراث  •

 .ول على مصادر تمويل لمشاريع الحفاظالمعماري والعمراني، وكذلك العمل على الحص

ضرورة وجود دور لمراكز البحوث والجامعات والجهات المعنية باالهتمام بالتراث من  •

 .خالل قيامها بتوفير قواعد للمعلومات

والتركيز على  تقوية المشاركة ما بين الجهات غير الحكومية والجهات الحكومية المعنية، •

 .  لمشاركة المجتمعية ودعمهاالحوار الذي يعمل على تحقيق ا

على مستوى اإلعالم يجب توفير برامج خاصة لتوعية المجتمع بأهمية التراث والمناطق  •

 .التاريخية

  :توصيات خاصة بالجهات المعنية بحماية التراث المعماري والعمراني والحفاظ عليه -3

  :نابلس توصيات لبلدية

قرية بالطة البلد ككل، وليس فقط اقتراح يجب أن تقوم البلدية بوضع خطة شاملة لتطوير  •

مشاريع تطوير فردية مثل مشروع تطوير تل بالطة، بل يجب عليها أن تضع خطة شاملة 

  .للتطوير، ومن ثم تحديد مراحل التنفيذ حسب األولوية

المباني القديمة المميزة بعض العمل على استمالك أو استئجار يجب أن تقوم البلدية ب •

  .ة بالطة البلد، من أجل إعادة تأهيلها واستخدامها لما يفيد سكان القريةالموجودة في قري
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يجب أن تقوم البلدية باستمالك الفراغات المهملة في القرية، وإعادة تطويرها لتحويلها إلى  •

 .فراغات عامة ومالعب لألطفال

والمشاة، تبليط الشوارع الداخلية للجذر القديم في القرية، وإعادة توزيع حركة السيارات  •

ومنع دخول السيارات الثقيلة لداخل منطقة الجذر القديم إال في أوقات محددة، وأيضاً تحديد 

 ...الطرق الخاصة بالمشاة والطرق الخاصة بالتخديم

وضع سياسات جديدة من قبل البلدية للمحافظة على التراث المعماري والعمراني، من خالل  •

 .ةااللتزام بالمواثيق والقوانين الدولي

يجب أن تعمل بلدية نابلس على تأسيس بنية تحتية للسياحة في المدينة والمناطق المحيطة  •

 .بها مثل قرية بالطة البلد، مستفيدين من مناطق الجذب السياحية العديدة الموجودة فيها

مل مع المناطق التراثية القوانين والتشريعات الخاصة بكيفية التعا توصيات بخصوص -4

  :واألثرية

وانين تحكم عملية البناء بجانب المناطق األثرية، مثل المناطق المحيطة بتل بالطة وضع ق •

  .تحديد ارتفاعات المباني المحيطة بهذه المناطق األثري، فيجب

وضع قوانين تحكم عملية البناء بالقرب من المباني التاريخية، لحماية الطابع العمراني  •

  :للمنطقة القديمة مثل

ديل أو هدم للمباني القديمة بدون الحصول على الموافقة من ال يمكن إجراء أي تع - 

  .الجهات المعنية

عند قيام السكان بأعمال الترميم، يجب أن يلتزموا باإلرشادات الخاصة بالترميم  - 

 .والصيانة والتي تقوم السلطات المحلية بوضعها
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ناء، الشكل وضع قوانين وأطر للبناء تحكم البناء الحديث من حيث االرتفاع ومواد الب - 

أن تتناسب القوانين الخاصة بالبناء مع ضرورة المحافظة على يجب ف والفتحات،

 .الموارد الثقافية والحضارية

  .وضع قوانين تمنع الزحف المعماري الحديث باتجاه المناطق التاريخية واألثرية - 

التنسيق مع وزارة السياحة واآلثار الفلسطينية لوضع خطة كاملة لتطوير السياحة على   •

  .مستوى مدينة نابلس والمناطق المحيطة بها

تفعيل اإلستراتيجيات الموضوعة من قبل الوزارات الحكومية والبلديات، من أجل الحفاظ  •

  .على التراث الفلسطيني

ية المطلوبة، بل يجب أن يتم تحديد كيفية تنفيذها، ال يكفي وضع استراتيجيات لتحقيق التنم •

وكيفية ضمان استمرارية هذا التنفيذ وتطويره حسب التطورات، ليؤدي بالنهاية إلى تحقيق 

التنمية المستدامة المطلوبة، ويتم مراقبة تطبيق هذه اإلستراتيجيات وإدارة الميزانية المالية 

  .ى المنطقة القديمة للقريةلها من خالل هيئة مستقلة تشتغل على مستو

العمل على توفير جزء من ميزانية الدولة لحماية وتأهيل وترميم المناطق التاريخية واألثرية  •

 .في فلسطين
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  :الخالصة 3:6

تطبيق اإلستراتيجيات المقترحة إلحياء وتطوير قرية  خلصت الدراسة إلى ضرورة

كل األوقات وليس فقط بالمواسم السياحية، وذلك من بالطة البلد لجعلها مكاناً يعج بالحياة في 

باإلضافة إلى  .وتحسين مساكنهم لتصبح مكان جذب لهم خالل توفير الخدمات الضرورية للسكان

قرية تعاني من ال خاصة أن. تحسين ظروف القرية االجتماعية واالقتصادية والبيئية والمعمارية

القديمة والمواقع التاريخية الهامة الموجودة فيها، على المباني و عليها عدم وجود تخطيط يحافظ

الذي  مقامالوتل بالطة األثري وجذر القديم رغم أن هذه المواقع لها أهمية تاريخية كبيرة كال

   .بئر يعقوبكنيسة ويطلق عليه اصطالحاً مقام النبي يوسف عليه السالم 
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  1ملحق رقم 

  :1مشروع تطوير مدينة الكرك

  :مدينة الكرك 

كم جنوبا  125وتبعد عن العاصمة عمان  ،تقع مدينة الكرك في بقعة متوسطة من محافظة الكرك

  -:وتشتمل على أربعة مناطق ،ً وتقدر مساحة مدينة الكرك بسبعة كيلومترات

 ،م فوق منسوب سطح البحر960والقائمة على رأس جبل ارتفاعه  :المدينة القديمة -1

وتشرف على المناطق المحيطة وخصوصاً البحر الميت واألغوار غرباً، كما تحيط بها 

أي  2كم½ ية من ثالث جهات بشكل يشبه حذوة الفرس، وتبلغ مساحتها ما يقارب األود

  .من مساحة كامل المدينة% 7ما يعادل 

 .من مساحة كامل المدينة% 3وهي جزء من المدينة القديمة وتبلغ مساحتها : الثالجة  -2

رك وهي المنطقة الجبلية في الجهة الجنوبية الشرقية وهي منطقة التوسع للك: المرج  -3

 .من مساحة كامل المدينة% 25القديمة وتبلغ مساحتها 

وهي المنطقة السهلية الواقعة إلى شرق الكرك القديمة وتشكل : الكرك الجديدة  -4

هذه المنطقة نقطة الدخول الرئيسة لمدينة الكرك من الطريق الصحراوي وتبلغ 

  .من مساحة المدينة الكلية% 65مساحتها 

  

  

  

  

  :مشاريع التطوير السياحي لمدينة الكرك

  :ملخص المشروع

ة وذلك بدراسة دور مدين ،المشروع  دراسة واقع الحال لمدينة الكركتم من خالل 

                                                 
   :المملكة العربية السعودية ).التحديات والمعوقات ( مواقع التراث العمراني التنمية السياحية في : حؤبش، مرفت مأمون خليل 1

 .2003ندوة التراث العمراني الوطني وسبل المحافظة عليه وتنميته سياحيا، 

  

  منظر عام/الكركمدينة) :1-شكل(



 155

ومن ثم على مستوى البلدية والتركيز على وسط مدينة  ،قليميالكرك على المستوى الوطني و اإل

 والعوامل المحددة لتوفير ، وقد تم التطرق الى دراسة السكان والعمل)الوسط التاريخي( الكرك 

الت، النظام المؤسسي وجودتها، الحركة المرورية والمواص الخدمات، نوعية البيئة المتوفرة

لى ضرورة وقد خلصت دراسة التطوير الحضري إ. جتماعية والواقع السياحيوالنواحي اإل

ظهارها كساحة قلعة الكرك والمنطقة المحيطة بها، والقيام لتركيز على بعض المواقع الهامة وإا

، عادة التأهيل للبيوت التراثية القريبة من ساحة القلعةليات الحفاظ بحيث تشمل الترميم، وإبعم

األنظمة لى ضرورة تطوير كذلك دعت الدراسة إو. األبنية الحديثة المشوهة للموقع زالةوإ

ن يتم وير إدارة النقل وتطوير الخدمات، على ألى تطالخاصة، وشروط  التصاميم، باإلضافة إ

فيذها  خالل خمس ولى مشاريع تنمقترحة في فترة زمنية محددة، األ ذلك ضمن خطة تنفيذية

  .سنة 20مشاريع يتم تنفيذها خالل  سنوات، والثانية

وضع ضوابط لعمليات التطويرالحضري، تم اقتراح ضمن خطة التطبيق  ومن 

تطوير بلدية الكرك وزيادة  مشاركة القطاع  باإلضافة إلى التطوير اإلداري، والذي يشمل

المالية من دارة والجهات الممولة، وكذلك تطوير اإلالخاص والتمويل من خالل الجهات الدولية 

وقد تم وضع نظام أداري حديث لموقع  .التخطيط الماليمليات دارية وعخالل بناء القدرات اإل

والذي يدعو إلى إدارة مالية و إدارية مستقلة ) نظام هيئة إدارة ساحة الكرك ( ساحة الكرك 

  .للموقع المطور يضم مجموعة من األعضاء يمثلون كافة الجهات المعنية

  :صرلقد تم إعداد الدراسات التالية على سبيل المثال ال الح

  .راضي حسب المخططات التنظيميةإستعماالت األ .1

  .ستعماالت حسب الواقعتقسيم اإل .2

  .هميةالمناطق ذات األتحديد  .3

  .ولوية في التنفيذمناطق الحفاظ والمناطق ذات األ .4

  .هميةتحليل بعض المناطق ذات األ .5

  .النقل والمشاريع المقترحة لحل المشكلة المرورية و تصريف األمطار .6

  .المقترحة للتطوير خالل الخمس سنوات القادمةالخطة  .7
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 .والمؤهلة للمساهمة سياحياالمباني التراثية  .8

 .داري لبلدية الكركهيكل اإلال .9

 .خطة التطوير التفصيلية المقترحة .10

  .داري المقترحالتطوير اإل .11

   .عادة التاهيللمقترح تطويرها وتكلفة الترميم وإبنية التراثية اتفاصيل األ .12

  .ألولويةالمشروع ذو ا .13

 .موقع ساحة قلعة الكركإدارة  .14

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

  

  تصنيف المباني التراثية) :   2 - شكل( 
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توزيع المناطق حسب التحليل ) :  3-شكل(  

  .الحضري

 مناطق االستعماالت المقترحه )  :  4 - شكل ( 
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  الحركة المرورية والطرقدراسة ) : 5 -شكل ( 
  

  تحليل المناطق عمرانيا) :  6 -شكل(



 159

  :ستراتيجيات التطويرالتي تم عملها قبل وضع سياسات وإ الدراسات

تم دراسة واقع الحال ودور مدينة الكرك على مستوى اإلقليمي والبلدي، (واقع الحال   -1

  ).ووسط المدينة القديم

انخفاض نسبة الزيادة المتوقعة في عدد السكان في الكرك القديمة : والعمالة السكان   . أ

  .بالنسبة للمناطق األخرى

، توفر قطع األراضي الخالية إلقامة المشاريع، التمويل(  محددات الخدمات الحالية  . ب

  ).طبوغرافية المدينة وخصائصها

حكام المعماري، األس المدينة في النمط تجان( فتقار النوعي للبناء الحضري اإل  . ج

 ).التنظيمية

  ).ختناقات المروريةسعة الشوارع، وأسباب اإل( ناقات المرورية ختاإل. د

  ).هيكلية المؤسسات، المصادر البشرية والتمويل( عدم كفاءة المؤسسات . هـ

  ).العادات والتقاليد، التوعية ، التغريب ، المشاركة المحلية( جتماعية احي اإلالنو. و

-:استراتيجية التطوير الحضري   

التطويرية هو إحياء دور المدينة القديمة من خالل تحسين النسيج الحضري إن الهدف من الخطة 

وتوفير فرص إقتصادية من خالل تطوير السياحة وذلك من خالل تفعيل إستراتيجيات التطوير 

  :وتتمثل بما يلي

  :ياحي لمدينة الكركمشاريع التطوير السمن  األهداف المطلوب تحقيقها

  :إصالح دور الكرك القديمة على مستوى اإلقليم: أوالً

بتأكيد أهمية الكرك القديمة القديمة على المستوى اإلقتصادي  وذلك من خالل تفعيل دور الكرك

وإيجاد أنماط جديدة من العمالة في الكرك  ،والتقليل من خسارة العمالة المحلية ،كمركز لإلقليم

من خالل تطوير اإلدارة الحكومية، اإلتصاالت  القديمة واإلقليم، يعتمد النجاح على تحقيق ذلك

إيجاد نشاطات متخصصة كاألسواق الزراعية، باإلضافة إلى نشاطات والمواصالت، التجارة و

، وتكون زيادة سياحة اإلقليميةطقة الصناعية والعلى مستوى متخصص كتشجيع إنشاء المن
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واستثمار أصحاب المباني التراثية لمبانيهم  ،العمالة من خالل إعادة تأهيل المدينة القديمة

  .اقتصادياً

  :لنسيج الحضري في المدينة القديمةحل المشاكل القائمة ضمن ا  :ثانياً 

وتحديد النمو التنظيمي  ،وذلك من خالل إيجاد مناطق سكنية وتجارية جديدة خارج الكرك القديمة

والتخفيف  ،وتطوير مناطق مختارة في الكرك القديمة لتشجيع عملية إعادة التأهيل ،في المنطقة

ورفع مستوى بعض المباني التراثية لتصبح نقاط  ،من التدهور الفيزيائي لوسط المدينة القديم

ء لضمان الصيانة بطريقة وتطوير أنظمة التنظيم ومواصفات البنا ،جاذبة إلحياء مناطق قديمة

ذات مستوى جيد، باإلضافة إلى إدخال الخدمات الالزمة مثل تصريف مياه األمطار وغيرها 

 .ورفع كفاءة المؤسسات على المستوى المحلي ،للمدينة القديمة

إن هنالك خلطاً كبيراً في استعماالت األراضي مما ساهم في  من المشاكل التي تم حلها مثال هيف

الخدمات ما بين سكني وتجاري ضمن منطقة وسط المدينة كما أن استعماالت  الخلط في

وال تراعي خصوصية وسط  ،األراضي القائمة ال تعكس ما هو على المخططات التنظيمية

  .وال تساهم في عملية الحفاظ على المباني التاريخية ،المدينة

  : الحلول المقترحة

  - :ة بحيث يتم تحقيق األمور التالية إعادة النظر بالمخططات التنظيمية القائم

باإلضافة إلى  ،توفير منطقة مركزية تحوي النشاطات المختلفة من تجارة وأعمال وسكن. 1

  .الخدمات السياحية

والمناطق  ،تشمل قلعة الكرك والمناطق المجاورة لها ،تحديد منطقة تاريخية لها خصائصها. 2

.عةالتي لها عالقة بالقل  

  .قتصادياستعمال مختلط تهدف إلى زيادة التطوير اإلمناطق ذات . 3

  .مناطق سياحية على عالقة بالمنطقة التاريخية. 4

   .المناطق السكنية. 5
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توى وإعادة تأهيل العناصر ذات توفير مناطق ذات جذب سياحي من خالل رفع مس: ثالثاً 

:هتمام وزيادة تأثير هذه العناصراإل  

وتعمل كنقاط داعمة إلظهار الطابع التاريخي والسياحي  ،أهمية سياحيةقد تم تحديد مناطق ذات ف

  :وشملت هذه المناطق  ،للمدينة

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 :القلعة والمنطقة المحيطة بها) 1

وذلك من خالل إعادة  ،وقد تم اعتبار هذه المنطقة على أنها المشروع ذو األولوية في التطبيق 

للغايات وترميم القلعة وإعادة تأهيل األبنية القديمة واستخدامها  ،الطابع التاريخي للمنطقة

  :السياحية هذا وقد قسم هذا المشروع إلى مرحلتين 

جن القديم وبناء الصحة وتشمل إخالء بعض األبنية القائمة كبناء المحكمة والس :المرحلة األولى 

وقد تم توفير مواقع جديدة لهذه الفعاليات خارج نطاق المنطقة السياحية مع اإلبقاء . والمحافظة

على المركز األمني والشرطة السياحية وإدارة المنطقة السياحية باإلضافة إلى مكتب دائرة اآلثار 

ومن أهم الصعوبات التي واجهت تنفيذ المشروع، إخالء األبنية وتوفير مواقع بديلة دون . مةالعا

تحميل البلدية األعباء المالية المترتبة على عمليات اإلخالء وذلك من خالل مقايضة بعض 

ة أصحاب باإلضافة إلى ممانع ،األراضي التي تعود لخزينة الدولة بالمواقع التي سيتم إخالؤها

نظراً  ،ء األمر إلى إعادة تأهيل مبانيهم والحفاظ عليها بوضعها الحالياني التراثية في بادىالمب

  مخطط توضيحي لمدينة الكرك القديمة ومناطق تنفيذ المشاريع) :  7- شكل( 
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وقد تم التحاور مع أصحاب المباني  ،ستثمارالمادي لهذه األبنية غير مجدي لإللكون المردود 

تعتبر  والتي ،وإقناعهم بأهمية الحفاظ على هذه األبنية كرمز لتاريخ العائالت التي قامت ببنائها

مع األهالي بالحفاظ على هذه المباني بوضعها  قتفا، وقد تم التوصل إلى إمن مؤسسي البلدة

وقد تم هدم بعض المباني  .والترميموعدم اإلضرار بها مقابل القيام بعمليات التأهيل  ،التراثي

عة وربطها مع التي ال تتمتع بقيمة تراثية لتوفير المسافة الكافية إليجاد ساحة عامة وإظهار القل

  .المناطق ذات الطابع التراثي المحيطة بها

تأهيل وترميم مبنى الصحة القديم إلعادة استخدامه للفعاليات  فيها سيتم :المرحلة الثانية 

كما سيتم توفير الساحات العامة بحيث . الحكومية التي هنالك ضرورة لبقائها أو لعدم توفر البديل

للقيام بالنشاطات والفعاليات الثقافية  ،كجزء من الساحة تشتمل على مدرجات يتم تصميمها

ووضع جداريات على مبنى الصحة  ،باإلضافة إلى تقديم العروض السينمائية الترفيهية والتثقيفية

 .تحكي قصة الكرك التاريخية

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  المرحلة االولى / مشروع تطوير ساحة قلعة الكرك ) :  8  -شكل ( 

  

المسجدالحميديمحافظة الكرك

السجن

سجن النساء

منامات
الشرطة

المحكمة

االسطبل

الدفاع 
المدني

 
 
ة

خندق قلعة الكرك

الجدار الشمالي لقلعة الكرك

مدخل القلعة

مبان

حكومية

مشروع تطوير ساحة قلعة الكرك



ساحة (ير 

دورها في 

موذج عن 

ير به هذا 

 السياحية 

مع المحلي 

ع أصحاب 

تعود على 

 في وسط 

شروع إلى 

ة لموقع التطو

ود ،ت الكرك

ها للسكن كنم

لما يتمير شاة،

ربط المناطق

 إقناع المجتم

معت التحاور 

فائدة التي ست

عدد السيارات

 فيهدف المش

  رميم

ثية المالصقة

بالنسبة لعائالت

عادة استخدامه

ى شارع للمش

 أهمية في ر

هذا المشروع

د من جلسات

وبالف ،ع مشاة

وتقليل ع ،سير

 المدى البعيد

الترترميم وبعد 

16

 البيوت التراث

مية تاريخية ب

ه المباني وإع

  :ن

حة القلعة إلى

ولما له من 

جهت تنفيذ ه

تم عقد العديد

ع إلى شارع

 

ظام إدارة الس

أما على  ،اة

عة الكرك قبل الت

63

 مجموعة من

ما لها من أهم

تم تأهيل هذه

ع الملك حسين

تبط بساحي ير

،بنية التراثية

بات التي واج

وقد ت ، مشاة

 تحويل الشار

  .وعا المشر

  :جمعة

إلى تطوير نظ

 لحركة المشا

حة قلعمباني سا

ف إلى ترميم 

هذه المباني لم

وسيت ،األردن

  

لسياحي شارع

تجاري والذي

عديد من األبن

ومن الصعوب 

ع إلى شارع 

وضيح فكرة 

حال تحقيق هذ

نة ومسجد الج

ف المشروع 

 المدينة آمناً 

احد م) :  9 – ل

تهدف : الثالثة

هدف إظهار ه

لسياسي في 

  .كرك القديمة

وع الطريق ال

ل الشارع التج

من وجود الع

 ، في المدينة

حويل الشارع

 التجارية لتو

 المباني في ح

ر وسط المدين

لة الحقة يهدف

وجعل وسط 

شكل( 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المرحلة

به) القلعة

المجال ال

مباني الك

مشرو )2

تم تحويل

الشارع م

المختلفة 

بعملية تح

المحالت

أصحاب 

تطوير) 3

في مرحل

و ،المدينة
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وتوفير نقاط تجمع وتحميل وتنزيل  ،وتوفير مواقف للسيارات ،توفير مواقع تجارية أكثر مالءمة

  .وتنظيم حركة المرور ،للباصات

  :مشروع محطة الباصات الرئيسية قرب المنطقة التاريخية) 4

وتقترح خطة التطوير إلى إيجاد محطة للباصات يتم تصميمها وتنفيذها من خالل تمويل البنك  

  .ألهاليااح وكل الخاصة بالتحميل والتنزيل للسيلحل المشا ،الدولي

  :إعادة تأهيل األبنية التراثية القائمة ضمن النسيج الحضري) 5

األبنية ذات  وتحديد ،الطابع التراثيوقد تم إعداد دراسة مبدئية متكاملة وحصر األبنية ذات 

ستعمال إلوا ،ستعمال والوضع الحالي لهذه األبنيةباإلضافة إلى تحديد اإل. األولوية في الحفاظ

تمويل وما هي مجاالت التمويل وأساليب ال. المقترح والترميم وإعادة التأهيل والكلفة المتوقعة

كان البد من التفكير في  ،على المباني التراثيةولدعم فكرة الحفاظ . التي يمكن العمل من خاللها

  .1996وضع قانون الحفاظ على التراث العمراني والحضري والذي بدأ التفكير به عام 

  :حائط القلعة وجدار المدينة) 6

للسير حول المدينة بما ممرات المشاة ن جدار المدينة، وتوفير مترميم وتأهيل المواقع المتبقية 

  . يشمل أبراج أثرية، براجتحويه من أ

  :إيجاد منطقة ذات جذب سياحي) 7

كاستراحة كان  جزء الشمالي من المدينة القديمة،تعتمد على إنشاء منطقة تجارية سياحية على ال 

مفصولة عن المنطقة السكنية األبنية التراثية، وهذه المنطقة  زمان والتي أقيمت ضمن أحد

  .التجارية وبالتالي يمكن إعادة استخدامها للغايات

  :جتماعي أو اإلزعاج الناتج عن التطويرالتقليل من عدم اإلنسجام اإل: رابعاً

 ،أو التغيرات الفيزيائية ،قتصاديةيمكن أن ينتج عدم اإلنسجام اإلجتماعي نتيجة للتغيرات اإل 

طالعهم ركين في عملية التغير للتأكد من إوبالتالي فإن من المهم أن يكون السكان المحليين مشا

 .على المنافع والمضار الناتجة عن عملية التطوير
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  :الناحية اإلدارية وعالقتها بالمدينة القديمة

وكيفية الوصول إلى إدارة ناجحة  ،بعد دراسة الوضع الحالي للبلدية ومؤسسة إعمار الكرك

يذ المشاريع وضع مقترح يوضح العالقة ما بين الجهات المختلفة المعنية بتنف مت ،لموقع التطوير

وقد تم  ،كما تم اقتراح إحداث إدارة للمدينة القديمة تشرف على كافة األمور ،المقترحة للتطوير

مشاركة القطاع وضع نظام لهيئة إدارة موقع ساحة القلعة حيث اعتمدت عملية اإلدارة على فكرة 

صيانة وتطوير  ستدامة بحيث يتم تمويل، واإلعتماد على مبدأ اإلستثمارالخاص في عملية اإل

وهو  ،وإدامة المشروع من خالل العوائد المترتبة على استثمار المباني الواقعة ضمن الموقع

  .توجه حديث بدأت وزارة السياحة واآلثار باتباعه والعمل به
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 2ملحق رقم 

  :1مدينة مأدبا تطوير وإحياءمشروع 

  :مقدمة

دقيقة لإلرث التاريخي لها، وللنواحي عملية إحياء مدينة مأدبا مبنية على دراسة 

اإلجتماعية واإلقتصادية والتعليمية، للوصول إلى تشكيل جديد يرقى بالمدينة ومناسباً لمتطلبات 

وأما بالنسبة للصفات الرئيسية للنسيج التاريخي في المدينة فهو يبدأ من بداية العهد  .الحاضر

، وتؤكد 1940ورة والتي استمرت حتى ويشتمل على مراحل متط) م 1918- 1880( العثماني 

  .بشكلها على طابع القرية العثمانية من ناحية شبكة الطرق الموجودة

مركز المدينة التاريخي يعطي الشكل الحضري لكل المدينة، ويعبر عن تاريخها، 

ويتصف الشكل الحضري للمدينة بوجود طريق دائري خارجي حول المدينة، يفصل هذا الشارع 

وكل الخطط التي هدفت لتطوير المدينة في . لمدينة التاريخي وبين المباني الحديثةبين مركز ا

السابق كانت تعمل على تنشيط التجارة والتعليم حول هذا الخط الدائري، مما جعله عبارة عن 

ويمتد النسيج التاريخي للمدينة حول مركز المدينة الذي . منطقة متعددة الوظائف واإلستخدامات

مبنى السرايا، والكنيسة الكاثوليكية، والحديقة األثرية، ومبنى فاطمي يستخدم حالياً  يحتوي على

  .مركزاً للشرطة

  

  :المشاكل التي تعاني منها مدينة مأدبا     

 :تلف النسيج اإلجتماعي الحضري -1

يتمثل في خراب المباني السكنية، بالرغم من محاولة السكان ترميم مبانيهم إال أن الطبقة 

  .الوسطى من السكان تركت مركز المدينة، وبقي يسكن هذه المباني الفقراء والمهاجرين

  :تحطم النسيج الحضري للمدينة -2

بسبب عدم السيطرة على النمو الحضري وتطور المناطق السكنية بدون وجود هيكلية محددة، 

  .أدى ذلك إلى تحطيم النسيج الحضري للمدينة

                                                 
  .من خالل زيارة الباحثة لوزارة السياحة واآلثار األردنية، تم تقديم نسخة من المشروع لها  1



 167

  :للمدينةفقدان المركزية التجارية  -3

ضعف الحركة التجارية في مركز المدينة التاريخي، واإلنتقال غير المنظم للحركة التجارية حول 

  .الخط الدائري، أدى ذلك إلى فقد المركزية التجارية للمدينة

  :التلف الفيزيائي في البيئة الحضرية للمدينة -4

لك، وبسبب نمو النسيج تتمثل في المواصالت ومواقف السيارات وضعف المعالجة المناسبة لذ

الحضري متعدياً على النسيج التقليدي والتاريخي للمدينة، وأيضا فإن البنية التحتية للمدينة ليست 

  .كاملة مما يؤدي إلى حدوث مشاكل عند سقوط األمطار

  :تهديد اإلرث الثقافي للمدينة -5

جودة ليست كاملة لحماية وأيضا بسبب أن الهيكلية القانونية المو. يتمثل في قلة الصيانة وضعفها

  .اإلرث التاريخي

  :تلف الفراغات العامة -6

تتمثل في تقليص مساحة الفراغات على حساب السكان والزوار والسياح، فالفراغات العامة 

  .المركزية بعضها اختفت، والبعض اآلخر يستخدم من قبل الفقراء من السكان

خارجها تتعرض لخراب شديد، مما أوجد محطة الباصات المركزية التي تربط مركز المدينة مع 

  .صعوبة في استخدامها من قبل السكان والزوار

  :الركود اإلقتصادي -7

  .بسبب انتقال الحركة التجارية للعاصمة عمان
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  :الفكرة الرئيسية لمشروع إعادة إحياء مدينة مأدبا

البيئة من  المشكلة األساسية في المدن األردنية متوسطة الحجم، تتمثل في عوامل تلويث

لذلك فالهدف . عوامل فيزيائية مثل المواصالت ومواقف السيارات ومشكلة القاذورات الصلبة

الرئيسي هو تحسين القيمة الكلية والعامة للفراغات الحضرية، ومحاصرة التلف الحاصل في 

  :المباني التاريخية، وتتمثل أهداف المشروع بما يلي

مع النواحي اإلجتماعية واإلقتصادية الحديثة،  يجب أن تتماشى عملية إحياء المدينة •

  .مع المحافظة على النسيج األصلي للمدينة

ومن وجهة نظر إجتماعية،  يجب أن تحافظ عملية إعادة إحياء المدينة على التماسك  •

اإلجتماعي، فيجب أن يتوافق مع جميع الطبقات اإلجتماعية في المدينة، مع 

  .المحافظة على اإلرث التاريخي
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 .لفراغ الحضري يجب أن ُيحسن ويطور بحيث ينتفع منه السكان والزوارا •

من وجهة نظر إقتصادية يجب أن تعمل عملية اإلحياء على تشجيع اإلقتصاد المحلي  •

والسياحي للمدينة، الذي هو في الغالب يتمثل في زيارة السياح لكنيسة الخارطة 

ين اإلعتبار توجيه الزوار والمواقع األثرية فقط، لذلك يجب أن يشمل ويأخذ بع

 .للمرور من الشوارع التجارية لتحسين الوضع اإلقتصادي للمدينة

من وجهة نظر حضرية، يجب تحسين النسيج اإلجتماعي الحضري بإعادة إحياء  •

 .وتنشيط الحركة التجارية بمركز المدينة لتوفير متطلبات الحياة اليومية

  

  :منطقة المشروع هي

  :المركز التاريخي لمدينة مأدبا، وتشمل حدود المشروع ما يليمنطقة المشروع هي 

 .المركز التاريخي المحاط بالخط الدائري .1

شارع الملك حسين في الشمال، وشارع البتراء في الشرق، وشارع : المنطقة الدائرية وتشمل .2

 .الملك عبداهللا في الغرب، وشارع النزهة في الجنوب

 .Apostlesجزء من النسيج التاريخي الذي يمتد جنوب الخط الدائري، ويحتوي على كنيسة  .3

 .محطة الباصات .4



 170

  

  
  

  :التنظيم المقترح يشتمل على

وصف للمباني والفراغات الحضرية التي يجب الحفاظ عليها أو إعادة تأهيلها، بالنظر إلى  .1

 .خصوصية كل بناية

ار في أعمال الصيانة والترميم وتحسين حالة المباني وضع أسس وقواعد ألخذها بعين اإلعتب .2

 .اإلنشائية والقواعد
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 .إيجاد معيار لتحسين الفراغات العامة المفتوحة .3

وضع قواعد للنسيج الحضري والمباني، خاصة المناطق الواسعة المنحدرة الموجودة في  .4

 .الجهة الغربية والجنوبية لتلة األكروبولس

 .المناطق األثريةوضع ضوابط للحفاظ على  .5

تنظيم كل األثاث الحضري وعناصر التصميم مثل إشارات الشوارع، اإلضاءات والحمامات  .6

 ....العامة والمقاعد، والهواتف العامة

  
  :المعالجة الفيزيائية

تشتمل بشكل عام على تحسين وضع الخدمات والشوارع، بداية من الشوارع المتصلة وذات 

  :سع بها، وتشمل هذه األمورالعالقة مع المركز ثم التو

 .معالجة المواصالت •

 .معالجة القاذورات الصلبة •

 .معالجة مياه األمطار •
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 .معالجة شبكات المياه •

  .معالجة شبكات الصرف الصحي، وشبكة الكهرباء واإلضاءات العامة، واإلتصاالت •

  
  

  :أهداف معالجة المواصالت

 .لإلستعمالالعمل على جعل المواصالت أكثر أماناً وأسهل  .1

 .تحسين نظام المواصالت الموجود مع حماية البيئة الحضرية .2

 .اإلستفادة القصوى من البنية التحتية الموجودة  .3

 تحسين المواصالت وحماية وإنشاء عناصر المواصالت، بما في ذلك إنشاء األرصفة  .4

  .متحركةللمشاة، والطرق الخاصة بالدراجات الهوائية، والطرق الخاصة بالمركبات غير ال

  .تقليل التزاحم في الطرقات، وكذلك العمل على تقليل التلوث البيئي .5
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  :عناصر المشروع الرئيسي لشبكة المواصالت

  :تم تقسيم الشوارع إلى

 ):شارع الملك طالل ( شوارع رئيسية مثل  .1

هو شارع حيوي ألنه يربط كنيسة الخارطة مع مبنى السرايا، ويمر من موقف السيارات 

  .المركزي

  :لذلك يجب اإلهتمام به من خالل

 .سم عن الشارع 15سم، وإرتفاعه  120عمل رصيف للمشاة ال يقل عرضه عن  •

 .توفير مواقف خاصة للمعاقين حركياً •

 .توفير أماكن لتحميل وتنزيل البضائع •

 .موقف للسيارات الخاصة 44جزء من الشارع يجب أن يوفر فيه  •

اه األمطار، وخطوط إنترنت عالية السرعة تزويد الشارع بنظام لتصريف مي •

 .لإلستخدامات العامة

 .معالجة شبكة الصرف الصحي •

 .زراعة مناطق في الشارع باألشجار •

 :شوارع من الدرجة الثانية .2

هي كل الشوارع التي توصل السياح إلى المواقع السياحية في المدينة، وأيضا تشمل 

  :المدينة، فيجب أن تزود هذه الشوارع ب الشوارع التي توصل إلى المراكز التجارية في

 .رصيف واسع للمشاة  •

 .إضاءات جديدة •

 .مواقف للسيارات الخاصة والتجارية، ومواقف للمعاقين حركياً •

 .مواقف لتحميل وتنزيل البضائع •

 .أماكن لتحميل النفايات •

 .تزويد الشوارع بنظام تصريف مياه األمطار وشبكات اإلنترنت •
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 :الثالثةالشوارع من الدرجة  .3

تشمل كل الشوارع المتبقية، فيجب إعادة تنظيمها بما في ذلك توفير شبكات للمياه تحت 

وإذا كان باإلمكانية تزويدها باألرصفة، وتوفيرها بكل ما ينقصها مثل شبكات  .األرض

  ...اإلنارة والصرف الصحي

  

  
  

  :مشروع كنيسة الخارطة

  :يهدف إلى تحسين المناطق القريبة من الكنيسة على النحو التالي 

 خلق طرق آمنة ومريحة للمشاة تصل إلى المناطق ذات األهمية في مأدبا التاريخية،  .1

  .وتزود باتصال مباشر مع المناطق التجارية الموجودة

خاصة إعادة تصميم الشوارع من أجل تحسين النواحي المعمارية والوظيفية لها، . 2

  .الشوارع التي فيها حركة تجارية لسهولة إستخدامها من قبل الزوار والسياح

تحسين منطقة تقاطع شارع الملك طالل، وشارع فلسطين ألنه المدخل الرئيسي لمركز . 3

  .المدينة، بحيث يعطي إنطباعاً جيداً عنها
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ف تتماشى مع إعادة تنظيم حركة السير من ناحية جعل السرعة بطيئة، وتوفير مواق. 4

  .الخطة العامة للتصميم

إيجاد نظام فعال لتصريف مياه األمطار، وكذلك تزويد المنطقة بخط إنترنت سريع . 5

  .للخدمة العامة

  .حل مشكلة القلق الذي يمكن أن يشعر به السكان من عملية إعادة تأهيل مبانيهم. 6
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  :مشروع إعادة تأهيل مبنى السرايا

  :لرئيسيةعناصر المشروع ا

 .دراسة تفصيلية لحالة المبنى، وأخذ المعلومات لإلستفادة منها في مرحلة التصميم الدقيق .1

 .معالجة الواجهات الخارجية، وترميم كل العناصر الرئيسية للمبنى .2

 .تحسين وصقل الواجهات الداخلية للمبنى .3

حتى ال تعيق معالجة الواجهة الجنوبية للمبنى، من خالل هدم األجزاء المضافة لها،  .4

 .للكنيسة) القادم من الشرق ( مشاهدة الزائر 

 .إعادة تصميم مدخل الساحة الخاصة بالمبنى .5
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  :إعادة تأهيل موقف الباصات الحالي

 .معالجة كاملة للمخارج الخاصة بموقف الباصات .1

 .للمركبات الخاصة تكون بالقرب من مخارج موقف الباصاتتوفير مواقف  .2

 ..من خالل توفير مقاعد ومظالت ،الخدمات الخاصة بالمسافرينإعادة تصميم  .3

تنظيم حركة المواصالت في المحطة، لتسهيل خروج الباصات بحيث ال تتعارض مع  .4

 .الحركة التجارية الموجودة بجانبها
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  :إعادة تأهيل الفراغات المهملة

تصريف لمياه األمطار والصرف إعادة تأهيل الفراغات من خالل إنشاء بنية تحتية لها، وشبكات 

  .إنترنت سريعة، وزراعتها باألشجار لتحويلها لحدائق عامة الصحي، وشبكات

  

  
  

  
  

  



 179

  3ملحق رقم 

  

  

  :1في قرية عرابة قصور آل عبد الهادي مشروع إحياء

  :موقع قرية عرابة وأهميتها

 تقع قرية عرابة قضاء مدينة جنين، في الجزء الشمالي من وسط فلسطين وعلى

وقد اختار آل عبد الهادي عرابة لتكون حصناً ومعقالً لهم، . األطراف الشمالية لجبال نابلس

نظراً لألهمية اإلستراتيجية التي تمتاز بها القرية وقربها من أراضيهم الشاسعة في سهل عرابة 

ومرج بن عامر، وهي تشرف على سهلها شماال وشرقا والذي كان يعتبر ممرا حيويا للقوافل 

تجارية بين الشمال والجنوب، كما أن الطريق العام والذي يربط مدينة جنين ومنطقتها من جهة ال

  .ومدينة نابلس من جهة أخرى يمر عبر هذا السهل أيضاً

وبوجود اآلبار العامة القائمة  وقد اتصفت عرابة بموقعها العسكري االستراتيجي المتميز،

مجهز بأبواب مصفحة بالحديد، إضافة إلى داخل البلدة وبوجود سور ذو أبراج صغيرة و

وفي ظل الحكم المصري أصبح . مجموعة من البيوت الضخمة والتي تعود إلى آل عبد الهادي

آل عبد الهادي العائلة السائدة في جبل نابلس وذلك بعد أن تحالفوا مع الدولة المصرية وأيدوا 

  .سياستها

  

  

  

  

  

  

 
                                                 

رسالة (. ديراستيا التاريخي كحالة دراسية لقرى الكراسي في فلسطينإحياء وتطوير مركز : موقدي، عمر جميل أحمد  1

  .2008فلسطين . نابلس. جامعة النجاح الوطنية). ماجستير غير منشورة
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  .لدات قضاء جنينصورة توضح موقع بلدة عرابة بين قرى وب

  

  
  

  

  .منظر عام لقصور آل عبد الهادي في عرابة
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  .يوضح موقع القصور في عرابة مخطط

  

  
  

  :المراحل التاريخية لبناء قصور آل عبد الهادي

استنادا إلى التاريخ الشفوي بنيت القصور في عرابة من قبل حسين عبد الهادي في 

تم بناء الجدران والبوابات واألبراج إضافة إلى جامع العقود األولى من القرن التاسع عشر، كما 

ويمكن تقسيم عهد قصور آل عبد الهادي إلى أربع مراحل استناداً على . يسمى عرابيل

المسوحات والتحليل التاريخي وبحسب التاريخ الشفوي الذي قام به مكتب حبش اإلستشاري في 

  :2004آذار 

  ):م1859-1816(المرحلة األولى للبناء 

نيت القصور في منطقة شرق القرية، فيما كانت البلدة القديمة للمزارعين في جهة ب

بسور ضخم وذلك لزيادة األمن في وقت كانت تشهد  الغرب، وفصلت منطقة القصور عن القرية

  ).1859-1830(فيه البالد صراعات ونزاعات وحروب أهلية امتدت بين 
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  ):1909-1859( للبناء المرحلة الثانية

ى المشاكل التي واجهت المهندسين المعماريين في تحديد الفترات الالحقة للقصور إحد

هي حقيقة أنها بنيت من نفس األحجار األصلية للقصور التي دمرت وهدمت في معركة عرابة 

  .، حيث استعملت تصاميم وتقنيات مشابهة في البناء1859

  ):1936-1909(المرحلة الثالثة للبناء 

م 1909مدخل القصر فإن اإلضافة للقصر تمت في العام  بحسب نص كتب فوق

والتي تم فيها بناء الجزء الجنوبي من قصر حسين عبد الهادي وبنيت على يد عبد ) ه1327(

القادر حسين عبد القادر، فعرف بقصر عبد القادر، وهذه اإلضافة الجديدة تمت من خالل 

  .عناصر معمارية حديثة

  ) 2004-1940(المرحلة الرابعة 

  

  :مشروع إحياء قصور آل عبد الهادي

عبد الهادي وتحويله إلى مركز ثقافي ضمن برنامج األمم  تم ترميم قص عبد القادر •

بالتعاون الوثيق مع وزارة السياحة واآلثار من خالل مشروع  UNDPالمتحدة اإلنمائي 

تشغيل، وقد تم إقرار عناصر المشروع من خالل ورشات عمل مشتركة مع المجتمع 

المحلي وتقرر إنشاء مركز حاسوب ومكتبة وقاعة متعددة النشاطات السمعية والبصرية 

  .ومركز معلومات ومتحف وكافتيريا واستوديو فني

من قسمين يملكهما أخوين، وتم استخدام المدخل الرئيسي التاريخي طريق إلى  القصر مكون

الجذر القديم، والجزء األصغر من القسمين استعمل مكتبة، أما المتحف واألستوديو فتقرر أن 

  .يكونا في الطابق الثاني

أما المبنى الثاني الذي تم ترميمه هو قصر حسين عبد الهادي حيث يثير هذا القصر  •

مشاعر حزينة بالنسبة للسكان، فقد استخدم سجن، لكن هذه المشاعر اختلفت عندما تم 

 .تحويله إلى مركز لألطفال يحتوي على ساحة لأللعاب وغرفة داخلية مزودة باأللعاب
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كما تم إنشاء مركز نسوي لتدريب وتأهيل المرأة للقيام بنشاطات مدرة للدخل ودورات  •

 .تدريبية

قصرين يجب اإلهتمام من كل الجهات المعنية بالحفاظ على الموروث بعد اتمام ترميم ال •

قصراً آخر من قصور آل عبد الهادي باإلضافة إلى بعض  13التراثي والثقافي بترميم 

 .المنازل التي تعود إلى العهد العثماني

  

  .بعض المخططات لقصور آل عبد الهادي في عرابة حسب التسلسل الزمني
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  .تبرز عناصر ومميزات الفن المعماري في عرابةصور 
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  .قصر حسين عبد الهادي قبل وبعد الترميم
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  .قصر عبد القادر عبد الهادي قبل وبعد الترميم ومجموعة من النشاطات التي تتم فيه
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4ملحق رقم   
 

البلد إستمارة لتوثيق المباني القديمة في قرية بالطة  
 

........................ تاريخ اإلستمارة                            .......................                       رقم المبنى    
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

غير مؤرخ                        مؤرخ            إلنشاءمراحل ا  
.............................سنة البناء  -1  
...............................سنة البناء  -2  

:اإلضافات   
 أفقي                  عمودي

طابق كامل                         طابقان                   غرفة                    حمام                    مطبخ   
............... حجر                 طوب              اسمنت                غير ذلك:           مواد بناء اإلضافات 

:اإلستخدام الحالي   
 كلي                               جزئي                            مھجور       

 
صناعي                  ثقافي      سكني              تجاري               ديني                 مخزن             

 
...............................      االستخدام االصلي  

:نوعية البناء   
 منفرد                    متصل مع مجاور                              يقع في حوش         

:حالة المبنى   
متوسط                       سيء                    مھدم                   جيد جدا                    جيد             

: عدد الطوابق  
طابق واحد           طابقان                ثالثة طوابق                أربعة طوابق              أكثر من أربعة  

مخزنعلية                       قبو                        

:الساحة السماوية   
 واحدة                            أكثر من واحدة

 أرضية                             وسطية                           جانبية
 الطابق االول                      الطابق الثاني                    الطوابق العليا

  :الملكية 
  ................................................... المالك األصلي  ...................................       المالك الحالي 

  ........................................................ المستفيد  ......................................             أجر المست
  :نوع الملكية 

  خاصة          وقف إسالمي                  وقف كنسي                    ملك حكومي                ملك بلدية
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  : السطح
   مبلط بالحجر                   مفلطح                مستوي                      قبة        

  اسمنت                 معدن               خشب                 قرميد             غير ذلك

:السقف   
خشبي                 دعامات حديدية                 قبو متقاطع                     مستوي                      قبة  

...................  قبو نصف برميلي               جملوني                     قبو متقاطع مع قبة                غيرذلك

  :عدد الغرف 
  ن                 ثالثة غرف               أربعة غرف              أكثر من أربعة  غرفة واحدة              غرفتا

: .............................................................................   مالحظات على الوصف المعماري من الداخل 

  :الخدمات المتوفرة 
  حفرة إمتصاصية                كھرباء             ماء               بئر خاص                      مجاري عامة    

 مرحاض مشترك      مرحاض خارجي           حمام             مطبخ                مرحاض داخلي              

  : الواجھة الرئيسية
  على الشارع العام                       خلفية                            باتجاه الحوش 

: .........................................................................................    مالحظات تخص الواجھة الرئيسية 
 

  :أھمية المبنى 
  ثقافية                  دينية                   سياسية                  اجتماعية   معمارية         تاريخية             

  تجارية                أثرية
 : ..............................................................................................................سبب األھمية 

  :توصيات 
  حماية                     تنظيف                      حفرية إنقاذية             إعادة إستخدام           ترميم        

 ..................................................................................توثيق تفصيلي               توصيات أخرى 

  :الصور 
....................................................................................................                        رقم الصور 

  صور خارجية                                  صور داخلية

  :مالحظات أخرى 
........................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  

...................................................................................................................................... 
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  5ملحق رقم 

  مشروع الحديقة األثرية المقترح من قبل بلدية نابلس
 

 
 
 
 



 190

 
 
 
 



 191

 
 
  



 192

 
 

  

  



 193

6ملحق رقم   
 

تل بالطةمشروع تأهيل موقع   

 

 مقدمة .1

 يعتبر تل بالطة من أهم المواقع. كم إلى الشرق من المدينة 1.5يقع تل بالطة في مدينة نابلس وعلى مسافة 

سنة قبل  1900والتي يعود تاريخها إلى " شيكيم"يحتوي التل على بقايا المدينة الكنعانية . األثرية في فلسطين

.الميالد  

وبسبب موقعها االستراتيجي على مفترق الطرق . تعود أقدم الدالئل في الموقع إلى األلف الخامس قبل الميالد

جهة  والواصلة بين شمال وجنوب فلسطين، لعبت مدينة الواصلة بين الساحل الفلسطيني ووادي األردن من 

قبل الميالد عندما أنشأ الرومان  117فقد المدينة أهميتها وهجرت عام . دوراً اقتصاديا وسياسيا هاما" شيكيم"

.مدينة نيابولس في موقع مدينة نابلس الحالية  

ية والتي تمثل نموذجاً لنظام الدفاع في تلك تشمل البقايا األثرية في الموقع على أجزاء من سور المدينة الكنعان

. الفترة، وبوابة المدينة وقصر الحاكم ومعبد  

  األهداف .2

يهدف المشروع إلى استكمال مراحل سابقة بدأتها دائرة اآلثار والتراث الثقافي للحفاظ على هذا المعلم 

مؤهالً الستقبال الزوار  األثري البارز ومعالجة المشاكل التي يعاني منها تل بالطة وتطويره ليصبح

كما ويهدف إلى تزويد الموقع بمركز الستقبال الزوار وتوفير الخدمات . المحليين والدوليين بشكل الئق

. الضرورية لهم  

 

  وصف المشروع .3
 

 مراجعة وتدقيق مخططات المساحة الموجودة وتحديثها -1

 اسبة لهادراسة المشاكل التي يعاني منها الموقع وتشخيصها ووضع الحلول المن -2

وضع مخططات إعادة تأهيل الموقع ليصبح جزءاً من الخارطة السياحية المحلية  -3

 والدولية 

 تصميم مبنى الستقبال الزوار وتوفير الخدمات لهم -4

 تخطيط مواقف الستقبال الباصات والسيارات السياحية -5

دراسة إمكانية وأسلوب ربط الموقع بمحيطه الحضري بحيث يصبح من السهل  -6

 ليه ويصبح عنصراً بيئياً ايجابياًالوصول إ

 مراجعة وتقييم حدود الموقع وطريقة تعريفها وحمايتها ووضع المقترحات البديلة -7

دراسة مسارات الحركة داخل الموقع ووضع نظام معلومات سياحية للتعريف  -8

 بالموقع 

  تصميم نظام إضاءة للموقع -9
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)الوضع القائم( المرحلة األولى   

 

التحري عن الخلفية التاريخية واألثرية بالمستوى الذي يساعد على وضع التوجهات األساسية في  -1

  مشروع التأهيل 

 إعداد وصف أثري ومعماري للموقع لتوضيح المراحل التاريخية للبناء وذلك بواسطة مخططات  -2

 :توثيق الموقع -3

a.  مخطط مساحة بمقياس رسم مالئم لتوضيح المعلومات المطلوبة 

b.  توضح جميع العيوب واالنهيارات ) واجهات ومقاطع ومساقط أفقية(مخططات مساحية

 .والتهدم ومختلف أنواع المشاكل التي يعاني منها الموقع

c.  التوثيق الفوتوغرافي لجميع الموقع وما يعانيه من مشاكل 
 

  .  وضع االستشاري لسياسة التعامل مع الموقع وتوضيح منهجية معالجة مشاكل الموقع -4

 

)مخطط التدخل(المرحلة الثانية   

    

إعداد مخططات التأهيل وما يتعلق بها من التصاميم المعمارية واإلنشائية والكهربائية والميكانيكية  -5

  باإلضافة إلى المخططات التفصيلية

 

 وضع مخططات التدخل مع توضيح حلول المشاكل التي تم رصدها والتي تدخل في نطاق العمل -6

 

)المخططات التنفيذية( المرحلة الثالثة  

 

  إعداد وثائق العطاء كاملة بما في ذلك من مواصفات عامة وخاصة وجداول الكميات -7

  وضع تقدير تكاليف المشروع -8

 القسم األول: معلومات عامة 
 معلومات أساسية

:القطاع الرئيسي االقتصادي  :القطاع الفرعي  السياحة   

تنمية الصناعة السياحية: اسم البرنامج وزارة السياحة واالثار :الجهات المنفذة للمشروع/ الجهة    

زيادة ): الفلسطينية من أجندة السياسات الوطنية(الغاية 

، تقليص الفقر، زيادة التوظيف المستدام االزدهار الوطني،

 وفرص العمل وعدالة في توزيع المصادر 

استعادة النمو  :األساسية والمتوسطة األهداف/ الهدف

ر الرأسمال المادي، تمكين وتنمية تطوي االقتصادي،

 القطاع الخاص  

تنمية وتطوير السياحة: محور السياسات  

 

زيادة مساهمة الصناعة السياحة في  :النتائج المتوقعة

تعزيز الهوية الوطنية من خالل الحفاظ      الدخل القومي

 على التراث الثقافي
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المشاريع القائمة والقديمة ذات 

المشروع، وشرح اسم (العالقة 

موجز عنه، ومدته، والجهة 

)المنفذة  

 

من قبل دائرة  1999مشروع تسييج تل بالطة سنة  -

وذلك  20000$اآلثار والتراث الثقافي بقيمة اجمالية 

 .بالتنسيق مع بلدية نابلس ودائرة المساحة العامة

الحفريات األثرية المتالحقة من قبل البعثات األجنبية  -

صف القرن الماضي والتي أدت التي أجريت حتى منت

 .الى الكشف عن الكثير من معالم بناء التل األثري

 
 
 

وصف مختصر عن ماهية المشروع 

والتدخالت  ومكوناته األساسية

  الرئيسية

 
إلى الشرق  كم 1.5يقع تل بالطة في مدينة نابلس وعلى مسافة 

. يعتبر تل بالطة من أهم المواقع األثرية في فلسطين. من المدينة

والتي يعود تاريخها " شيكيم"يحتوي التل على بقايا المدينة الكنعانية 

.سنة قبل الميالد 1900إلى   

. تعود أقدم الدالئل في الموقع إلى األلف الخامس قبل الميالد

الطرق الواصلة بين  وبسبب موقعها االستراتيجي على مفترق

الساحل الفلسطيني ووادي األردن من جهة  والواصلة بين شمال 

دوراً اقتصاديا وسياسيا " شيكيم"وجنوب فلسطين، لعبت مدينة 

قبل الميالد عندما  117فقد المدينة أهميتها وهجرت عام . هاما

.أنشأ الرومان مدينة نيابولس في موقع مدينة نابلس الحالية  

ا األثرية في الموقع على أجزاء من سور المدينة تشمل البقاي

الكنعانية والتي تمثل نموذجاً لنظام الدفاع في تلك الفترة، وبوابة 

.المدينة وقصر الحاكم ومعبد

و للحفاظ على هذا المعلم األثري البارز ومعالجة 

المشاكل التي يعاني منها وتطويره ليصبح مؤهالً 

وليين بشكل الئق وذلك من الستقبال الزوار المحليين والد

: خالل تنفيذ البنود التالية  

مراجعة وتدقيق مخططات المساحة الموجودة وتحديثها  -10

 .على أرض الواقع وتثبيتها

دراسة المشاكل التي يعاني منها الموقع وتشخيصها  -11

 .ووضع الحلول المناسبة لها واجراء التدخل الالزم

جزءاً من وضع مخططات إعادة تأهيل الموقع ليصبح  -12

الخارطة السياحية المحلية والدولية خاصة أنه كان موقعا 

 .سياحيا رئيسيا

تصميم وتنفيذ مبنى الستقبال الزوار يشمل الوخدمات  -13
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 .الصحية

تخطيط وتنفيذ مواقف الستقبال الباصات والسيارات  -14

 .السياحية

دراسة إمكانية وأسلوب ربط الموقع بمحيطه الحضري  -15

وصول إليه ويصبح عنصراً بحيث يصبح من السهل ال

 .بيئياً ايجابياً 

دراسة وتنفيذ مسارات الحركة داخل الموقع وتزويده  -16

بالمظالت والمقاعد و الالفتات االرشادية والتفسيرية 

والتحذيرية الالزمة ، باإلضافة إلى تصميم وطباعة 

  .بروشور تفسيري ومخططات خاصة بالموقع 

 .عتزويد الموقع بنظام المرئي والمسمو -17

  .تصميم وتنفيذ نظام إضاءة وصوت للموقع -18

 

المشاكل التي يحاول أن يعالجها 

) المشروع مبررات(المشروع   

يعتبر هذا التل من أهم المواقع التاريخية التي جرت فيه  •

معظم ية واسعة النطاق أسهمت بالكشف عن حفريات أثر

معالم هذه المدينة التي يمتد تاريخها إلى العصور 

القديمة ، والمرتبطة بالحضارة الكنعانية ، البرونزية 

وتضم المكتشفات سور المدينة الدائري من العصور 

البرونزية ، ونظام التحصينات األخرى من بوابات 

وأبراج ، إضافة إلى المعبد الكنعاني وبعض المباني 

 .العامة والخاصة األخرى 

ولهذا التل أهمية تاريخية وأيضا دينية هامة ترتبط   •

بأحداث حصلت فيه أو بالقرب منه ، مثل دير بير 

وقد كان هذا الموقع . يعقوب ، ومقام النبي يوسف 

يستقبل عددا ال بأ س به من الزوار ، ولكن ونظرا لنفس 

الظروف السابقة المتعلقة بممارسات اإلحتالل ، فقد 

اإلهمال الشديد ، وأصبح حاليا تعرض هذا التل إلى 

بحاجة ملحة إلى المزيد من أعمال الصيانة والترميم 

 .والتأهيل

أضف الى ذلك أن هذا الموقع يعتبر جزءا من نظام 

حضاري وسياحي كبير تضمه مدينة نابلس التي تعتبر 

من أهم المدن الفلسطينية من الناحية االقتصادية 

وع سيكون أحد والحضارية والسكانية ، وهذا المشر

الروافد الرئيسية لدعم اقتصاد المدينة وتحويل الموقع الى 
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مكان يعج بالحركة السياحية  والتفاعل مع محيطه من 

.خالل فتحه آلفاق استثمارية للقطاع الخاص  

ان تنفيذ هذا المشروع سيؤدي الى تغيير جذري في بيئته 

ومحيطه من النواحي الجمالية والصحية وتغيير واقعه 

.لمهمل الى مكان للتنزه والترفيه ا  

سيكون بال شك االستفادة الكاملة للمجتمع المحلي  -1 الفئات المستهدفة للمشروع

 وخاصة المجاورين لمنطقة تل بالطة

 القطاع االستثماري السياحي   -2

الباحثين واألكاديميين والطالب المختصين في البحث  -3

  .األثري
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 أهداف المشروع واستهدافات األداء

الوصول إلى مواقع تراث ثقافي محمية ومصانة بشكل ... :الهدف االستراتيجي للوزارة

................................................................................................فعال  

نتائجمخرجات محددة أهداف المشروع

 محددة

مؤشرات

 األداء

ةمحدد اتاستهداف  
2008 2009 2010 

استكمال المراحل 

السابقة من إعادة 

 تأهيل 

وتطويرالموقع  

 وفتحه للزوار  

 

 
 

تثبيت حدود أرض 

 الموقع بالكامل 

استكمال وصيانة 

السياج وتوريد 

.بوابات جديدة

حماية وصيانة 

ومعالجة كل 

المنشآت األثرية 

والتاريخية داخل 

الموقع حسب 

.تشخيصها 

انشاء مبنى 

الزوار الستقبال 

يشمل الخدمات 

.الصحية  

انشاء مكان خاص 

بالخدمات الخاصة 

بالمعدات وأعمال 

.الحراسة

انشاء مواقف 

الستقبال الباصات 

والسيارات 

.السياحية

تنفيذ مسارات 

الحركة داخل 

 الموقع 

تصميم وتنفيذ نظام 

إضاءة وصوت 

.للموقع  

تأهيل 

موقع تل 

بالطة 

األثري 

كموقع 

 سياحي

 ووضعه

على 

الخارطة 

السياحية 

في 

 فلسطين

زيادة 

فعالية 

الحفاظ 

المستدام 

على 

 الموقع  

75%    
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توصيل شبكة 

الكهرباء والماء 

والصرف الصحي 

.ةبالخطوط العام  

تأمين وتأهيل 

الطرق الخارجية 

المؤدية لمداخل 

.الموقع  

تطوير وسائل 

العرض والتفسير 

 للموقع

 

 
 

تزويد الموقع بنظام 

 المرئي والمسموع

تزويد الموقع 

بالمظالت والمقاعد 

و الالفتات 

االرشادية 

والتفسيرية 

والتحذيرية الالزمة 

، باإلضافة إلى 

تصميم وطباعة 

بروشور تفسيري 

ومخططات خاصة 

.   بالموقع 

 

وجود 

نظام 

عرض 

وتفسير 

متناسب 

كما وكيفا 

مع أهمية 

الموقع 

وتسويقه 

.سياحيا  

زيادة 

عدد 

زوار 

 الموقع

75%    
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  المخاطر التي يمكن أن ترافق عملية التنفيذ

 الجهة المسئولة للمتابعةالتعامل معهاإستراتيجية مخاطر داخلية

القوانين القديمة المعمول بها لحماية اآلثار - اإلدارة العامة للمواقع  قرارات وزارية لها قوة القانون  

 والترميم في الوزارة

   مخاطر خارجية

االغالقات العسكرية اإلسرائيلية  -  

 

تمديد فترة المشروع والبحث عن 

تمويل من الوزارة لتغطية 

 النفقات اإلضافية 

في   إدارة مواقع الشمال

 الوزارة 

 

 التعديات من قبل المجاورين 

التنسيق الكامل بين ادارة الموقع 

 وبلدية نابلس

ادارة مواقع الشمال في 

 الوزارة

الملكيةاعتراضات على  التنسيق ما بين إدارة المواقع  

 والشؤون القانونية

إدارة مواقع الشمال و 

 وحدة الشؤون القانونية
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Abstract   
 

This study aims basically at setting up strategies to the process of 

rehabilitation and development of Balata Al-Balad village, and then 

reaching a practical study that could be utilized in the development process. 

Furthermore, the study may comprise an experience that future studies and 

experiments may benefit from in their endeavour to develop and 

rehabilitate other Palestinian villages since almost all Palestinian villages 

share the same characteristics and traits.  

 

The study is based on data collected during the field investigation through 

surveys of the buildings located in the old sector, the elements, the urban 

spaces, and historical and archaeological sites in the village of Balata. The 

field work included filling in forms for every building and historical and 

archaeological site, in addition to taking photographs and making interview 

with old people. Collected data and field surveys were investigated and 

analyzed to reach solutions and strategies. The study contains 

recommendations to develop and rehabilitate the village.  

 



 c

The study reached the conclusion that the proposed recommendations be 

applied to develop and rehabilitate the village so that it would become a 

place busy of life at all times not merely during tourism seasons. This 

objective could be reached through providing the inhabitants with the 

necessary services and improving their habitats so that they become an 

attractive place for them to live in.  

 

  

  

  

  


