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مقدمة

تعتــرب مدينة نابل�س مــن اقدم املراكز احل�رشية يف فل�صــطني وحميطها اذ 
حتمل بني طيات جبالها ووديانها و�صــه�لها ب�صــمات احل�صــارات التي 
تعاقبــت عليها منــذ االآف ال�صــنني. وقد فر�صــت ت�صاري�صــها وطبيعتها 
نف�صــها علــى تط�رهــا العمراين مما ا�صــاف جمــااًل مميزًا علــى بنيانها 
القــدمي واحلديث حتــى ي�منا هــذا. وبالرغم من التغــريات التي طراأت 
علــى ت�صــكيلت التخطيــط والبنــاء فيها مــع كل حمتل وغــازي اال ان 
اهميتها ات�صــمت با�صتمرارية تط�رها وجتددها على مدى الع�ص�ر بحيث 
ات�صــلت وتلحقت طبقــات احل�صــارات املتتالية وامتدت على ار�صــها 
لت�صكل ف�صيف�صــاء عمرانية مميزة ال زالت ظاهرة يف ارجاء بلدتها القدمية 
ويف م�اقــع عديدة ح�لهــا تزخرباإبداعات العمــارة البيزنطية واالأي�بية 

واململ�كية والعثمانية.

واعتربت نابل�س على مدى الع�صــ�ر مركزًا اقت�صاديًا وجتاريًا و�صيا�صيًا 
هامًا يف فل�صطني وكان مل�قعها املف�صلي اثرًا كبريًا �صاهم يف نه�صة فل�صطني 

وات�صالها بالبلدان املحيطة خلل احلقب التاريخية التي تعاقبت عليها.

وبرغــم الك�ارث الطبيعية واحلروب والنزاعات التي مرت على املدينة 
اال ان نابل�س ارتفعت كل مرة ف�ق امل�صاعب ونف�صت عنها غبار ال�صعاب 
لتنه�س من جديد ولتاأخذ دورها القيادي والرائد يف االر�س الفل�صطينية.

وقد كانت �صــن�ات االحتــلل اال�رشائيلي يف العق�د االربعة املا�صــية 
قا�صــية على املدينة كغريهــا من املدن الفل�صــطينية وعانــت نابل�س وال 
زالــت تعاين ايام احل�صــار الط�يلــة واالجتياحات املدمــرة والتي مل 

ترحم اآثارها وتراثها وال �صي�خها واطفالها.

وعلوة على مظاهــر التده�ر الفيزيائي للمباين وامل�صــاكن التاريخية 
والرتدي يف �صــبكات اخلدمــة والبنية التحتية فاإن تغيــري االحتياجات 
وال�ظائف و�صــغ�ط متطلبــات احلياة الع�رشيــة واختلف الرتكيبة 

ال�صكانية واالجتماعية يف البلدة القدمية زاد االو�صاع فيها تفاقمًا.

وقد جاء ذلك بعد عق�د من االهمال الذي ادى اىل التده�ر يف ن�صيجها 
املعماري املميز ونزوح العديد من العائلت وامل�ؤ�ص�صات عنها وانهيار 
بنيتهــا التحتيــة، كما ان �صــن�ات االجتيــاح والق�صــف والتدمري التي 
مار�صــتها ق�ات االحتلل يف البلدة القدمية يف نابل�س ادت اىل �صــياع 
وفقدان العديد من مبانيها التاريخية و�رشوحها العمرانية وتدمري كلي 

او جزئي للكثري من م�صاكنها ومرافقها.

ونتيجة لذلك ت�جهت م�ؤ�ص�صــة التعاون يف عــام 2007 لكي تعد خطة 
الحياء البلــدة القدمية يف نابل�س، وقد دعم ال�صــندوق العربي للمناء 
االقت�صــادي واالجتماعــي ت�جه م�ؤ�ص�صــة التعاون بتخ�صــي�س منحة 

العداد اخلطة مبنحة �صخية للقيام بالدرا�صات وامل�ص�حات املطل�بة.

وعليه فقد وجــد املكتب الفني لربنامج اعمار البلــدة القدمية يف القد�س 
اهمية اعداد خطة �صــاملة ومتكاملة لت�جيه الن�صاطات التنم�ية يف البلدة 
القدميــة يف نابل�س على غــرار اخلطة التي قام باإعدادهــا للبلدة القدمية 
يف القد�س عام 2002. بحيث ت�صــمل اخلطة تقييم االو�صــاع املعي�صــية 
وال��صــع االقت�صادي واالجتماعي وامل�ؤ�ص�صــاتي وحتديد االحتياجات 
واالول�يات ومن ثم اخلروج بت��صــيات وم�صاريع حمددة لكل قطاع 
للبدء يف عملية احياء وتنمية متكاملة يف البلدة القدمية مت�ازية مع خطة 
ترميم وحماية لرتاث البلدة القدمية بناء على الق�انني واملعايري الدولية 

للحفاظ على الرتاث.

وقــد كانت امل�ؤ�ص�صــة قد بــداأت يف عــام 2006 بتنفيذ م�صــاريع لرتميم 
وتاأهيــل مباين واح�ا�س �صــكنية يف البلدة القدميــة يف نابل�س من خلل 
املكتب الفني لربنامج االعمار خا�صة م�صاريع اعادة اعمار املباين التي 
تدمرت اثر االجتياجات اال�رشائيلية املتعاقبة على املدينة خا�صــة بلدتها 

القدمية.

وقد �صــاهم يف اعداد خطة احياء البلــدة القدمية يف نابل�س طاقم تخطيط 

فل�صــطيني ي�صــم كافــة اخلــربات اللزمة العــداد اخلطــة والجراء 
امل�صــ�حات امليدانية اللزمة وكذلك العداد قاعدة �صــاملة للبيانات عن 
البلــدة القدمية. وقد حر�س فريق املكتب الفني للم�ؤ�ص�صــة على ان يتم 
الت�صــاور مع بلدية نابل�س واللجان وامل�ؤ�ص�صات املحلية ذات العلقة منذ 

بداية التفكري يف اعداد خطة االحياء.

وبرغم �صع�بة الت�ا�صــل اجلغرايف احيانا ما بني افراد الفريق اال ان 
الفريق اعتمد منذ البداية على مبداأ التن�صــيق والت�صــاور ما بني اأع�صاءه 
وكافة اجلهات املعنية من خلل عقد عدد من ور�صات العمل والندوات 
ملراجعــة نتائج وت�جهات الدرا�صــات لتط�ير املعل�مات وما نتج عنها 
من ت��صــيات. وبرغم من ان اجراء الدرا�صات وامل�ص�حات يف بداية 
العمل كان �صــعبًا ب�صبب االو�صــاع االمنية ال�صــائدة مما ادى لتاأخري 

التنفيذ اال ان الفريق متكن من اجناز معظم االعمال املطل�بة.

ومع التح�صن الن�صبي للو�صاع االمنية يف داخل وح�ل مدينة نابل�س يف 
نهاية عام 2009 مما ادى اىل انتعا�س حمدود يف الظروف االقت�صادية 
واالجتماعية، قام الفريق يف عام 2010 مبراجعة الت��صــيات التي مت 
و�صعها لتتنا�صب مع الظروف املتغرية وبالتن�صيق مع اجلهات الر�صمية 

وال�رشكاء.

وكان اال�صا�س الذي بنيت عليه اخلطة ان البلدة القدمية يف نابل�س مدينة 
غنية حية ت�صــكل قلــب املدينة الناب�ــس وتعرب عن ه�يتها وما�صــيها. 
وبرغم ما حل بن�صــيجها العمــراين من دمار واهمال وا�صــتخدام غري 
منا�صــب ومــا تفتقر اليه مــن خدمات ومرافــق اال ان �صــحر البلدة ال 
زال يكمن يف مبانيها الرتاثية و�صــ�ارعها وازقتها واحيائها وا�ص�اقها 
و�رشوحها املعمارية وم�صــاكنها مبا تظهره االبداعات املعمارية الذي 
خلّفتها احل�صــارات املختلفة التي مرت عليهــا وتداخلت اآثارها املميزة 

بني جبناتها.
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- مفاهيم احياء املراكز وامل�اقع التاريخية
ترتاوح نظرة اجلهات الر�صــمية واملهنية للمراكز واملدن التاريخية ما 
بني �ــرشورة التعامل معها كمناطق مميزة تزخر بتحف معمارية من 
املــ�روث احل�رشي للمة، ويت�جب احلفاظ عليها وحمايتها وما بني 
نظرة نقي�صــة تعترب هذه املدن مناطق فقــرية تثقلها االآفات االجتماعية 
والتده�ر االقت�صــادي slum areas وان مبانيها وان كانت تاريخية 
غري ان ن�صيجها العمراين متهالك كما اأنها تفتقر للخدمات وحتتاج جلهد 

كبري وتكلفة عالية لتح�صني ظروفها.

ويف الغالب ما حتمل املدن واملراكز التاريخية يف البلد العربية مزيجًا 
من هذه ال�صــفات واملميزات والعيــ�ب وحتت�ي يف داخلها الكثري من 
التناق�صــات من حيث ال�صكل وامل�صم�ن. فمن جهة حتمل هذه املراكز 
بني ا�صــ�ارها اجمــل واهم املبــاين وال�ــرشوح العمرانيــة التاريخية 

�صــاهدة على ارث االجداد واحل�صــارات التي تعاقبت على ار�صــها. 
يف حني ترتك �صــن�ات وعق�د االهمال والفقر والك�ارث واحلروب 
وال�رشاعــات ب�صــماتها علــى جدرانهــا ومبانيهــا العتيقة ون�صــيجها 
العمراين الــذي حاكته االجيال املتلحقة مما يخفــي مميزاتها اجلمالية 
وقيمتهــا الرتاثية ويغلــب عليها علمات الــرتدي والتده�ر التي تكاد 
تطم�س االبداعات والتفا�صــيل املعمارية ومعها الذكريات التي حتملها 

بني ثناياها وازقتها و�ص�ارعها.

هناك عــادة ت�جهني ا�صا�صــني للتدخــل يف املدن واملراكــز التاريخية 
واحلفاظ على تراثها ب�صــكل عام وحماية مبانيها و�رشوحها التاريخية 

ب�صكل خا�س وهما الت�جه الر�صمي والت�جه غري الر�صمي.

يعتمد الت�جه الر�صــمي على قرارات تاأخذهــا اجلهات احلك�مية مبنية 
علــى خطط عامــة ويتم تنفيذ هــذه القــرارات من خلل امل�ؤ�ص�صــات 

خلفية:1.1
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الر�صمية حتت اال�رشاف احلك�مي. وتتبع هذه اخلطط اال�صرتاتيجيات 
وال�صيا�صــات احلك�مية املتعلقة باحلفاظ على امل�اقــع التاريخية معتمدة 

على ق�انني خا�صة للحفاظ على املباين التاريخية ومبانيها.

يف حــني يعتمد الت�جه غري الر�صــمي )العف�ي( على تدخل حمدود من 
قبل ا�صحاب او م�صــتخدمي مباين تراثية داخل املدينة التاريخية �ص�اء 
باإ�رشاف وت�جيه فني او بدونه وذلك من خلل للقيام با�صافات بهدف 
ت��صــيع احليز املت�فر او ا�صافة خدمات �صــحية وغريها وغالبًا ما يتم 
هذا التدخل بدون اعلم ال�صــلطات الر�صــمية وبدون احل�صــ�ل على 

الرتاخي�س اللزمة.

كما ان هناك ت�جهًا �صــبه ر�صــمي تنبــع من خلله التدخــلت النابعة 
مــن اهداف ا�صــتثمارية يق�دهــا القطاع اخلا�س وي�صــعى بال�رشورة 
"لتح�صــني" ال�صــكل العام للمبنــى التاريخي وترميمــه وتاأهيله لزيادة 
قيمته التجارية وا�صــتخدامه الغرا�س ربحية وغالبًا ما يق�م امل�صــتثمر 
باحل�صــ�ل على م�افقة ومباركة اجلهات الر�صمية واال�صتعانة بخرباء 

ومتخ�ص�صني فنيني.

غري ان الت�جهات "�صــبه الر�صمية" تك�ن غالبًا انتقائية وفردية وتركز 
فقط على املبنى التاريخي املن�ي ا�صتخدامه من قبل ال�صاكن او امل�صتعمل 
او امل�صتثمر بدون النظر اىل املحيط الذي يقع فيه هذا املبنى ومن الطبيعي 
ان تك�ن نتيجة التدخل الر�صمي من اجلهات احلك�مية او �صبه الر�صمي 
من القطاع اخلا�س اف�صــل من الناحية املهنية والفيزيائية خا�صة اذا مت 
التعامل مع املدينة القدمية ب�صــكل �صم�يل ويف بع�س احلاالت يتم اتباع 
الق�انني واملعايري الدوليــة للحفاظ على الرتاث بدرجات متفاوتة اثناء 
التنفيذ غري ان النتيجة غالبًا ما تك�ن باأن يتم ترميم وتاأهيل مباين فردية 

ل�صالح اال�صتثمار من دون االلتفات الحتياجات ال�صكان واملجتمع.

ومن املمكن تلخي�س التدخلت مبا يلي:

- التدخل الر�سمي يف املدن وامل�اقع التاريخية:
يت�صــم التعامل لدى اجلهات احلك�مية والر�صــمية مع املراكز وامل�اقع 
التاريخية التي تقع حتت م�صــ�ؤوليتهم باأ�صــل�بني متناق�صــني متامًا وان 
كان تاأثري كلهما �صــلبيًا ب�صكل كبري وهما اما االهمال او اال�صتثناء التام 

.Exclusivity او التحكم املطلق والتمييز Exclusion

ويظهــر اال�صــل�ب االول جتاهــل امل�صــ�ؤولني يف هــذه املــدن نتيجــة 
عــدم رغبة اجلهة الر�صــمية الن تتعامل معها او ان تــ�يل اأي اهتمام 
باالو�صاع املعي�صية ل�صكانها فيتم ا�صتثناء املنطقة و�صكانها من املخططات 
الهيكلية واخلطط التنم�ية او التغا�صــي عن االحتياجات الهامة للمدينة 
التاريخية و�صــكانها. ويف حني تعرتف بع�س اجلهات الفنية املخت�صــة 
العاملــة يف امل�ؤ�ص�صــات احلك�ميــة باأهمية حماية املــ�روث احل�رشي 
لهــذه املدن، اال انه نادرًا ما يتم تخ�صــي�س امليزانيات املطل�بة لرتميم 
امل�اقع التاريخية فيها وتاأهيل خدماتها. كما ان االأو�صــاع االقت�صادية 
واالجتماعية ل�صكانها ال ت�ؤخذ بعني االعتبار عند و�صع اخلطط التنم�ية 

.)Excluded Area( مما يرتك هذه املناطق خارج اخلطط الر�صمية

ومــع مــرور الزمــن وا�صــتمرار �صيا�صــة التجاهل واالهمــال تزداد 
الظروف املعي�صــية لل�صــكان �صــ�ءًا ويزداد تده�ر الن�صــيج العمراين 
التاريخــي واملباين الرتاثيــة التي يقطنها او ي�صــتخدمها ال�صــكان. مما 
يك�ن له تاأثري �صــلبي على االو�صــاع االجتماعية واالقت�صادية ل�صكان 
وم�صــتخدمي مبــاين البلدة القدميــة وبالتايل على املبــاين التي يق�م�ن 

با�صتخدامها.

يف حــني يتج�صــد اال�صــل�ب الثاين يف تعامل ال�صــلطات مــع هذه املدن 
 )Exclusive Areas( واملراكــز التاريخية كمناطق متميــزة خا�صــة
ذات قيمــة جتارية عاليــة وجاذبة لل�صــياحة وبالتايل يتجه امل�صــ�ؤولني 
لت�صــجيع اال�صتثمار يف مباين وعقارات يف هذه املناطق ويتبعها ارتفاع 
يف قيمة املباين �ص�اء لل�رشاء او اال�صتئجار مما ي�صكل عامل طرد ل�صكان 
هذه املناطق ودفعهم للخروج منها، وا�صــتبدالهم بفئات مرتفعة الدخل 
)Gentrification( وبالرغم من ان نتيجة التدخل الر�صمي "االيجابي" 

يف احلفاظ على املدينة التاريخية مب�صاركة القطاع اخلا�س تبدو ناجحة 
حيث يتم حت�صــني املظهر اخلارجي للمباين وامل�صاكن والطرق الداخلية 
ويتــم تاأهيل بنيتها التحتية اال انها �رشعان ما تتح�ل اىل جزر معزولة 
يف و�صــط املدينــة فارغة من حمت�اهــا تعتمد يف حي�يتهــا على الزوار 
وال�صياح ال على ا�صحابها وتتح�ل البلدات القدمية اىل متاحف ومراكز 

�صياحية اليطالها ا�صحاب الدخل املحدود او �صكانها االأ�صليني.

- التدخل غري الر�سمي يف م�اقع او مباين تاريخية 
حمددة:

الت�جه غري الر�صــمي والذي يتبعه عادة ال�صــكان وامل�صــتخدمني رمبا 
يكــ�ن ه� الت�جه ال�حيــد الذي يك�ن له نتيجة تنم�يــة مبا�رشة عليهم 
حيث انه يلبي احتياجات امل�اطنني وي�فر لهم املاأوى او املكان املطل�ب 
للعمل حتى وان كانت طريقة التنفيذ ع�ص�ائية وغري ملئمة من الناحية 

الفنية.

ففــي العديد من املدن التاريخيــة يف البلد العربية حيــث يقطن اغلبية 
ال�صــكان من ذوي الدخل املحدود والفئات املهم�صــة يتجه امل�صــتخدمني 
لبناء ا�صافات افقية وراأ�صية بطرق ع�ص�ائية لت�فري امل�صاحات اللزمة 
للعائلة املمتدة ويق�م ال�صــكان باأنف�صــهم بت��صــيل منازلهم مع �صبكات 
اخلدمة ب�صكل ع�صــ�ائي وبدون م�صاعدة فنية او رقابة. ومن الطبيعي 
ان يدفعهــم اهمال اجلهات الر�صــمية الحتياجاتهم او عدم قدرتها على 
حت�صــني ظروفهــم للعتماد على انف�صــهم وعلــى ما يت�فــر لديهم من 
امكانيــات حمدودة. وتك�ن غالبًا نتيجة هذه التدخلت الع�صــ�ائية ان 
يزداد تده�ر االو�صــاع الفيزيائية واالن�صــائية للمباين لعدم اعتمادها 
على ا�صــ�س فنية. كما ان التغريات التي حتدث على الن�صــيج العمراين 

التاريخي تفقده الكثري من عنا�رشه املميزة وقيمته الرتاثية.

حتليل / ت�سخي�س املدينة التاريخية
عند النظــر اىل مك�نات املدينة التاريخية )العربية / اال�صــلمية( تبدو 
كمزيج متداخل من املناطق ال�صــكنية )الق�صــ�ر وامل�صاكن( واال�ص�اق 
التجاريــة واخلانــات واملدار�ــس واماكن العبــادة واالماكــن الثقافية 

والرتفيهيــة والتي �صــكنتها وا�صــتخدمتها كافــة الطبقــات االجتماعية 
واالقت�صــادية وامل�ؤ�ص�صــات باختلف امكانياتها ون�صاطاتها على مدى 

قرون عديدة.

وقــد وفــرت املدينة عــرب التاريخ للم�اطــن املاأوى واماكــن الرزق 
والعبادة والن�صــاطات التعليميــة والثقافية والرتفيهية واحت�صــنت بني 
ا�صــ�ارها خليطًا �صــكانيًا بخلفيات اجتماعية وماليــة خمتلفة ويبدو ذلك 
جليــًا يف هذه املــدن الي�م عند النظر اىل م�صــاحات واحجام امل�صــاكن 
والق�صــ�ر والتي بنيت متجاورة لتلئــم احتياجات وامكانيات �رشائح 

الدخل املختلفة لل�صكان.

و�صــمل املجتمع املقيم يف االحياء املختلفة يف املا�صي خليطًا من الطبقات 
قادرة على حماية نف�صــها وحتديد اول�ياتهــا وتغري احتياجاتها. وعلى 
مدى الع�صــ�ر تغريت ال�ظائف وتبدلــت االول�يات لدى املجتمعات 
املختلفــة ومت تط�يع املباين يف هذه املدن خلدمــة ال�ظيفة اجلديدة غري 
ان اال�صــتمرار يف ا�صتخدام امل�اد املحلية وا�صاليب البناء التقليدية حافظ 
علــى الهيكل العام للمدينة وعلى ن�صــيجها العمراين التاريخي بل وزاد 

من قيمته الرتاثية.

ويف حني ال زال الهيكل والتك�ين العمراين للمدينة التاريخية يف بلدنا 
العربيــة الي�م يحمل نف�س اخل�صــائ�س املعمارية اال�صــلية بالرغم من 
تدهــ�ره الفيزيائي وعدم تط�ر بنيته التحتيــة. غري ان هناك اختلفًا 
وا�صــحًا بالن�صــبة للن�صــيج االجتماعي ل�صــكان املدينــة التاريخية الي�م 
عما كان عليه �صــابقا حيث هجرت جمم�عــات النخبة وذوي الدخ�ل 
املت��صــطة واملرتفعة معظم املراكــز التاريخية وا�صــبحت املدينة ملجاأ 
لذوي الدخل املتدين والفئات املهم�صــة التي ال متلك القدرة على حت�صني 
او�صــاعها او االنتقــال من البلــدة القدمية اىل املناطــق احلديثة. ومع 
عدم متكن ال�صــكان من حت�صني م�صــاكنهم وحماية عنا�رشها التاريخية 
كما يجب، يزداد ال��صــع �ص�ءًا يف للن�صيج العمراين للمدينة التاريخية 

ومياثله الن�صيج االجتماعي وتبقى احللقة املفرغة.

وعندما ينظر امل�صــ�ؤولني او املهنيني املخت�صــني بالتطــ�ر العمراين او 
احلفــاظ على الرتاث لهــذه املدن يجــدوا يف اخل�صــائ�س االجتماعية 
واالقت�صــادية لل�صكان معيقًا لتنفيذ اخلطط امل��ص�عة وت�صكل التعقيدات 
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القان�نيــة والل�ج�صــتية املتعلقة بامللكيــات رادعًا عن التدخل لتح�صــني 
االو�صاع الفيزيائية للمباين واخلدمات وللحفاظ على الرتاث العمراين 
املميز للمدينة التاريخية وه� ما يدفع ال�صــلطات الر�صمية يف الكثري من 
االحيان اىل اهمال هذه املناطق او اللج�ء ل��صع خطط لتغيريها ب�صكل 

جذري كما ذكر �صابقًا.

ويف حــني يبدو الن�صــيج العمراين الرتاثــي الي�م يف العديــد من املدن 
واملراكز التاريخية متما�صــكًا وتظهر العلقة ما بني املباين وال�ص�ارع 
والفراغات من�صــجمة مع ال�صــكل العــام للمدينة اال�صــلية، اال ان هذا 
املظهــر ال يعك�س التغريات – اجلذرية احيانــًا – التي طراأت على هذه 
املــدن نتيجة التدخلت واال�صــافات املختلفة ومــا مت فقده من عنا�رش 
معمارية مميزة على مدى العق�د والقرون املا�صــية �صــ�اء ب�صــبب ما 
قام به امل�صــتخدم�ن او اجلهات امل�صــ�ؤولة او ب�صــبب الدمار الناجت عن 

الك�ارث الطبيعية واحلروب والنزاعات املتعاقبة.

ومع التغيري الــذي طراأ على املجتمعات يف املــدن واملراكز التاريخية 
والتغيــري يف االحتياجــات واالول�يــات واحلاجــة لت�فــري اخلدمات 
الع�رشية ل�صكانها وم�صتخدميها فاإن ذلك ي�صع املزيد من امل�ص�ؤولية على 
كاهل ال�صــلطات امل�صــ�ؤولة للتعامل مع هذه املتغــريات يف ال�قت الذي 
تق�م فيه باحلفاظ على املباين التاريخية والن�صيج العمراين الرتاثي لهذه 

املدن وحمايتها و�صمان دمي�متها وا�صتمرارها.

- مفه�م اعداد خطة االحياء للبلدة القدمية يف نابل�س
اعتمد املفه�م الذي اتبعــه الفريق العداد خطة االحياء على النظر اىل 
البلدة القدمية يف نابل�س كمدينة تاريخية حية اأواًل وكذلك على انها جزء 

ال يتجزاأ من الن�صيج العمراين ملدينة نابل�س احلديثة باأكملها.

وبالتايل كان الهدف الذي ادى اىل ر�صــم اخلط�ط اال�صا�صــية للخطة 
يرتكز على احلفاظ على حي�ية البلدة القدمية ودعم ن�صاطاتها وتط�ير 
القطاعات املختلفة التي تعتمد عليها ا�صــافة اىل حماية تراثها العمراين 
والثقــايف املميــز. ويف نف�ــس ال�قت هدفــت اخلطة اىل ابقــاء العلقة 
التبادلية والتكاملية ما بني املركز التاريخي ملدينة نابل�س )البلدة القدمية( 

وحميطها التجاري وبقية اجزاء املدينة احلديثة.

اعتمد اعداد خطة احياء البلدة القدمية يف نابل�س على ال�رشاكة وامل�صاركة 
والتن�صيق مع اجلهات املحلية الر�صمية وغري الر�صمية يف مدينة نابل�س. 
وكان الت�صــ�ر الذي مت و�صعه ناجت عن روؤية جميع االطراف لدور 
البلدة القدمية يف نابل�س يف حياة املجتمع النابل�صــي والفل�صطينيني وكذلك 
الدور املا�صــي واحلا�رش الذي �صــاهمت بــه البلدة القدميــة يف احلياة 
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية للمدينة ككل وكيفية تعزيزه و�صمان 

ا�صتمراريته.

تاريخيا كانت نابل�س حلقة و�صــل بني اجزاء فل�صطني املختلفة، ولعبت 
ا�صــ�اقها وجتارتها دورًا ا�صا�صــيًا يف نه�صــة فل�صــطني لعقــ�د كثرية. 
وبعد النكية وتق�صــيم فل�صــطني يف عام 1948 ا�صــتمرت نابل�س يف لعب 
هذا الدور كمدينة رئي�صــية يف ال�صــفة الغربية حني ا�صبحت جزءًا من 
اململكة االردنية الها�صــمية وبعد احتلل ال�صــفة الغربية يف عام 1967 
و�صــق�ط نابل�س كغريها من املدن حتت االحتلل اال�رشائيلي، عادت 
مدينة نابل�س، يف نهاية ال�صتينات وبعد فرتة وجيزة من االحتلل الداء 
دورها الهام يف االقت�صــاد ال�طني الفل�صطيني ول�صن�ات ط�يلة لتخدم 
ا�صــ�اقها التقليدية ومركزها التجاري مدن فل�صــطني يف ال�صفة الغربية 

واملناطق الفل�صطينية وراء اخلط االخ�رش.

ومل يتزعــزع هذا الدور اال بعد االنتفا�صــة االوىل حيث عانت نابل�س 
كغريها من احل�صار واالغلق وا�صابيع منع التج�ل ا�صافة اىل القي�د 
التي فر�صــتها �صلطات االحتلل على تط�ير املدن الفل�صطينية وت��صيع 
حدودهــا لتلبيــة احتياجات النمــ� الطبيعي فيها وغريهــا من املع�قات 
االقت�صادية والقان�نية والفنية التي و�صعتها �صلطة االحتلل من خلل 

اوامرها الع�صكرية واجهزتها التع�صفية املختلفة.

وعادت نابل�س اىل التعايف عند دخ�ل ال�صــلطة الفل�صطينية يف منت�صف 
الت�صــعينات وبا�رشت باأداء دورها كعا�صــمة فل�صــطني االقت�صادية اال 
ان ردة فعلة االحتلل القا�صــية على االنتفا�صــة الثانية يف مطلع القرن 
ال�احــد والع�رشين واحل�صــار اخلانــق واحل�اجــز واالغلقات غري 
امل�صــب�قة واالجتياحات املتعاقبة التي ا�صــتهدفت نابل�س اكرث من غريها 
من مدن فل�صطني ادت اىل �صلل كافة مناحي احلياة يف نابل�س االقت�صادية 

والثقافية واالجتماعية.

وبرغم �صــن�ات املد واجلزر وظــروف الفقر والقهر التي عانت منهــا املدينة اال ان البلدة 
القدميــة بقيــت القلب الناب�ــس للمدينة، يرف�س اال�صــتلم ويغذي �رشايــني املدينة يف كافة 

ارجائها بالدم واحلياة.

ومنذ منت�صــف عــام 2009، بداأ تخفيف جزئي للح�صــار الذي عانت منه املدينة ل�صــن�ات 
عديــدة وبــداأت احلياة تدب يف املدينة ب�صــكل تدريجي خا�صــة مركزها التجــاري وبلدتها 
القدمية وعادت اف�اج الفل�صطينيني لزيارتها من خمتلف انحاء ال�طن. غري ان هذا التح�صن 
ال زال ياأخــذ طابعًا اآنيــًا وم�ؤقتًا ما دامت نابل�س ال زالت تزرخ حتت االحتلل وتخ�صــع 

الجرائته القمعية امل�صتمرة كغريها من مدن فل�صطني. 

وقد �صعت هذه اخلطة الن تتعامل مع ال�اقع امل�ؤمل بتعقيداته ومتغرياته وان تبني ا�صتنتاجاتها 
وت��صياتها ح�صب الظروف التي تعي�صها املدينة والقي�د املفرو�صة عليها كما حر�س الفريق 
على ان تت�صــف املقرتحات وامل�صــاريع التي مت اعدادها على مرونــه التنفيذ والتكامل بني 

عنا�رشها برغم ما يحيط بالبلدة القدمية من ظروف.

وعليه فاإن املفه�م الــذي اتبعه فريق اعداد اخلطة 
علــى ان البلــدة القدمية يف نابل�س وبرغم امل�صــاكل 
والتدهــ�ر  ل�صــكانها  واالجتماعيــة  االقت�صــادية 
الفيزيائــي ملبانيها وبنيتها التحتية اال انها تبقى مدينة 
حية تقدم اخلدمات املختلفة ل�صكان نابل�س من داخل 
البلــدة القدمية وخارجهــا ولزوارها مــن مناطق 
فل�صــطني املختلفة. وبالتايل فقــد ت�جه الفريق حت� 
ايجاد ت�ازن يلبي احتياجات �صــكان وم�صــتخدمي 
البلــدة القدميــة مــن م�ؤ�ص�صــات وزوار وكذلــك 
الحــداث تغيــري وحت�صــني يف الظــروف البيئيــة 
والفيزيائيــة للمبــاين واخلدمــات يف ال�قت الذي 
يتم فيه التعامل بحر�س وح�صا�صــية مع "املحت�ى" 

الرتاثي الذي تتمتع به هذه املدينة املميزة.

�سكل )3( خط�ات اعداد اخلطة وفريق العمل

مرجعية: اجلهات 
الر�صمية 

امل�ؤ�ص�صات االهلية

الطاقم الرئي�صي

م�ؤ�ص�صة التعاون

طاقم 
اخلرباء وامل�صت�صارين

اخ�صائيني يف جمال 
الرتاث والتنمية

ط�اقم امل�ص�حات 
امليدانية

درا�صات ال�اقع احلايل 
لكافة القطاعات

اعداد اخلطة الت�جيهية 
الرئي�صية

اعداد خطط تط�ير 
لكافة القطاعات 

اعداد اخلطة 
اال�صرتاتيجية

اعداد اخلطة 
التنفيذية
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2.13.1 منهجية اعداد خطة االحياء:اأهداف خطة االحياء

اعتمد فريق برنامج االعمار يف م�ؤ�ص�صــة التعاون منــذ بداية التفكري يف اعداد خطة الحياء 
البلدة القدمية يف نابل�س على مبداأ ال�رشاكة وامل�صاركة.

وقد بداأ الفريق منذ املراحل االوىل العداد اخلطة بالتن�صــيق مع بلدية نابل�س واللجنة االهلية 
يف نابل�س وعدد من اخلرباء من ا�صــاتذة جامعة النجاح ال�طنية وغريهم من املتخ�ص�صــني 
يف خمتلف القطاعات التنم�ية للتفاق على الت�جه العام ل��صــع اخلطة واهدافها ومنهجية 

اعدادها.

�سكل )2( مراحل العمل وم�ست�يات التدخل

و�صــعت اخلطة ان تتبــع منهجية �صــم�لية معتمدة 
على االبحاث والدرا�صات امليدانية لكافة القطاعات 
النتاج درا�صــات عملية معمقة ت�صــمل و�صفا دقيقا 
لل��صــع احلــايل يف كافة جماالت احليــاة يف البلدة 
القدمية يف نابل�س واعتمد معظم اخلرباء امل�صــاهمني 
 Swat( يف االعــداد على التحليل العلمــي والعملي
 Strength الظهــار مميــزات القــ�ة )Analysis

وال�صــعف Weakness والفر�س املتاحة للتط�ير 
Opportunities والتهديدات التي ت�اجه كل قطاع 

ومن ثــم اخلروج با�صــتنتاجات تــ�ؤدي اىل حتديد 
االحتياجات واالول�يات ب�اقعية ولتط�ير ما ينتج 
عنها من ت��صيات ب�صكل حزم مل�صاريع يقرتحها كل 
خبري يف جماله ليبداأ مــع تنفيذها اخلط�ات االوىل 

نح� احياء البلدة القدمية يف نابل�س.

بعد عقد عدد من اجلل�صــات واللقاءات التمهيدية مع 
اجلهات املعنية يف نابل�س والت�صــاور ب�صاأن املنهجية 
واالبعــاد التي �صت�صــملها اخلطة مت تعيــني الفريق 
الفني من اخلرباء للبدء باإعداد الدرا�صات املطل�بة.

وبعد تعيني معظم افــراد الفريق وحتديد اخلط�ط 
الرئي�صــية للبحاث والدرا�صات املطل�بة واالتفاق 
علــى البن�د املرجعيــة لكل خبري مت عقــد عدد من 
االجتماعــات التن�صــيقية بــني افراد الفريــق الفني 
ومب�صاركة اع�صــاء من مهند�صي وخرباء يف بلدية 
نابل�س واللجنة االهلية وقد كانت هذه اجلل�صــات تتم 
ب�صــكل مكثف يف املراحل االوىل للدرا�صة للتن�صيق 
والت�صــاور بني افــراد الفريق ومن ثــم عكف كل 
خبري على الرتكيز على اعداد اال�صرتاتيجية وخطة 

العمل التف�صيلية للقطاع كل ح�صب تخ�ص�صه.

وقــد تزامن اعداد الدرا�صــات القطاعيــة مع البدء 
باإعــداد قاعدة معل�مات �صــاملة عن مبــاين البلدة 

ي�صــتدعي وج�د البلدة القدمية يف نابل�ــس يف قلب مركز املدينة احلديث 
تعامل خا�صا عند حتديد اهداف خطة االحياء وا�صل�ب اعدادها وكيفية 

ومتطلبات تنفيذها.

ويف حــني تعتــرب عملية االحيــاء جزء ال يتجــزاأ من العمليــة التنم�ية 
ال�صــاملة للمدينة وعليــه فاإن حتديد االهداف املن�صــ�دة من اعداد خطة 
االحياء يجــب ان يتقاطع ويتطابق اىل حد كبــري مع املخطط التنم�ي 
ال�صــامل ملدينة نابل�س ككل. غري ان اخل�ص��صية التاريخية واملعمارية 
والفيزيائيــة للبلــدة القدمية ا�صــافة اىل طبيعة االو�صــاع االجتماعية 
واالقت�صادية ال�صائدة فيها حتتم التعامل مع ظروفها بالعناية واحل�صا�صية 

اللزمة.

ولــذا ت�جــب ان تهدف اخلطة امل��صــ�عة الحيــاء البلــدة القدمية باأن 
يتــم التعامل معهــا كجزء ال يتجزاأ من الن�صــيج العمــراين واالجتماعي 
واالقت�صــادي لنابل�ــس احلديثة ويف نف�ــس ال�قت مراعــاة ك�نها م�قع 
ح�صــا�س ومميــز ذا متطلبات خا�صــة. وبذلك تهدف اخلطــة اىل خلق 
تــ�ازن ما بــني تلبيــة االحتياجــات التنم�ية للبلــدة القدميــة ومرافقها 
وخدماتهــا واول�يــات �صــكانها وم�صــتخدميها يف حني يكــ�ن التعامل 
بحر�ــس مع املميزات املعماريــة والرتاثية لن�صــيجها العمراين ومبانيها 
و�رشوحها التاريخية بحيث يتم احلفاظ على تراثها املعماري وتط�يعه 
لل�صــتخدامات الع�رشية املطل�بة يف م�صــاكنها وا�صــ�اقها وم�ؤ�ص�صــاتها 
التعليمية والثقافية واملجتمعية ح�صب املعايري الدولية للحفاظ على الرتاث.

وعليه فقد �سعت اخلطة لتحقيق االهداف العامة التالية:
احلفــاظ على الــرتاث املعماري للن�صــيج احل�ــرشي التاريخي   .1
للبلدة القدميــة يف نابل�س وحماية مبانيهــا و�رشوحها العمرانية 
واملك�نات املعمارية املميزة ح�صــب املعايــري والق�انني الدولية 

ال�صائدة.

تط�يــر االو�صــاع االجتماعيــة واالقت�صــادية للبلــدة القدمية   .2
وحت�صني الظروف املعي�صية ل�صكانها.

ابقاء البلدة القدمية كمدينة حية وت�فري االليات وامل�ارد اللزمة   .3
ال�صتعادة جاذبيتها والعادة مركزيتها االقت�صادية واالجتماعية 

يف فل�صطني ب�صكل عام ومدينة نابل�س احلديثة ب�صكل خا�س.

وقف التده�ر الفيزيائي واالن�صائي ملباين وم�صاكن البلدة القدمية   .4
وتاأهيلهــا وترميم العنا�رش التاريخية فيها وتط�ير البنية التحتية 

و�صبكات اخلدمة.

احلفاظ على الت�ازن ما بني �رشورة حماية امل�روث املعماري   .5
املميــز يف البلــدة القدمية واحلاجــة لت�فري اخلدمــات الع�رشية 

للم�صاكن وامل�ؤ�ص�صات العاملة فيها.

ت�صــجيع اال�صتثمار وال�صياحة يف البلدة القدمية خللق فر�س عمل   .6
وجذب روؤو�س االم�ال والزوار للقيام مب�صــاريع ون�صــاطات 

ملئمة بدون امل�صا�س باملحت�ى الرتاثي لهذه امل�صاطات.

زيــادة ال�عــي عند �صــكان وم�صــتخدمي البلــدة القدميــة بقيمة   .7
املــ�روث احل�ــرشي فيهــا واهميــة احلفــاظ عليــه و�صــيانته 

وامل�صاركة يف حمايته.

ت�صجيع امل�ؤ�ص�صــات الر�صمية وغري الر�صمية على ت�فري امل�صادر   .8
املاليــة واملهنية واالداريــة املطل�بة للتمكن من تنفيذ ت��صــيات 

ومقرتحات اخلطة و�صمان دمي�متها.

م�ؤ�س�سة التعاون

املكتب الفني 
تن�صيق، م�صاورات وتن�صيق

عداد، 
ا

جعة
مرا

جعة
ت�صاور، مرا

طاقم اخلرباء 
وامل�صت�صارين يف 
القطاعات املختلفة

 تقييم ال��صع القائم 
لكل قطاع )درا�صات/ 

م�ص�حات/ ابحاث(
 حتليل وت�صخي�س
 نتائج / ت��صيات

 و�صع اخلطة

منهجية العمل

م�ؤ�ص�صات وهيئات 
ر�صمية وغري 

ر�صمية يف نابل�س
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القدميــة يف نابل�ــس معتمدة على م�صــح ميداين لكافة هــذه املباين وذلك 
لتاأ�صــي�س نظام معل�مــات جغرايف GIS لكي تدعم مــا يف هذه القاعدة 
من بيانات ومعل�مات نتائج االبحاث والدرا�صات القطاعية وتكملها.

كما مت عقد عدد من ور�س العمل خلل مراحل العمل املختلفة لعر�س 
ما مت اجنــازه لكافة ال�رشكاء ومناق�صــة النتائج واملع�قــات بهدف اأخذ 
الراأي وامل�صــ�رة. و�صــارك يف هذه ال�ر�س احيانــا خرباء يف جمال 

احلفاظ على الرتاث والتنمية من مناطق اخرى من فل�صطني.

�سكل )5(

و�صــملت الدرا�صات ال��صــف التاريخي ملدينة نابل�س وحتليل تط�رها 
العمــراين وحتليــل االو�صــاع القان�نية املتعلقــة بامللكيــات وااليجار 
وكذلــك الق�انني الدوليــة املتعلقة بحماية امل�اقع التاريخية ا�صــافة اىل 
الدرا�صات القطاعية وت�صمل اال�صكان وال�صكان واالو�صاع االجتماعية 
واالقت�صــادية وال�صياحة وقطاع البنية التحتية و�صبكة اخلدمات مبا فيها 
قطاع املياه وال�رشف ال�صــحي والنفايات والكهرباء و�صــبكة الطرق 

وامل�ا�صلت.

وبعــد االنتهاء من مرحلة البحث والدرا�صــات امليدانية والت��صــل اىل 
النتائج املطل�بة و�صع كل خبري ت�ص�راته واقرتاحاته لتلبية االحتياجات 

التي مت حتديدها لكل قطاع ح�صب تخ�ص�صه.

وقد مت عر�ــس لهذه الدرا�صــات والنتائج خلل ور�صــة عمل عقدت 
على مدى ي�مني يف جامعة النجاح ال�طنية بح�صــ�ر عدد من اخلرباء 
املحليني والدوليني واجلهات الر�صــمية الفل�صطينية وعدد من املنظمات 
غري احلك�مية. كما مت عر�س نتائج امل�صــح امليداين ال�صــامل الذي اعد 

عن كافة مباين البلدة القدمية.

وكان احل�ار والنقا�س خلل ور�صــة العمل مفيدًا للفريق مما نتج عنه 
االخذ بالت��صيات واالقرتاحات التي ت��صل اليها امل�صاركني ومت على 

اثرها القيام ببع�س التعديلت واال�صافات ملا مت اعداده.

و�صــملت املرحلة النهائية العداد اخلطة دمج كافة الدرا�صات القطاعية 
بعد تنقيحها ومراجعتها وت�زيع اجزاء هذه الدرا�صــات على االق�صــام 

الرئي�صية للكتاب ح�صب ترتيبها.

وبالرغم من تغري ن�صــبي يف او�صاع املدينة بقطاعاتها املختلفة منذ البدء 
باإعداد اخلطة مما ي�صــكل اختلفًا حمدودًا عن نتائج وت��صيات متعلقة 
ببع�س الدرا�صات من حيث االول�يات واالحتياجات عند البدء باإعداد 
اخلطة، ونظرًا ال�صــتمرار التغريات حتى اثنــاء اعداد الن�س للطباعة 
وت�قــع ا�صــتمرارها ارتــاأى الطاقم املركــزي العداد اخلطــة ان يتم 
املحافظة على اال�صــتنتاجات والت��صــيات ح�صب ما مت الت��صل اليه يف 
نهاية عام 2009 لت�ثيق و�صع البلدة القدمية يف مرحلة زمنية حمددة.

�رشكاء اعداد خطة االحياء

امل�ؤ�ص�صات املحلية:
- بلدية نابل�س

- اللجنة االهلية
- وزارة ال�صياحة واالآثار

- جامعة النجاح

املكتب الفني
م�ؤ�ص�صة التعاون

طاقم امل�صت�صارين 
واخلرباء

قطاع التخطيط احل�رشي  -
القطاع االجتماعي  - 

قطاع االقت�صاد وال�صياحة  - 
قطاع اال�صكان  - 

التحتيــة  البنيــة  قطــاع   - 
�رشف  مياه،  )كهرباء، 

�صحي، م�ا�صلت(
تاريخ واآثار  - 

ال��صع القان�ين  - 
-  امل�صــح امليــداين ال�صــامل 

ملباين البلدة القدمية
-  بناء قاعدة البيانات

الطاقم املركزي

عمارة وتخطيط   -
ح�رشي

احياء املدن التاريخية  -
احلفاظ على الرتاث   -

املعماري
االبحاث والدرا�صات   -

ويناء قاعدة البيانات
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مع�قات اعداد اخلطة وحمددات تطبيقها4.1

ات�صمت االو�صاع االمنية وال�صيا�صــية التي �صادت اثناء املرحلة االوىل 
العداد اخلطة بالتقلب والعنف وعدم اال�صــتقرار وزادتها االحتياجات 
اال�رشائيليــة املتعاقبــة ملدينة نابل�س، وخا�صــة البلدة القدمية، �صــ�ءًا. 
وقد اثرت هذه االو�صــاع بطبيعة احلال �صــلبًا على قدرة الفريق الفني 
وط�اقم العمل خلل فرتة امل�ص�حات امليدانية والدرا�صات اال�صتطلعية 

وجمع املعل�مات.

وحتى بعد التح�صــن الن�صبي يف االو�صاع االمنية منذ عام 2009 اال ان 
و�صــع اخلطط امل�صتقبلية ملدينة نابل�س ب�صــكل عام وبلدتها القدمية ب�صكل 
خا�س كان �صــعبًا حيــث ان امكانية تنفيذ الت�صــ�رات والت��صــيات 
لتط�ير القطاعات املختلفة يبقى غري وا�صح ب�صبب حالة عدم اال�صتقرار 

الناجتة عن امل�ؤثرات اخلارجية والداخلية.

فاملدينة التي عانت من ح�صار قاهر ل�صن�ات عديدة وعزل عن حميطها 
الطبيعــي من مــدن وقرى جمــاورة، ال زالــت برغم ازالــة بع�س 
احل�اجز غري اآمنة ب�صــكل كامل حيــث ان الظروف ميكن ان تتده�ر 
يف اية حلظة. كما ادت االو�صــاع ال�صيا�صــية الداخلية اىل وقف الدعم 
املايل من العديد من اجلهات املانحة وكذلك مل ت�صــجع هذه االو�صــاع 
اال�صتثمار يف القطاعات املختلفة كما كان مت�قعًا �ص�اء من القطاع العام 

او اخلا�س لعدم ت�فر الثقة بدمي�مة هذا اال�صتقرار الن�صبي يف املدينة.

وبعد ان ا�صــتكمل الفريق الفني درا�صــاته وابحاثه يف املجاالت املختلفة 
وبعــد االنتهاء من حتليل البيانات قام افــراده بتحديد االحتياجات لكل 

قطاع وو�صع الت��صيات اخلطة ت��صع حتت ظروف اعتيادية.

وقد اتخذ الفريق هذا القرار من منطلق باأن الت��صيات وما نتج عنها من 
ق�ائم امل�صــاريع املتعلقة بكل قطاع ميكن ان يتم تطبيقها ب�صكل مت�ازي 
او متلحق بحيث ميكن و�صــع خطة تنفيذية تدريجية للبلدة القدمية يتم 
تنفيذ عنا�رشها املختلفة بعد اعتمادها من اجلهات الر�صــمية ح�صب ت�فر 

االمكانيات املادية والفنية والظروف امللئمة لتنفيذها.

امل�ستفيدون من خطة االحياء:5.1

ت�صمل اخلطة املعل�مات املتعلقة باملدينة وتط�رها العمراين والتاريخي 
وو�صف االو�صاع احلالية املتعلقة بكل قطاع وكذلك حتليل املعل�مات 
التــي مت جمعها ونتائج ذلك التحليل والت��صــيات التي متخ�صــت عنها 
مبا فيها حزم امل�صــاريع املطل�ب تنفيذها لكل قطاع لتبداأ عملية االحياء 
واحلفاظ يف البلدة القدمية وعليه �صــتك�ن هناك جهات م�صــتفيدة ب�صكل 

مبا�رش واخرى ب�صكل غري مبا�رش ومنها:

اجلهات الر�صمية الفل�صطينية من اجهزة احلكم املركزية واملحلية   .9
منها وزارة احلكم املحلي وبلدية نابل�س ووزارة االآثار وال�صياحة 

واللجان االهلية املحلية.

امل�ؤ�ص�صــات االكادميية مــن جامعات ومعاهــد ومدار�س حيث   .10

�صت�فر اخلطة لهم مرجعًا علميًا ي�صاهم يف الدرا�صات واالبحاث.

�صكان وم�صــتخدمي البلدة القدمية من زوار وا�صحاب املحلت   .11

التجارية وامل�ؤ�ص�صات احلك�مية حيث �صي�ؤدي تنفيذها اىل حت�صني 
الظــروف املعي�صــية والبيئيــة وعلى اثرها حت�صــني االو�صــاع 

االجتماعية واالقت�صادية للبلدة القدمية.

زوار وم�صــتخدمي البلــدة القدميــة مــن مدينــة نابل�ــس واملدن   .12

الفل�صــطينية االخرى )والعربية م�صتقبًل( بعد حت�صن و�صع املباين 
الرتاثية نتيجة ترميمها واظهارها بال�صكل اللئق.

امل�صــتثمرون وا�صــحاب روؤو�ــس االم�ال )جتــار، مهنيني،   .13

حرفيني( نتيجة حت�صــن البنيــة التحتية والظــروف البيئية للبلدة 
القدمية.

ال�رشكات ال�صياحية وال�صياح والزوار بعد ان يتم حت�صني املظهر   .14

العام للبلــدة القدمية والرتكيز على م�اقعهــا التاريخية وتراثها 
املعماري.

الباحثــني واالكادميني واملتخ�ص�صــني يف احلفــاظ على الرتاث   .15

واملهنيني باملدن التاريخية واالرث املعماري يف فل�صطني.

�سكل )6(

التن�صيق مع هيئات ر�صمية 
ومنظمات غري حك�مية )البلدية، 
اللجنة االهلية، جامعة النجاح، 

وزارة ال�صياحة واالآثار(
م�ؤ�س�سة التعاون

املكتب الفني

طاقم امل�ست�سارين
امل�ساركني يف اإعداد اخلطة

تعيني خرباء يف جمال الرتميم 
والتاأهيل للمباين واملراكز واحياء 

املدن التاريخية

الطاقم املركزي

- د. �صادية ط�قان
هند�صة عمارة وتخطيط ح�رشي

- م. �صاهر غزال
هند�صة عمارة وخبري انظمة جغرافية

- زهدي بايل
تقنية معل�مات واالنظمة اجلغرافية

- م. ن�ر عنبتاوي
- م. لينا دي�صي

 هند�صة عمارة وتخطيط مدن

مراجعة الدرا�صات واملعل�مات 
واخلرائط املت�فرة

اعداد درا�صات قطاعية 
وم�ص�حات ميدانية

م�صح املباين التاريخية واملعامل 
وت�صجيلها يف قاعدة البيانات

 الدرا�سات
د. علي عبد احلميد: تخطيط   -

ح�رشي
د. اإميان العمد: قطاع اال�صكان  -

اإ�سالم عبد اجل�اد: قطاع   -
االقت�صاد وال�صياحة

د. في�سل الزعن�ن: قطاع   -
االجتماع

د.خالد ال�ساحلي: املرور   -
وامل�ا�صلت

 - د. حممد امل�رشي: املياه 
وال�رشف ال�صحي و الكهرباء

اأ. عبد الله كلب�نة: تاريخ واآثار  -
اأ . نادر العب�ة: ال��صع القان�ين  -

م�صح فيزيائي وت�فري دليل اعادة 
بناء وترميم و�صيانة

م�س�حات ميدانية )لبناء قاعدة 
البيانات(

م. ن�صري عرفات + م�صاهمة :-
وزارة ال�صياحة واالآثار )التقييم   -

التاريخي(
د. جلل الدبيك )التقييم   -

االن�صائي(

م�صاركة خرباء فنيني وجهات ر�صمية 
ون�صطاء اجتماعيني وقطاعات اهلية

خط�ات

االعداد

االأطراف امل�ساركة يف االإعداد
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اآليات تبني اخلطة وتنفيذها:6.1

بعد االنتهاء من اعداد اخلطة �صــيتم مراجعتها من قبل اجلهات الر�صمية 
املحلية واملركزية ح�صب الق�انني والت�رشيعات الفل�صطينية وبعد امل�افقة 
عليها وتبنيها من هذه اجلهات ت�صــبح خطة االحياء املرجع الذي تع�د 
اليه كافة امل�ؤ�ص�صات املحلية واملنظمات غري احلك�مية واالفراد يف كافة 

تدخلتها يف البلدة القدمية.

كمــا �صت�صــكل الق�انني الدوليــة للحفاظ على ا لــرتاث والتي مت ذكرها 
يف الق�صــم املتعلــق بالقان�ن يف اخلطة، املرجعية التــي يتحتم على كافة 
العاملني يف تنفيذ م�صــاريع الرتميم والتاأهيل للمباين التاريخية يف البلدة 

القدمية اتباعها والرج�ع اليها.

وتهدف خطــة االحياء للبلدة القدمية يف نابل�س وما فيها من ت��صــيات 
باأن ت�فر الب��صلة التي تتبعها بلدية نابل�س وم�ؤ�ص�صاتها املحلية وم�ؤ�ص�صة 
التعاون ب�صــكل خا�ــس بتنفيذ خطــة الحيــاء البلدة القدمية وحت�صــني 

الظروف املعي�صية ا�صكانها وحماية تراثها احل�رشي املميز.

اجلهــات العاملة يف احلفاظ على الرتاث والتــي تق�م باأعمال الرتميم   .16

والتاأهيــل للمباين التاريخية داخل البلدة القدمية باعتمادها على ما جاء 
يف اخلطة من ت��صيات ونظم حلماية الرتاث.

املنظمــات املانحــة والتي ت�صــعى لتحديد جمــال تدخلها ودعمها   .17

للبلدة القدمية يف نابل�س حيث �صــت�فر لها الت��صــيات وامل�صاريع 
املحددة املعل�مات التي �صت�صاعدها يف اتخاذ القرارات املنا�صبة.

االعداد للتنفيذ:
هناك خط�ات عديدة يجب اتخاذها قبل ان تدخل اخلطة مرحلة التنفيذ 

واهمها:

عر�س م�صــ�دة اخلطة على بلدية نابل�ــس ملراجعتها النهائية من   .1
جلــان التنظيم الداخلية واالق�صــام ذات العلقــة ومن ثم رفعها 
للقرار من قبل جمل�س التنظيم االعلى ومن ثم م�صــادقة وزير 

احلكم املحلي.

بعد امل�صادقة يتم تبني اخلطة كمخطط تف�صيلي ينبثق عن املخطط   .2
الهيكلي العام ملدينة نابل�س.

بعد امل�افقــة على اخلطة من اجلهات الر�صــمية �صــيتم اعتمادها   .3
لفرتة 15 عامًا 2027-2010، على ان يتم مراجعتها كل خم�صة 

اع�ام.

يتم عر�س اخلطة ونتائجها وت��صــياتها على اجلهات احلك�مية   .4
الر�صمية وامل�ؤ�ص�صات غري احلك�مية واملنظمات االهلية لت��صيح 
اهدافها ومنهجية اعدادها والنتائج املت�قعة من تنفيذها من خلل 

ندوة او ور�صة عمل.
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ال��سف العام - البلدة القدمية يف نابل�س:  الف�سل الثاين: 
املا�سي واحلا�رش واالآليات  

1.1.2 امل�قع – الطب�غرافية

تقــع مدينة نابل�س يف اجلزء ال�صــمايل من فل�صــطني على دائرة عر�س 
12“ 32 �صمال خط اال�صت�اء، وعلى خط ط�ل 16“ 35 درجة �رشقي 

غرينت�س. تبعد ح�ايل 42 كم عن �صاحل البحر املت��صط، وح�ايل 66 
كــم عن القد�ــس و 46 كم عن جنني. تقع نابل�س �صــمن �صل�صــلة جبلية 
حملية ت�صمى با�صــمها، فهي تنح�رش يف معظم اأجزائها بني جبل عيبال 
يف ال�صــمال والذي يرتفع 940م ف�ق م�صــت�ى �صــطح البحر، وجبل 
جــرزمي يف اجلن�ب على ارتفاع 880م، فيما ترتفع منطقة الدرا�صــة 

ح�ايل 550م عن م�صت�ى �صطح البحر )الدباغ، 1988(.

تت��صــط نابل�س املركز اجلغرايف للمحافظة التي حتمل ا�صــمها، وتق�م 
علــى مفرتق طرق ط�يل مير و�صــط املدينة متجهًا �رشقًا لي�صــلها بكل 
مــن القد�س اإىل اجلنــ�ب منها، ومبنطقــة االأغ�ار الفل�صــطينية ومنها 

اخل�سائ�س العامة 1.2

اإىل االأردن يف ال�ــرشق، بينمــا يتجه غربــًا اإىل حيفا ويافا يف ال�صــهل 
ال�صــاحلي، وجنني يف �صــمال مرتفعــات نابل�س، وط�لكــرم وقلقيلية 
عند اأقدام �صــف�حها الغربية. واأما جبالها ال�صــمالية فتمتد �صماال لتنتهي 
جن�ب �صهل ابن عامر قرب مدينة جنني، يف حني متتد جبالها اجلن�بية 
لتت�صل بجبال القد�س ات�صاال مبا�رشا، اإذ ال ت�جد حدود طبيعية تف�صلها 

بع�صهاعن بع�س. )الدباغ، 1988؛ النمر، 1975(.

ت�صــتهر نابل�ــس كمدينة عربية، تتفرد عن �صــ�اها من املــدن بتاريخها 
املحلي املتميز، غري اأن هذه املحلية وثيقة ال�صلة بتاريخ فل�صطني العام، 
كما اأنها حملية ات�صــمت باال�صــتمرارية التاريخية، ويف جتديدها لبنيتها 
وطابعهــا املتط�رين عرب التاريخ، اإذ اإنها مل تقف عند مرحلة تاريخية 
واحدة لتنتهي بانتهائها وتندثر باندثارها، واإمنا كانت تقف عندها لتبداأ 

مرحلة تاريخية اأخرى بروح ون�صــاط ح�صــاريني جديدين، ما عمل 
على �صبغ تاريخها ب�صبغة اال�صــتمرارية التاريخية املتجددة واملتن�عة 

)الدباغ، 1988؛ النمر، 1975(.

وتع�د اأ�صباب اال�صتمرارية ال�صالف ذكرها اإىل ما ات�صفت به نابل�س يف 
املا�صــي واحلا�رش من مكانة اقت�صادية و�صيا�صية ومعمارية واجتماعية 
ودينية خا�صة ومهمة، اإذ كانت وال تزال من اأهم املدن االقت�صادية يف 
فل�صــطني بل اأكرثها تاأثريًا يف االقت�صــاد الفل�صطيني، ما دفع امل�ؤرخني 

امل�صلمني اإىل و�صفها باأنها "مدينة يحتاج اإليها وال حتتاج لغريها".

لعبــت الع�امــل الطبيعيــة دورًا مهمًا يف ن�صــاأة مدينــة نابل�س ومن�ها 
وتط�رها منذ اأقدم الع�صــ�ر، واأ�صهمت كذلك ب�صكل متباين يف حتديد 
اأهمية املدينة ووظائفها وامتداد عمرانها، وكان من اأبرز تلك الع�امل 
م�قعهــا على مفرتق طــرق مركزي، ما حّ�لها منــذ القدم اإىل ب�ؤرة 
جتارية لي�صت حملية فح�صب، بل اإقليمية �صغلت وظيفة جتارية واإدارية 
ملختلف ال�صــع�ب التي �صــكنت وتعاقبت على حكمها منذ ن�صــاأتها زمن 

الكنعانيني، وحتى وقتنا احلا�رش )الدباغ، 1988؛ النمر، 1975(.

2.1.2 املناخ

ينتمي مناخ مدينة نابل�س ملناخ البحر املت��صط الذي يتميز بال�صيف احلار 
اجلاف وال�صتاء البارد املاطر، ويبلغ معدل كمية االأمطار الهاطلة عليها 
�صــن�يًا 650 ملم، ويبلــغ معدل درجة حرارتها ال�صــن�ية 19.5 درجة 
مئ�ية، اإذ ترتاوح درجة احلرارة يف ف�صل ال�صتاء ما بني 8-12 درجة 
مئ�يــة، فيما تــرتاوح ما بــني 30-22 درجة مئ�ية �صــيفًا، وترتاوح 
الرط�بة الن�صبية فيها ما بني 70-50 %، )ح�صب معدالت الفرتة 1990م 
- 2005م(، واجتاه الرياح املحلية امل�صــيطر يف املدينة �صــمايل جن�بي 
وجن�بي �رشقي باجتاه وادي نابل�س من جبلي عيبال وجرزمي، اإ�صافة 
اإىل الريــاح الغربيــة التي متر عرب امل�رشب املمتــد يف وادي نابل�س بني 
جبلــي عيبال وجرزمي. و تهب على املدينة الرياح الغربية امل�صــح�بة 
باملنخف�صات اجل�ية �صتاًء، فيما تهب عليها رياح �صيفية �صمالية و�صمالية 
غربية من مراكز ال�صغط اجل�ي املرتفع، علمًا اأن �رشعة الرياح التي 
تهب على االأرا�صــي الفل�صــطينية واجتاهاتها تتغري من م��صم اإىل اآخر 

ومن وم�قع اإىل اآخر ح�صــب طب�غرافية املكان وامل�قع الفلكي ومدى 
التعر�س لل�صطرابات اجل�ية )حلبي، 2003(.

اخللفية التاريخية2.2

نابل�س كنعانية االأ�صــل واملن�صــاأ، اأقامها الكنعاني�ن العرب )احلّ�ي�ن( 
)اجلرزيــ�ن( بالقرب مــن بلدة بلطــة ال�اقعة عند املدخــل ال�رشقي 
للمدينة احلالية، و اأطلق�ا عليها ا�صــم )�صــكيم(، ويعنــي املنكب اأو التل 
املرتفع، وورد ذكرها با�صــم )�صــاكمي( يف ر�صــائل تل العمارنة عام 
1400 ق.م، ويف زمــن حكــم الفراعنة لفل�صــطني دمرهــا الفرع�ن 

امل�رشي اأحمــي االأول، واحتلها العرباني�ن واتخذها يربعام بن نباط 
عا�صــمة له عام 923ق.م، ثم وقعت حتت حكم االأ�ص�ري�ن وقام�ا 

بتدمريها )الدباغ، 1988؛ كلب�نة، 1992(.

�صــكن فيها ال�صــامري�ن )فئة من اليه�د( على جبــل جرزمي، ووقعت 
حتــت احلكم الي�ناين، حيث اأمر االإ�صــكندر املقــدوين ببناء هيكل على 
جبل جرزمي عام 304 ق.م، واحتلها الرومان عام 67 ق.م وقام�ا 
بتدمريهــا وبناء مدينــة "فيلفيا نياب�ل�س" اإىل الغرب من مدينة �صــكيم 
بحــ�ايل 4 كــم، وكان ذلك يف العــام 70 م، حيث ي�صــري فيلفيا اإىل 
ا�صــم عائلة القي�رش احلاكم، فيما تعني كلمــة نياب�ل�س املدينة اجلديدة. 
ويف عهد االإمرباط�ر ج�صــتنيان ثار ال�صــامري�ن �صــد الرومان، ثم 
عــاد الرومان وقام�ا ببناء قلعة وجــدار على املدينة )الدباغ، 1988؛ 

كلب�نة، 1992(.

خ�صــعت نابل�س للحكم االإ�صلمي واخللفة الرا�صــدة زمن اخلليفة اأب� 
بكر ر�صــي اللــه عنه، و�صــميت اآنذاك )دم�صــق ال�صــغرى(، لكرثة 
املياه اجلارية واالأ�صــجار اخل�رشاء واخلريات فيها، ثم ا�صــت�ىل عليها 
ال�صــليبي�ن عام 1100م، حتى فتحها االأي�بي�ن عــام 1187م بقيادة 
ح�صــام الديــن حممــد بن عمر بن ال�صــني، وعا�صــت فرتة مــن الق�ة 
واالزدهــار، ويف عــام 1189م تعر�صــت لزلزال هــدم الكثري من 
مبانيهــا، ثم وقعت حتت حكم التتار عــام 1244م، ويف عام 1260م 
تبعت مدينة نابل�س حلكــم املماليك حتى عام 1517م حيث تبعت للحكم 
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العثماين، وخ�صعت للحكم امل�رشي 1832م - 1840م بقيادة اإبراهيم 
با�صا، ثم عادت للحكم العثماين، وبقيت حتته حتى عام 1918م، ويف 
1918/9/21م خ�صــعت نابل�س للنتداب الربيطاين الذي تر�صــم على 

اأر�س ال�اقع عام 1920م، وتعر�صت يف عام 1927م لزلزال عنيف 
)الدباغ، 1988؛ كلب�نة، 1992(.

ــعت مدينة نابل�ــس يف عام 1950م حتت ال��صــاية االأردنية حتى  ُو�صِ
عام 1967م، اإذ وقعت حتت االحتلل االإ�رشائيلي الذي بقي فيها حتى 
عام 1994م عندما اأ�صــبحت نابل�س جزءًا من اأرا�صي ال�صلطة ال�طنية 
الفل�صــطينية تطبيقًا للتفاقيــات املربمة بني منظمة التحرير الفل�صــطينية 

واإ�رشائيل. 

اتبعت البلدية منذ عام 1994 �صيا�صــة لتحديث الن�صيج املعماري واملدين 
للبلدة القدمية وترميمه، فتم ر�صــف ال�صــ�ارع الرئي�صــة وحتديثها، 
وترميــم املبــاين العامــة واخلا�صــة وحت�صــينها للحفــاظ علــى الطابع 
التاريخــي لقلب املدينة القدمي. ولكن اجلي�ــس االإ�رشائيلي اجتاح املدينة 
يف ليلة 3 ابريل )ني�صــان( 2002، وق�صــف االأحياء ال�صكنية القدمية يف 
مركزها التاريخي، ما اأدى اإىل تق�ي�س مباٍن كثرية يتميز العديد منها 

بقيمة تاريخية كبرية.

ُعِرفــت نابل�ــس كمدينة رئي�صــية ومف�صــلية يف فل�صــطني خلل احلقب 
التاريخيــة املتعاقبة. وقد اأثــرت مركزية املدينة والدور االقت�صــادي 
واالجتماعي الذي لعبته على امتدادها و�صكل تط�رها املعماري. فهي 
باالإ�صافة اىل ت�ا�صلها مع غريها من املدن واملناطق اجلغرافية االأخرى 
كمركز اإقليمي رئي�س، ت�صّكل مركزًا جتتمع ح�له مراكز فرعية مدنية 
وريفية يعتمد كل منها على االآخر. وقد �صمنت لها التبادلية والت�ا�صل 

بينها وبني املدن والقرى املحيطة ق�ة وتاأثريًا مميزين.

 و�صاهمت ع�امل اأخرى ب�صكل كبري يف ظه�ر ال�صكل احلايل للمدينة، 
مثل العامل اجلغرايف وطبيعة االر�س، اإ�صافة اإىل الن�صاط االقت�صادي 
الــذي مّيزها عرب الع�صــ�ر. ويظهر اأثر العامل التاريخي ب��صــ�ح 
يف بلــدة نابل�س القدمية، حيث يت�صــح عبق التاريــخ يف تخطيط املدينة 
بعنا�رشها الزمانية واملكانية، ف�صكل املدينة الط�يل وت�زيع الفراغات 

التط�ر التاريخي والعمراين 3.2

ميكن درا�صــة التط�ر التاريخي والعمراين يف مدينة نابل�س من خلل 
املراحل التالية:

الع�ص�ر القدمية )3000 ق.م - 636م(. 	•

الع�ص�ر االإ�صلمية )636 م - 9181م(. 	•

فرتة االإنتداب الربيطاين )1918م - 1948م(. 	•

فرتة احلكم االأردين )1950م 1967م(. 	•

فرتة االحتلل االإ�رشائيلي )1967م 1994م(. 	•

فرتة ال�صلطة ال�طنية الفل�صطينية )منذ عام 1994م(. 	•

1.3.2 تط�ر املدينة يف الع�س�ر القدمية

اثبتت احلفريات التي جرت يف بني �صــن�ات )1913-1976( بالتعاون 
مع املدر�صــة االمريكية للآثار اأن الكنعانيني اأ�ص�صــ�ا املدينة وبن�ها يف 
منت�صف االألف الثالث قبل امليلد، ف�ق تل بلطة عند املدخل ال�رشقي 
للمدينــة احلاليــة، نظرًا لقربها مــن عني املاء. وت�صــري احلفريات اإىل 
اأن نابل�ــس كانت يف العهد الكنعاين مدينة حتيط بها االأ�صــ�ار احلجرية 
القدميــة، ويتــم الدخ�ل اإليها من خــلل الب�ابات ال�رشقيــة والغربية 
الثلثية املمــرات، والب�ابــة ال�رشقيــة الثنائية املمــرات، امل�ؤدية اإىل 
قلبها، حيث ال�صارع الرئي�س الذي تق�م ح�له بي�ت ال�صكان، ويتفّرع 
عنــه بع�س االأزّقة والطرقات الفرعية، يف حني ت��صــطها معبد املدينة 

)كلب�نة، 1992( )اأنظر خريطة رقم 1.2(. 

عندمــا احتــل الرومــان فل�صــطني على يــد القائــد الرومــاين ب�مبي 
)Bompey(، كانت �صــكيم الكنعانية و�صــلت اإىل منتهى اال�صمحلل 

احل�صــاري املعمــاري، وكان من النتائــج االأوىل التي ترتبت على هدمهــا واإعادة بنائها 
على اأيدي الرومان، اأن اأ�صــبح ا�صــمها نياب�ل�س )Neapolis ( )�صــنة 50 م(، واأ�صبحت 
تق�م على ال�ادي املفت�ح من اجلانبني ال�رشقي والغربي، بداًل من م�قعها ال�صابق على تل 

بلطة )كلب�نة، 1992؛ الفني، 1999( )اأنظر خريطة رقم 1.2(. 

فر�صــت الطبيعــة الطب�غرافية مل�قع مدينة نابل�س نف�صــها على اأ�صــل�ب تط�رها العمراين 
وكيفّيته، فا�صطر الرومان اىل ملءمة تخطيطها ح�صب خ�صائ�س م�قعها اجلبلي اجلديد. 
اإال اإن التخطيط الروماين للمدينة مت ح�صب االأنظمة والت�صميم املعماري الروماين املتبع يف 
بناء املدن وتط�يرها وتخطيط ال�صــ�ارع و�صــبكات الطرق فيها. وقد بداأ بناء املدينة على 
املنحدرات ال�صــفلى جلبل جرزمي، واأخذ تخطيطها العام ال�صــكل الط�يل ممتدًا من ال�رشق 

اإىل الغرب يت��صطها ال�صارع الرئي�س.

تت�صح الب�صمة الرومانية يف تخطيط املدن على املدينة التي اأعاد الرومان بناءها بني عامي 
9 - 79م، جلّية يف خريطة مادبا، وبها خريطة ملدينة نابل�س �صنة 375 م، فاملدينة الرومانية 

لها خ�صــائ�س معمارية ت�صــمل اأمناطًا متج�صــدة يف ه�ية نابل�س املعمارية، وت�صمل كما ه� 

خريطة )1.2(: م�قع مدينة �صكيم الكنعانية، ومدينة نياب�ل�س الرومانية

واال�صــتعماالت املتن�عــة من �صــكن وحمــلت وطرق و�صــاحات، 
باال�صــافة اإىل العنا�رش املعمارية الدقيقة، ت�صــجل كلهــا جمتمعة حقبة 

تاريخية عظيمة تقا�صم �صياغتها كل من الطبيعة واالن�صان.

م��صح يف �صكل )1.2(، العنا�رش التالية )كلب�نة، 
1992؛ الفني، 2003(:

�ص�ر يحيط باملدينة.   )1(

ب�ابات رئي�صية.   )2(

مدرج يف راأ�س العني.  )3(

�صاحة مركزية يف باب ال�صاحة.  )4(

دار احلك�مة.  )5(

اجلامــع الكبــري – املعبــد الروماين –   )6(

جامع الن�رش. 

امللعــب، مــن �صــارع املطحنــة حتى   )7(

البلدية.

�صارع االأعمدة، ي�صــل بني الب�ابات   )8(

ال�رشقية والغربية. 

�صــغلت املدينــة الرومانيــة حّيــزًا ح�رشيــًا بط�ل 
1500م وعر�ــس 700م بامتداد �صــارع في�صــل 

حاليًا، اإذ وجدت اإىل �صــماله مقربة تتعامد مع جبل 
عيبال، وكان جن�ب ال�صــارع �صــ�ر املدينة الذي 
يبداأ من نبع راأ�س العني وي�صم قلعة ع�صكرية للحفاظ 
على املاء، ونقطة دفاع من الناحية الغربية، واأما 
مقابر املدينة وملعب �صــباق اخليل فقد وجدا خارج 

االأ�ص�ار. 

و�صاحب انت�صار امل�صــيحية على اأعدائها يف القرن 
الرابع امليلدي ازدهار مكانة املدينة، اإذ اأ�صبحت 
مركزًا للأ�صــقفية، وبعد ال�رشاعــات الدامية بني 
امل�صيحيني واليه�د ا�صتعادها الرومان واأعادوا بناء 

القلعة واجلدار وبع�س الكنائ�س. 

تعر�صــت للتدمــري عام 614م زمــن حكم الفر�س 
يف عهــد امللك ك�رشى ابروزير، وعليه تعر�صــت 
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املدينــة للعديــد من االأحــداث التاريخيــة التي عرّبت عــن اأهميتها من 
ناحية، والتي اأثرت على من�ها من ناحية ثانية. 

متيــزت نياب�ل�س بك�نها مدينة حربية، ي�صــتدل علــى ذلك من القلع 
واالأ�صــ�ار التي بنيت حلمايتهــا، والقطع النقدية العائــدة للقرن الثاين 
ميلدي وما عليها من ر�صــ�مات، وكذلك من املدرج الدائري الذي 

ميثل احلقبة الع�صكرية للمدينة )كلب�نة، 1992؛ الفني، 2003(.

ظلــت نابل�س حمافظة علــى تخطيطها الروماين االأ�صــلي خلل العهد 
البيزنطــي، على الرغم من اختفاء الطابع ال�ثني املعماري، خا�صــة 

يف معابدها، على اأثر انت�صــار الديانة امل�صــيحية بني �صــكانها يف القرن 
الرابع امليلدي، اإذ اأ�صبح �صكانها اآنذاك خليطًا من الن�صارى والروم 
وال�صامريني. انت�رش بناء الكنائ�س يف تلك الفرتة، كما مت حت�يل البازيلكا 
الرومانية اىل كني�صــة، ويف ال�قت نف�صه �صــيدت كنائ�س اأخرى داخل 
املدينة ويف حميطها، ومنها كني�صــة بئر يعق�ب قرب بلطة، وكني�صــة 
مرمي العذراء ف�ق جبل جرزمي، حيث مكان تعبد ال�صــامريني، وبقي 
االأمر على هــذا النح� حتى فتحها العرب امل�صــلم�ن )كلب�نة، 1992( 

)اأنظر �صكل 2.2(.

�صكل )1.2(: املخطط الروماين ملدينة نابل�س.
امل�صدر: باالعتماد على درا�صة الفني، 2003.

2.3.2 تط�ر املدينة يف الع�س�ر االإ�سالمية 

 نالــت مدينة نابل�س يف احلقبة اال�صــلمية اهتمامــًا جعلها من املدن املتميــزة، فلقيت اهتمام 
اخللفات املتعاقبة على حكمها، وحازت على االهتمام من الناحيتني، التجارية والعلمية، 

�صكل )2.2(: خريطة متثل مدينة نابل�س يف الع�رشين الروماين والبيزنطي.
امل�صدر: باالعتماد على درا�صة الفني، 2003.

فت اإبانها بدم�صق  يف زمن اخللفة الرا�صدة، اإذ ُو�صِ
ال�صــغرى )ات�صــعت مبا يقارب 2 كــم2 عن مدينة 
نياب�ل�ــس الرومانيــة خا�صــة يف اجلهــة الغربية، 
وقليًل يف اجلهة ال�صــمالية(، ا�صتهرت اآنذاك باملياه 
اجلارية والب�صاتني اخل�رشاء، كما متيزت بانت�صار 
االأمن واال�صــتقرار، و�صهدت ت��صــعًا يف االأحياء 
ال�صــكنية، كانت بدايتــه يف حارة احلبلــة )النمر، 
1975؛ الدباغ، 1988؛ كلب�نــة، 1992؛ الفني، 

.)2003

بعــد ا�صــتيلء ال�صــليبيني )الفرجنــة( علــى نابل�س 
عــام 1099م بقيادة تنكــرد، كانــت املدينة حمّط 
اهتمامهم، فاأقــام بلدوين االأول قلعة حلماية املدينة 
علــى قمــة جبل جــرزمي، ويف عــام 1120م اأقام 

بلدوين الثاين جممعًا كن�صّيًا كبريًا فيها.

ومل تكن املدينــة مبعزل عن الكــ�ارث الطبيعية، 
فقد تعر�صــت لزلزال عام 1153م دمر العديد من 
املظاهر العمرانية فيها، وقتل ح�ايل 500 �صخ�س 
من �صكانها )النمر، 1975؛ كلب�نة، 1992؛ الفني، 

 .)2003

وبعد معركــة حطني عــام 1187م، فتحت نابل�س 
على يد القائد ح�صــام الدين ال�صــني، عا�صت بعدها 
فرتة من الف��صى، وتعر�صت اأثناء احلكم االأي�بي 
لزلــزال )عــام 1189م( دّمر ق�صــمًا منهــا، وقتل 
الكثري من �صكانها )النمر، 1975؛ كلب�نة، 1992؛ 

الفني، 2003(. 

قام التتار عند خ�ص�ع نابل�س حلكمهم، بتدمريها، 
وقتلــ�ا الكثري مــن اأهلهــا. كما اأدى زلــزال عام 
1201م اإىل تدمــري املدينة بكاملهــا، ما عدا حارة 

ال�صمرة. 
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ويف زمــن حكم املماليك للمدينة ازداد االهتمام بالن�احي العمرانية، و�صــيد فيها العديد من 
املباين واملدار�س وامل�صاجد والبيمار�صتانات )امل�صت�صفيات( واحلمامات واالأ�ص�اق واملنازل. 
ومما يلحظ على الت�زع العمراين يف فرتة احلكم االإ�صــلمي انت�صــار امل�صــاكن واإحاطتها 

للم�صاجد )كلب�نة، 1992؛ الفني، 2003(. 

دخلــت املدينــة بعد معركة مــرج دابق عــام 1517م، حتــت احلكم العثمــاين، فظهرت 
اخل�ص��صية، حيث اأوكلت �صــ�ؤون املدينة للحكام املحليني الذين �صارع�ا اإىل بناء الق�ص�ر 
الأنف�صــهم، ويف ال�قت نف�صــه ت�لدت ع�امل �صــاهمت يف دفع الن�صــاط العمراين متّثلت يف 
اإقدام الدولة العثمانية على فر�س احلكم املركزي بق�ة اجلي�س و�صــبط النظام وو�صع حد 

للف��صى. 

وممــا زاد من اأهمية املدينة يف تلك الفرتة التق�صــيمات االإدارية التــي اأعطت للمدينة مركزًا 
مرم�قــًا، حيث ق�صــمت الدولة العثمانية فل�صــطني اإداريًا اإىل مت�رشفتــني، هما: مت�رشفية 
القد�س ومت�رشفية �صــمال فل�صــطني، �صّمت مت�رشفية �صمال فل�صــطني ل�اءين، هما: ل�اء 
نابل�س ول�اء عكا، ويف عام 1750م �صــّمت مدينة نابل�س اإىل �صــفد زمن الظاهر العمر، 
وتط�ر الن�صــاط العمــراين لبع�س اأحيائهــا، مثل حي قي�صــاريا، القري�ن، ال�صــ�يرتة، 

اليا�صمينة والعقبة، لكن املدينة تعر�صت عام 1836م لزلزال قتل وهدم الكثري. 

وظهر اأثناء احلكم العثماين للمدينة بع�س الق�انني التي اأثرت على االمتداد العمراين، فكان 
هنالــك نظام لرتاخي�س البناء يف املناطق احل�رشية، وكان باالإمكان نزع ملكية حتى ربع 
االأر�ــس اململ�كة، وذلك من اأجل ال�صــماح باإعادة تط�ير اأو ت�صــييد طريق جديد )النمر، 

1975؛ كلب�نة، 1992؛ الفني، 2003(.

خ�صــعت املدينة يف الفــرتة 1832م - 1840م للحكــم امل�رشي بقيادة اإبراهيم با�صــا، الذي 
ات�صــم بعدم اال�صتقرار ال�صيا�صي وانعك�س �صــلبًا على خمتلف االأن�صطة، ثم عادت املدينة اإىل 
احلكم العثماين، و�صــهدت يف الفرتة االأخرية اإقامة بع�س اخلدمات التعليمية وال�صحية، اإذ 
مت تاأ�صــي�س بلدية نابل�س عام 1868م، واأقيم م�صــفى االإجنيلي عام 1900م وم�صفى ال�طني 

عام 1910م، ومدر�صة النجاح عام 1918م. 

ومن اأهم مميزات الن�صاط العمراين يف العهد العثماين ت�صييد املنازل من احلجارة املنح�تة، 
اإذ بلــغ عــدد املنازل يف تلك الفرتة  2422 منزاًل، ومت ت�صــييد مبنى خــان البلدة القدمية يف 
غرب املدينة والذي ي�صــم �صــ�قًا جتارية ما زال ن�صاطها من االأن�صطة االقت�صادية املهمة يف 
املدينة، وت��صل الباحث اإىل اأن الن�صاط العمراين يف ظل احلكم االإ�صلمي تط�ر يف معظمه 

يف املناطق قليلة االنحدار )النمر، 1975؛ كلب�نة، 1992؛ الفني، 2003(.

3.3.2 تط�ر املدينة زمن االنتداب الربيطاين

خ�صــعت نابل�ــس للنتداب الربيطــاين يف 1918/9/21 وقد مار�صــت 
حك�مة االإنتداب �صيا�صــة �صــاغطة على ال�صــكان تغّيت فر�س الهيمنة 
على خمتلف االأن�صــطة داخل املدينة، ومنها الن�صــاط العمراين، وتاأثر 
التط�ر العمراين بال�صيا�صــة العامة للحك�مة املنتدبة وما �صدر عنها من 
ق�انــني وخمططات هيكلية. وكانت نابل�س كغريها من املدن والبلدات 
والقرى الفل�صــطينية �صحية لكل ال�صيا�صــات والق�انني التي عملت على 

جتزئة االأرا�صي ومنعت ال�صكان من ا�صتخدامها. 

ومن اأجل درا�صــة التط�ر العمراين ملدينة نابل�س وفهمه يف تلك الفرتة 
وما تبعهــا، ال بد من التمّعن يف الق�انني واملخططــات الربيطانية )ثم 
االأردنيــة ثم االإ�رشائيليــة( التي اأّثرت على االمتــداد العمراين للمدينة 

)كلب�نة، 1992؛ الفني، 2003(.

اأّثــر تدّخــل احلك�مــة الربيطانية �صــلبًا على التط�ر احل�ــرشي ملدينة 
نابل�ــس، من خلل الق�انني التي و�صــعتها خلدمة اأهدافها ال�صيا�صــية، 
ففــي عام 1920م قامت حك�مة االإنتداب بت�صــكيل جلنة تخطيط للمدن 
املحليــة مل تكن معنيــة يف خططها وقراراتها مب�صــلحة ال�صــكان، اإمنا 
بفر�س الهيمنة والنف�ذ املغر�صني. ويف عام 1923م اأ�صدرت حك�مة 
االنتــداب ق�انني لتنظيم احلركــة العمرانية يف املدينة بحجة امل�صــلحة 
العامة، غري ان تلك الق�انني مل ت�صــع خلدمة احتياجات �صــكان املدينة 

وتلبية اأول�ياتهم.

ومل تكن املدينة مبعزل عن الك�ارث الطبيعية فرتة االإنتداب، ففي عام 
1927م حدث زلزال قتل 75 �صخ�صــًا وجــرح 365،وهدم 172 بيتًا 

فيهــا، وبعد زلزال 1927م اندفع االأهايل للبنــاء خارج البلدة القدمية 
وال�صــكن على �صف�ح اجلبال، وه� اأول امتداد عمراين للمدينة خارج 
حــدود البلدة القدميــة. ويف عام 1929م كلفت احلك�مــة املنتدبة جلنة 
تخطيــط املدن املحلية بتقدمي م�رشوع هيكلي لتنظيم املدينة، فتم و�صــع 

ثلثة م�صاريع تنظيمية هي )�صم�دي، 2006؛ عمران، 2008(:

م�رشوع تنظيم جبل جرزمي.  )1(

م�رشوع تنظيم عيبال ال�رشقي.  )2(

م�رشوع تنظيم حدود بلدية نابل�س.   )3(

واأعدت املخططات العامة يف ظل االنتداب من قبل �صلطة دائرة التنظيم 
املركزيــة، دون مراعــاة للزيادة ال�صــكانية املت�قعــة، ودون تنظيم 
منا�صــب يتيح ت�فري اخلدمــات العامة وحتديد ا�صــتعماالت االأر�س، 
وقد جرى تنظيم املدن الفل�صطينية بت�رشيعات تنظيم املدن ل�صنة 1921م 
و�صــنة 1936م. ومت بناء مبنى املقاطعة يف اجلهة ال�رشقية، وا�صتمرت 
حركة البناء يف املدينة وات�صعت عمرانيًا يف اجلهات الغربية وال�صمالية، 
ما دفــع رئي�س البلديــة يف 1940/8/28م للطلب من قائــم مقام نابل�س 
ت��صــيع حدودها، ف�صدرت بع�س التعديلت التي ال تلبي احلد االأدنى 

من متطلبات الت��صع.

ويق�صي القان�ن الربيطاين ب�ج�ب احل�ص�ل على ترخي�س قبل القيام 
بالبناء اأو تغيري اال�صتعمال �رشيطة ت�افقه مع املخططات امل��ص�عة من 
احلك�مة املنتدبة، ويف حال جتاوز ذلك القان�ن تلجاأ احلك�مة لعق�بات 
جزائية مثل الهدم والغرامات اأو ال�صجن اأحيانًا ملنفذ املخالفة )�صم�دي، 

2006؛ عمران، 2008(. 

انعك�صــت �صــلبيات تلك الق�انني على اأر�س ال�اقع، فعانت املدينة منها 
لفرتات الحقة، اإذ ح�صــلت جتزئة للأرا�صــي، فتدّنت ن�صبة االأرا�صي 
ذات امللــك اخلا�س، مقابل ارتفاع ن�صــبة اأرا�صــي الب�ر امل�صــاع التي 
منع ال�صــكان مــن ا�صــتخدامها، واأما اأرا�صــي ال�قف فتمــت معاملتها 
معاملة االأر�س الب�ر، حيث منع ا�صــتغللها، اإ�صافة لذلك متيزت تلك 
الفرتة برتكز املباين يف و�صط املدينة، نتيجة لقلة امل�صاحات املتاحة وميل 
ال�صكان اإىل التجمع لتبادل املنافع وال�صع�ر باالأمان، كما متيزت ب�ج�د 
م�صــاحات زراعيــة يف اجلهة الغربيــة، اأقام فيها بع�س ال�صــكان ممن 

ميار�ص�ن الن�صاط الزراعي )�صم�دي، 2006؛ عمران، 2008(.

بداأت، ب�صــبب �صيق امل�صــاحة، ظاهرة البناء خارج اأ�صــ�ار املدينة، 
والت�جه نح� �صــفحي جبلي عيبال وجرزمي، لكن االجتاه االأكرث كان 
نح� ال�رشق، حيث االأرا�صي املنب�صطة، فكانت معظم االأبنية يف اجلهة 

ال�رشقية من الن�ع التجاري. 

�صــاحب تلك الفرتة خروج ال�صــامريني من البلــدة القدمية نح� منطقة 
املقربة الغربية، وظهرت الطبقيــة يف املجتمع وانعك�س ظه�رها على 



39   38

البلدة القديمة في نابلسالجزء األول اإلطار العام لخطة إحياء

خريطة )2.2(: تط�ر حدود مدينة نابل�س حتى عام 1944

حجم امللكية وطبيعة امل�صــكن الذي متيز بقربه من النمط االأوروبي، واعتربت تلك الفرتة 
حمّطة حتّ�ل من منط البناء االإ�صــلمي اإىل النمــط االأوروبي لذوي الدخل املرتفع، واأقيم 
حي العام�د مت�صــلقًا منحدرات جبل جرزمي، وحدث ت��صــع حلدود البلدية عام 1944م، 
يف كل اجلهات املحيطة بالبلدة القدمية، لكن ذلك الت��صــع مل يلبِّ احتياجات املدينة، وتبنّي 
اخلريطــة رقــم )2.2( التط�ر يف حــدود مدينة نابل�س عــام 1944م )�صــم�دي، 2006؛ 

عمران، 2008(.

اأخــذت مدينة نابل�س بعد عام 1945 باالت�صــاع راأ�صــيًا يف حماولة لت�صــلق منحدرات جبلي 
عيبال وجرزمي، ويف عام 1945م بلغت م�صاحة اأرا�صي املدينة 8365 دومنًا، منها 5571 
دومنًا م�صــاحة املدينة نف�صــها و549 دومنًا للطرق وال�صــكك احلديديــة، و15 دومنًا لليه�د 

كانت خ�ص�صت كمقربة مل�تاهم )�صم�دي، 2006؛ عمران، 2008(.

�صكل )3.2(: �ص�رة ج�ية للبلدة القدمية )�صنة 1948( 

وعلى الرغم من الظروف ال�صيا�صية واالقت�صادية ال�صعبة التي خّيمت 
على �صــكان نابل�س فرتة االنتداب الربيطاين، اإال اأنها �صــهدت ت�صــييد 
العديد من املباين وم�ؤ�ص�صــات اخلدمات العامة، مثل مدر�صــة اخلن�صاء 
ومدر�صة النجاح ال�طنية عام 1930م، وبعد اأحداث عام 1936م وما 
تبعها من ا�صطرابات اأمنية وعدم ا�صتقرار، مت ت�صييد مدر�صة الفاطمية 
عام 1940م. ويف بداية عام 1948 اأقرت �صلطات التخطيط الربيطانية 
املخطــط الهيكلي ملدينة نابل�س، الذي حدد منطقة نف�ذ بلدّيتها. وجرى 
ت��صــيع حلدود املدينة عام 1948، اإذ بلغت امل�صاحة داخل حدود املدينة 
11.35 كم مربع. وي��صح �صــكل )3.2( تط�ر املدينة وانت�صار مبانيها 

خارج حدود البلدة القدمية )�صم�دي، 2006؛ عمران، 2008(. 

4.3.2 فرتة احلكم االأردين

بعد ان ا�صبحت ال�صفة الغربية جزءًا من اململكة االردنية الها�صمية عام 
1950، �صعت احلك�مة االردنية لق�ننة املدن وتنظيمها يف اململكة، مبا 

فيها مدن ال�صــفة الغربية، وكان من اأبرز الق�انني املطبقة قان�ن رقم 
79 للعام 1966م والذي يخ�س التنظيم احل�رشي للمدن.

وت�صــكلت ثلث جلان األ�ية لل�صفة الغربية )نابل�س والقد�س واخلليل(، 
ي�صــم كل منهــا املجال�س البلديــة والقرويــة، واأقيمت دائــرة التنظيم 
املركزيــة لت�يّل اأعمال امل�صــح كافة، ولتقدمي امل�صــ�رة التقنية للمجل�س 
االأعلى للتنظيم، فيما يتعلــق باإعداد املخططات وامل�افقة عليها، ومنح 

تراخي�س البناء وا�صتئنافها )�صم�دي، 2006؛ عمران، 2008(.

وا�صــتمر، يف احلقبة االأردنية، ا�صــتخدام نظام "جتزئة االرا�صــي"، 
الذي اأّثر تطبيقه �صــلبًا على مدينة نابل�س، نظــرًا لطبيعتها اجلغرافية، 
ومل يتم تطبيق الق�انني ااملتعلقة بتنظيم املدن ب�صــكل �صــحيح الأ�صــباب 
خمتلفة. وعليه ا�صتمر البناء باجتاه راأ�صي على منحدرات اجلبال �صمااًل 
وجن�بــًا، وبداأ العمران ميتــد اىل قمم اجلبال. اأما الت��صــع العمراين 
فامتــّد باجتاه غرب املدينة، حيث ت�فــرت اأرا�ٍس فارغة، وامتازت 

املنطقة بت�ّفر اخلدمات اخلا�صة، وبارتفاع م�صت�ى معي�صة لل�صكان.

ازدادت وترية الت��صــع باجتــاه الغرب وال�رشق خ�ص��صــًا بعد نكبة 
1948، فعقــب االقتلع الق�رشي لــلآالف من الفل�صــطينيني، اأقيمت 

اأربعة خميمات للجئني يف نابل�س، هي: خميم عني بيت املاء يف اجلهة 
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الغربية من املدينة، وخميم ع�صكر القدمي واجلديد، 
وخميــم بلطــة اىل ال�رشق مــن املدينــة وخارج 

حدودها اآنذاك.

وعانت املخيمات من �صــ�ء التخطيــط، وافتقرت 
للتنظيــم الهيكلي واخلدمــات والبنيــة التحتية، ما 

ت�صبب مبعاناة �صديدة ل�صكانها.

�صكن اللجئ�ن الفل�صــطيني�ن يف البداية يف خيام، 
وبعد اإن�صاء وكالة الغ�ث الدولية للجئني مت اإن�صاء 
عدد من املباين املت�ا�صــعة واملتل�صقة على اأرا�ٍس 
حمــدودة امل�صــاحة ا�صــتاأجرتها ال�كالــة. ونظرًا 
لرتّدي االأو�صــاع املعي�صــية واالزدحام ال�صكاين، 
مت ت��صــيع املخطط الهيكلي باجتاه الغرب وال�رشق 
وال�صمال يف عام 1963 لي�صمل بع�س القرى، مثل 
قرية بلطــة من الناحية ال�رشقية، وقرى ع�صــكر 
البلد وعــراق التايه من اجلهة ال�صــمالية ال�رشقية، 
وقــرى اجلنيــد ورفيديا من جهة الغــرب، وذلك 

بغر�س ت�فري اخلدمات لهذه املناطق. 

وكانــت تلــك اأول مرة ي�صــمل فيها ت��صــيع املدينة 
ال�ص�احي الريفية، و�صمل ذلك الت��صع خميم عني 
بيت املاء وخميم ع�صكر اجلديد والقدمي، وق�صمًا من 
خميــم بلطة، تبعه عــام 1964م ت��صــع اآخر يف 
الناحية الغربية، وهــ� االأخري يف العهد االأردين، 
واخلريطة رقم)2.3( تبني التط�ر يف حدود مدينة 
نابل�س حتى عام 1964م )�صم�دي 2006، عمران 

.)2008

5.3.2 فرتة االحتالل االإ�رشائيلي 

وقعت مدينة نابل�س كغريها من مدن ال�صــفة الغربية 
حتــت االحتــلل االإ�رشائيلــي عــام 1967م، وقــد 
ا�صــتخدمت �صــلطات االحتلل �صيا�صة م�صــددة جتاه 

خريطة )3.2(: تط�ر حدود مدينة نابل�س حتى عام 1964
امل�صدر: علي عبد احلميد، 2009.

وقرب ي��صــف يف منطقة بلطة داخل حدود املدينــة عام 1977م )حلبي، 2003؛ عمران، 
..)2008

ومما مّيز تلك الفرتة ندرة االأرا�صــي ال�صاحلة للبناء داخل حدود املخطط االأردين، الذي 
ا�صــتمرت ال�صلطات اال�رشائيلية بالتم�صك به لفرتة ط�يلة، فاجته البناء نح� احل�اف اجلبلية 
االأكرث وع�رة، حيث ي�صــعب ت�فــري البنية التحتية، ما انعك�س على امل�صــت�ى احل�رشي 
للأحياء ال�صــكنية، وا�صــطر البناء الأخذ طابع راأ�صــي. فالزيادة ال�صــكانية وما يرافقها من 
حاجات للت��صع اأفقدت املدينة التنظيم والتخطيط اللذين يلّبيان احلاجة امللّحة لل�صكان )حلبي، 

2003؛ عمران، 2008(.

برزت خلل هذه الفرتة حمدودية الت��صــع يف حدود املدينة، اإذ مل ي�صــمح بالت��صع اإاّل مرة 
واحدة فقط، يف عام 1986م، وكان ذلك من الناحية ال�صــمالية ال�رشقية لي�صــمل اأجزاء من 
اأرا�صــي قرية ع�صــرية ال�صــمالية، وكذلك من اجلهة ال�رشقية باجتاه �صارع القد�س، ومن 

اجلهة ال�صمالية الغربية لي�صمل منطقة �صارع حيفا ومنطقة اإ�صكان املهند�صني. 

وتبــني اخلريطة رقــم )2.4( التط�ر يف حــدود مدينة نابل�س حتى عــام 1986م، اإذ متت 

خريطة )4.2(: تط�ر حدود مدينة نابل�س حتى عام 1986

نظــام التخطيط للمدن والبلدات الفل�صــطينية، حيث اأّثرت القرارات التي �صــدرت من خلل 
اآلية تخطيط املدن، الأع�ام عديدة، يف التط�ر االجتماعي واالقت�صــادي والنقل، ويف ن�عية 
البيئة. وقد قررت اأي�صًا، لي�س فقط اأين ميكن للفل�صطينيني اأن يقيم�ا منازلهم وور�صهم، بل ما 

اإذا كان يف اإمكانهم اإقامتها اأ�صًل، هذا اإىل جانب هدم البي�ت املقامة بذرائع خمتلفة. 

ففي بع�س ال�صــن�ات كان عدد املنازل التي ي�صــمح ببنائها يف بع�س القرى اأقل من التي تهدم، 
وعليه منع تط�ير املدن والقرى الفل�صــطينية، وعلى النقي�س من ذلك مت اإن�صــاء مدن ومراكز 
ح�رشية يه�دية يف االأرا�صــي العربية على طراز حديث، والأغرا�س ت��صعية متن�عة، منها 
ال�صيطرة على املناطق احل�صا�صة القريبة من الطرق الرئي�صة )حلبي، 2003؛ عمران، 2008(.

تاأثرت نابل�س بتلك الق�انني وال�صيا�صــات، اإذ �صــّمت املدينة ملنطقة ال�صــامرة االإ�رشائيلية، 
ومتتعــت باأهميــة بالغة عند حك�مة االإحتلل، الأ�صــباب ا�صــرتاتيجية، فاأقامــت فيها مقرًا 
اإدارايًا للق�ات، واأقامت بالقرب منها العديد من امل�صــتعمرات، مثل م�صــتعمرة كفر قدوم 
غرب املدينة، التي اأقيمت عام 1975م، ومع�صــكر م��صــيه زرعني �صمال املدينة على قمة 
جبل عيبال، ويف عام 1979م اأقيمت م�صتعمرة األ�ن م�ريه �رشق املدينة، فيما اأقيمت عام 
1982م م�صتعمرة برخا ف�ق جبل جرزمي، وكذلك متت ال�صيطرة على اأرا�صي بئر يعق�ب 

اإقامة اأحياء �صكنية كاملة متمثلة يف اإ�صكان امل�ظفني 
واإ�صــكان االأطباء بجانب قرية روجيب واإ�صــكان 

املهند�صني يف اجلهة الغربية.

و�صــهدت املدينة ن�صــاطًا عمرانيًا انت�ــرش يف جميع 
االجتاهــات، وزادت املرافــق العامة واخلا�صــة 
وعلت املباين، ويف بع�ــس احلاالت امتد العمران 
خــارج حــدود الت��صــع، االأمــر الــذي عّر�ــس 
املبــاين خلطر الهــدم بحجة املخالفــة القان�نية، لذا 
ف الن�صــاط العمراين اآنذاك بالن�صاط العمراين  ُو�صِ
امل�صــح�ب باحلذر )كــ�ن، 1995؛ بلدية نابل�س، 

1995؛ عمران، 2008(.

ورافق تلك الفرتة انت�صار البناء على �صف�ح اجلبال 
يف اجلهة الغربية حتى و�صــل قريــة اجلنيد، و اأما 
باجتاه خميــم العني فقــد قلت االأبنية، وت�ا�صــلت 
عمليــة ت�صــلق االأبنيــة على �صــف�ح جبلــي عيبال 
وجرزمي حتى م�صــت�ى 700مرت، باال�صــافة اىل 
زيــادة الن�صــاط العمــراين يف اجلهــة ال�رشقية عند 
�صــارع عمان. و�صــهدت البلدة القدمية عملية هدم 
لبع�ــس املنــازل القدميــة وبناء غريهــا الأغرا�س 
ال�صــكن اأو التجــارة اأو بع�س ال�صــناعات اخلفيفة 
)كــ�ن، 1995؛ بلدية نابل�ــس، 1995؛ عمران، 

.)2008

انخف�صــت، بعــد انــدالع االنتفا�صــة االأوىل عام 
1987م، ن�صــبة البناء بح�ايل 95% ب�صبب �صع�بة 

االأو�صــاع االقت�صادية وال�صيا�صــية واالمنية، وما 
رافقهــا مــن حظر جتــ�ل م�صــتمر، و�صــدامات 
متكررة، وغياب جمل�س بلدي قادر على اإ�صــدار 
الرتاخي�ــس اللزمة للبناء، كمــا مت تفعيل ق�انني 
تع�صفية، مثل هدم املنازل بذرائع اأمنّية. ويف عام 
1990م متت اإقامة م�قع ع�صكري ملراقبة خميمات 
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اللجئــني الثلثة على اجلانب ال�رشقي من املدينة، 
ومت بنــاء منظ�مــة من الطرق ت�صــمح باالنت�صــار 
ال�رشيع للعربات الع�صــكرية، بحيث نزعت معظم 
ملكية املنطقة )ك�ن، 1995؛ بلدية نابل�س، 1995؛ 

عمران، 2008(.

6.3.2 فرتة ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية 

يحتــاج االإرث الثقيــل الــذي خّلفــه االحتــلل، 
تتيــح  ون�عيــة،  وا�صــعة وعميقــة  الإ�صــلحات 
جتــاوزه. وحتــاول ال�صــلطة ال�طنية الفل�صــطينية 
منذ ت�صــلمها ملدينة نابل�س عام 1994م، اإ�صلح ما 
خّلفه االحتلل االإ�رشائيلي من �صلبيات، واإزالة ما 
و�صــعه من مع�قات، لتلبية االحتياجات امل�صتقبلية 
للتطــ�ر ال�صــكاين للمدينــة. وكان ت��صــيع حدود 
املخطط الهيكلــي للمدينة اأحد االإجنازات الرئي�صــة 
التي متت بعد ا�صــتلم ال�صــلطة الفل�صــطينية، اإذ مت 
اإعــداد خمطط هيكلي للجهة الغربيــة، وذلك لعدة 
اأ�صباب، منها )الهم�ز، 2007؛ عمران، 2008(:

اأ�صــباب اأمنيــة حالــت دون الت��صــع   )1(

كانت�صــار  االأخــرى،  اجلهــات  يف 
الع�صــكرية  وامل�اقــع  امل�صــتعمرات 

االإ�رشائيلية. 

ت�فر اأرا�ٍس ف�صاء يف اجلهة الغربية.   )2(

مي�ل ال�صكان ورغباتهم.  )3(

وقلــة  ال�صــناعي،  اال�صــتعمال  قلــة   )4(

م�صادر التل�ث البيئي. 

الطرق  اخلدمــات، وخا�صــة  ت�فــر   )5(

االأكرث ات�صاعا ذات التخطيط االأف�صل.

انخف�س الن�صــاط العمراين بعد انتفا�صــة االأق�صــى 

عام 2000م ب�صــبب ح�صار املدينة و�ص�ء االأو�صاع االقت�صــادية وال�صيا�صية، وكذلك فرتة 
االجتياحات يف الفرتة 2002م - 2004م، ولكنه اأخذ باالرتفاع التدريجي بعد عام 2005م 

ب�صبب اال�صتقرار الن�صبي.

وعلى الرغم من تدّخلت االحتلل االإ�رشائيلي ومع�قاته امل�صــتمرة، خا�صــة ما نتج عن 
حمددات اتفاقية اأو�صل� وغريها من االتفاقيات، �صهدت املدينة يف فرتة ال�صلطة ال�طنية من�ًا 

عمرانيًا مرتفعًا مقارنة مع الفرتات ال�صابقة، بحافز من اال�صتقرار ال�صيا�صي. 

ونظرًا ل�صيق امل�صاحة املت�فرة داخل البناء يف حدود املدينة، ارتفعت املباين، وازداد عدد 
ال�صــقق يف داخل املبنى ال�احد، وتبنّي اخلريطة رقم )2.5( التط�ر يف حدود مدينة نابل�س 

حتى عام 1996م.

خريطة )5.2(: تط�ر حدود مدينة نابل�س حتى عام 1996

1.4.2 املخططات ال�سابقة 

مت يف عــام 1948 اإعداد امل�رشوع الهيكلي العام ملدينة نابل�س وامل�صــادقة عليه )خلل فرتة 
االنتــداب الربيطــاين(، والــذي بقي ال�حيد حتى عــام 1995. وتبعــت خمطط )1948( 
جمم�عــة من املخططات الهيكلية اجلزئية، وعدد من امل�رشوعات التف�صــيلية داخل حدود 
م�رشوع املخطط الهيكلي العام وخارجه، وذلك تبعا للت��صعات املختلفة التي �صهدتها املدينة 

.)Abdelhamid, 2007( لفرتات زمنية خمتلفة

ومت يف عــام 1961 )اأي خــلل فــرتة احلكــم االأردين( اإعــداد خمطط عام ال�صــتعماالت 
االأرا�صــي ملدينة نابل�س، احت�ى على تق�صــيمات لقطع االأرا�صي وت�صــنيفها ال�صتعماالت 
خمتلفة )�صــكنية، جتارية، خدمات عامة، ترفيهيــة، زراعية، وغريها(. )تبني اخلريطة 
رقم )6.2( ا�صــتعماالت االأرا�صــي ملدينة نابل�س ل�صــنة 1961(، اأمــا يف عام1985، فقرر 
احلاكم الع�صكري للمدينة اإعداد خمطط عام لها، لكن امل�رشوع مت ت�قيفه ومل جتر امل�صادقة 

.)Abdelhamid, 2007( عليه

2.4.2 املخطط احلايل 

يعد م�رشوع تنظيم مدينــة نابل�س الهيكلي الذي بداأ 
اإعــداده منذ عام 1995، ومتت امل�صــادقة النهائية 
عليــه عــام 1996 اآخر خمطط هيكلــي معتمد لدى 
البلديــة، ومت اإدخــال بع�س التعديــلت عليه عام 
2006، وقــد اعتمدت التعديــلت، على افرتا�س 

اأن عدد �صــكان مدينة نابل�س �صــيبلغ يف عام 2015 
ح�ايل 298.000 ن�صــمة، ومب�صاحة قدرها ح�ايل 
28.600 دومن. ومت اقرتاح بع�س مناطق الت��صع 

اجلديــدة يف االجتاهني اجلن�بي والغربــي للمدينة 
2007؛  )الهمــ�ز،   )2.7 رقــم  )اأنظــر خريطــة 

.)Abdelhamid, 2007

خريطة رقم )6.2(: خمطط ا�صتعماالت االأرا�صي 
ملدينة نابل�س ل�صنة 1961 

امل�صدر: بلدية نابل�س، 1995.

جتربة التخطيط العمراين يف املدينة وحتدياته4.2
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وبح�صب هذا املخطط، تت�زع ا�صتعماالت االأرا�صي من حيث امل�صاحة 
والن�صبة املئ�ية من املخطط كما يظهر يف جدول رقم )2.1( التايل:

جدول رقم )1.2(: ت�زيع ا�ستعماالت االأرا�سي يف املخطط الهيكلي 
ملدينة نابل�س لعام 2006

الن�سبة )%(امل�ساحة )دومن(اال�ستعمال
550019.2�ص�ارع مقررة ومقرتحة

310010.8�صكن اأ

10.00035.0�صكن ب

26009.1�صكن ج

3001.0�صكن اأ خا�س

3001.0بلدة قدمية

1000.3�صكن زراعي

4001.4مناطق زراعية

15005.2مناطق �صناعية 

8002.8مناطق جتارية 

17005.9مناطق خ�رشاء

11504.0مباٍن عامة

500.2م�اقف �صيارات

1000.3مناطق اأثرية

5001.7خميمات

1000.3حمطة تنقية

3001.0مقابر

1000.3حماجر

28.600100.0امل�ساحة الكلية

امل�صدر: بلدية نابل�س، 2006.

خريطة رقم )7.2(: املخطط الهيكلي احلايل ملدينة نابل�س )تعديلت 2006(
امل�صدر: بلدية نابل�س، 2009.



  46

3.4.2 امل�ساكل التي ت�اجه التخطيط العمراين 

تعــاين مدينــة نابل�س من م�صــاكل طبيعيــة وعمرانية ت�صــمل جمم�عة من 
ال�صع�بات التي تظهر على البنية احل�رشية للمنطقة املبنية، هذا اإىل جانب 

احل�اجز التي تقف اأمام من� املدينة وتط�رها على وجه اأف�صل. 

تقف حمدودية االأرا�صي الفارغة داخل حدود املدينة عقبة اأمام تط�رها، 
وخ�ص��صــًا عند اأخذ الطبيعة الطب�غرافية ال�صعبة بعني االعتبار، فت��صع 
املدينة وامتدادها ط�ليًا ي�صــاحبه امتداد للخدمات وزيادة تكاليف اإن�صــائها 
وتكاليــف ت�صــغيلها، يقابــل ذلك وجــ�د الع�ائــق الطبيعيــة للمتداد يف 
االجتاهني ال�صــمايل واجلن�بــي، والكلفة العالية لذلك االمتــداد من ناحية 
ت�فري اخلدمات، وخ�ص��صــًا الطرق اأّيًا كان ن�عها، واأّيًا كانت طبيعتها 

)بلدية نابل�س، 2006؛ الهم�ز، 2007(.

من ناحية الطرق، فم�صــكلة امل�ا�صــلت يف نابل�س م�صكلة حادة ومركبة، 
حيث ت�صــّكل املدينــة ملتقى طرق رئي�صــًا ملعظم امل�ا�صــلت االإقليمية من 
ال�رشق اإىل الغرب، ومن ال�صــمال اإىل اجلن�ب، التي متر من املدينة عرب 
حم�ر امل�ا�صلت الرئي�س وال�حيد الذي يخرتق املدينة على حم�ر �رشق 

- غرب. 

اأما �صــبكة الطرق الداخلية فتعاين اأي�صــًا من م�صــاكل عّدة، وال ت�صــتطيع 
ا�صــتيعاب التط�ر احل�ــرشي، فالع�ائــق الطب�غرافية تقــف حائل اأمام 
تط�ير �صــبكة الطرق التي تربط بني اأجزاء املدينة املختلفة، خا�صة تط�ير 
طرق عر�صية ملئمة، ي�صتعا�س عنها غالبا باالأدراج املخ�ص�صة للم�صاة، 
اأو الطرق ال�صــيقة ال�صــديدة االنحدار)بلديــة نابل�ــس، 2006؛ الهم�ز، 

.)2007
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اجلزء الثاين

الف�سل الثالث: التحليل العمراين واحل�رشيوصف األوضاع القائمة في البلدة القديمة وتحليلها

بقيت نابل�س القدمية بحجمها داخل ب�اباتها القدمية واملمتدة من م�صــجد 
اخل�رش غربا حتى الب�ابة ال�رشقية عند امل�صجد الكبري �رشقا، ومن راأ�س 
العــني جن�با حتى دوار املدينة حاليا �صــماال، و�صــملت داخل حدودها 
اال�صــتخدامات ال�صكنية والتجارية واالقت�صــادية والثقافية وغريها من 

الن�صاطات االجتماعية. )�صكل 1.3(.

تعتــرب البلدة القدمية لنابل�س مدينة عربية اأ�صــيلة، واإن احت�ت بع�صــًا 
من ح�صــارة الرومان يف بع�س املن�صاآت كامل�صــجد الكبري، اإاّل اأنها يف 
تخطيطهــا وعمرانهــا مدينة عربية، االأمر الذي يدّلــل عليه ما نلحظه 
من ع�امل م�صــرتكة بينها وبــني املدن االإ�صــلمية والعربية العريقة. 
ونلحظ اأن ما فيها من م�صجد وميدان و�صاحة و�ص�ق وبازار واأحياء 
ت�صم املهن واحلرفيني املهرة واالأح�ا�س ال�صكنية، يعطيها �صفة فريدة.

منطقة الدرا�سة1.3

�صكل )1.3(: ال�صكل العام للبلدة القدمية
امل�صدر: بلدية نابل�س، 2008.
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خ�سائ�س التك�ين العمراين ومميزاته2.3

قد يك�ن من ال�صهل فهم التك�ين العمراين )م�رف�ل�جية( للبلدة القدمية لنابل�س، من خلل 
درا�صــة بع�س اجل�انب املتعلقة بالن�صــيج العمراين والهيكل التخطيطي، ما يتيح فهم بع�س 

ج�انب تن�صيق املدينة الفراغية وت��صيح ال�صمة العامة لها. 

)Urban Fabric( 1.2.3 الن�سيج العمراين

عند النظر اإىل ال�ص�رة اجل�ية للبلدة القدمية، تظهر اخلط�ط الع�ص�ية املتدرجة يف �صمكها، 
ممثلــة بال�صــ�ارع، تتخللها جمم�عة من املباين الكبرية، ومتثل املباين العامة والق�صــ�ر، 
على خلفية من اخلط�ط واالأ�صــكال الهند�صــية، املرتا�صــة واملتجمعة ح�ل اأ�صباه مربعات 

متثل االأبنية ال�صكنية ح�ل اأفنية داخلية )اأنظر �صكل 2.3(.

�صكل )2.3(: ت�ص�ر حتليلي ملك�نات نابل�س القدمية

يظهر هذا الن�صــيج، من �ص�ارع واأبنية، ان�صــجامًا مميزًا، ومتداخًل، معتمدًا على ق�انني 
وظــروف بيئية حمددة، مثــل اآثار ما تبقى من التخطيط ال�صــبكي الرومــاين، والق�انني 

العف�ية والع�ص�ية لتط�ر �صبكة ال�ص�ارع يف الفرتة االإ�صلمية.

وقد عملت هذه الق�انني على تداخل مناطق البناء مع املناطق املفت�حة لرت�صم �صكًل عمرانيًا 
)Urban Form(، يظهــر من خــلل الهيكلية اأو البنيــة الفيزيائية املت�صــلة، واملك�نة من 

تكتلت مرتا�صــة على االأر�س، ومق�صــمة عن طريق اإحاطتها ب�صــ�ارع �صــيقة، مك�نة 
مــن )6( جتمعات، تتمّثل باحلــارات اأو االأحياء، وهي: حارة الغــرب والقري�ن والعقبة 

واليا�صمينة والقي�صارية واحلبلة )اأنظر �صكل 3.3(. 

ومتتلك بع�س هذه احلارات خ�صــائ�س جتعل لها �صخ�صــية وطابعا متميزين، بحيث ميكن 
التعرف اإليها من داخل املدينة، كما ميكن اعتبارها مرجعًا خارجيًا عند روؤيتها ب�رشيًا من 
اخلارج، مثلما متتلكه حارة اليا�صــمينة من طــرق متعرجة ومنحدرة ومظلمة، وما متتلكه 

حارة احلبلة من مبان اأحدث، وما متتلكه حارة القري�ن من كرثة امل�صابن وتقاربها.

�صكل )3.3(: ت�زيع حارات البلدة القدمية

ميكــن اأن نفهم من الن�صــيج العمــراين عدة اأم�ر، 
هي: 

اأنه مظهر تخطيطي على االأر�س، ي�ص�ر  	•
اختلفًا وا�صــحًا بني الكتــل يف التجمعات، 
 )Lots( مع العلم اأن هند�صــية قطع االأر�س

منتظمة تقريبا. 

يظهــر الن�صــيج تراكم ح�صــارات وثقافات  	•
مميزاتهــا  منهــا  كل  عك�صــت  متعــددة 
وخ�صائ�صــها )اآثــار رومانية، اإ�صــلمية، 

ممل�كية، عثمانية، ……(.

اأّدى نظــام التق�صــيم يف الن�صــيج )اإىل قطع  	•
واأق�صــام عديــدة متفاوتــة احلجم وامل�صــاحة 
واالأ�صــكال  اال�صــتعماالت  تعــدد  ب�صــبب 
واالأحجــام املن�صــ�جة معًا(، وهــذه القطع 
ن عنا�رش اأق�ى واأمنت ككل  ة، لتك�ِّ مرتا�صّ
من اأ�صكالها املنف�صــلة كًل على حدة، والتي 
ف�صلتها �صــبكة من ال�ص�ارع، حتّدد عر�س 
ال�احــدة تبعــًا حلجم احلركــة فيهــا )اأنظر 

�ص�رة 1.3(. 

يعرب الن�صــيج العمــراين عــن التجان�ــس والتكامل 
يف املجتمــع، حيــث االرتفــاع املت��صــط للمباين، 
واالأحجام املتقاربة للم�صــاكن، التــي تتميز باأقبيتها 
بغر�س م�اجهة الظروف املناخية وتلبية املتطلبات 
املعي�صية، وكتعبري عن خ�ص��صية االأ�رشة واملحافظة 
على حق اجل�ار، فعلى م�صــت�ى احلارات يظهر 
التجان�س االجتماعي مع التفاوت االقت�صادي، كما 
تت�صــاوى تقريبًا املباين يف االرتفاعــات – للحفاظ 
على حرمة اجل�ار– وتتلحم يف كتلة بنائية واحدة 

ال يرتفع عنها يف الغالب اإال ماآذن امل�صاجد. 

كما يظهــر جتان�ــس الكثافــات البنائية وال�صــكانية 
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املت��صــطة، فل يتميز حي عن حي يف االرتفاعات 
ويف امل�صت�ى املعي�صــي اإال يف اأ�صيق احلدود، واإن 
كان التق�صيم االجتماعي للحارات يف نابل�س القدمية 
يرتبــط تك�ينيًا بفئات العمــل املختلفة اأو الديانات، 
فهــ� ال يرتبــط بفئــات الدخــل التــي تختلف لدى 
اأ�صــحاب كل حرفة اأو فئــة كل عمل، مع مراعاة 
متيز بع�س املباين )الق�ص�ر( يف كل االأحياء ب�صكل 

عام، مثل ق�رش النمر، وعبد الهادي… الخ.

ويتميز الن�صــيج العمراين للبلــدة القدمية يف نابل�س  
)مثله مثل  املــدن التاريخية العربية واالإ�صــلمية( 
بعنا�رش حمددة، اأهمها امل�صاجد، وال�صاحات العامة 
والفراغات املفت�حة املتدرجة من عام اإىل �صبه عام 
اإىل خا�س، ما ين�صجم مع العن�رش االأكرث �صي�عًا، 
وهــ� منــ�ذج البيــ�ت التقليديــة ذات ال�صــاحات 
ال�صــماوية املخرتقة باملباين العامة والكبرية. ومتتد 
هــذه البيــ�ت التقليدية علــى جانبي الق�صــبة على 
�صــ�رة حــارات، وتك�ن جمم�عــات اجتماعية 
متجان�صة من اأ�صحاب مهنة واحدة )القي�صارية(، اأو 
اأتباع دين معني مثل حارة ال�صــمرة، واإن تفاوتت 

م�صت�يات الدخل �صمن كل فئة.  

كما متيز الن�صــيج العمــراين لنابل�ــس القدمية، بعد 
ذلك، بنظام الطرق، �ص�اء النافذة منها، الرئي�صة 
اأم الثان�ية اأم مغلقة النهاية )الزقاق( التي تن�صــاب 
من الق�صــبة الرئي�صــية بعرو�س قليلة تتنا�صــب مع 
حركة االإن�صــان والدواب، اعتمــادًا على امل�قع، 
ومبا يتــلءم والظــروف املناخية ال�صــائدة )اأنظر 

�ص�رة 1.3(.

كما اأنتج هذا الن�صــيج اأي�صا اأماكن اإ�صرتاتيجية لغر�س 
التجمعــات، حيــث ميكــن للإن�صــان اأن يدخــل فيها 
ويتعاي�س مع عنا�رشها، مثل نقاط االت�صال اأو تقاطع 

خط�ط املمرات، وت�صمى هذه االأماكن "العقد".

�ص�رة )1.3(: �ص�رة ت��صح الن�صيج العمراين يف البلدة القدمية.

"العقد" هي نقاط تكت�صــب اأهميتها من ك�نها نقاط تركيز لعدد من اخل�صــائ�س الفيزيقية، 
كاجلــزء الرئي�صــي املزدحم من �صــارع اأو طريق خان ال�صــلطان، اأو ميدان مثل �صــاحة 

الن�رش، التي ميكن اعتبارها ن�اة اأو مركزًا اإ�صعاعيًا للمدينة.  

ونلحــظ اأن هذه "العقد" ترتبط ارتباطًا وثيقًا بعن�رشي امل�صــارات واالأحياء، على اعتبار 
اأن نقاط االت�صال هي عادة نتاج متركزهما، كما اأن احل��س ) جتمع جمم�عة البي�ت( يف 

نابل�س القدمية يحمل يف طياته وج�دًا للقلب اأو الن�اة لهذا التجمع اأو احلارة.

)Urban Townscape( 2.2.3 التن�سيق العمراين

من ال�رشوري التطرق اإىل حتليل التن�صــيق العمراين للبلدة القدمية يف نابل�س عند درا�صــة 
الت�صــكيل فيها. وينطلق تن�صــيق املدينة )Townscape( من ثلثة اأنظمة هي: املخطط العام 
للمدينة )Town plan(، واأ�صكال املباين )Building Forms(، وخمطط ا�صتعمال االأرا�صي 

.)Land use Plan(

)The Town Plan( املخطط العام للمدينة )1(

اإن املخطــط العام للبلــدة القدمية يف نابل�ــس ه� اأكــرث االأنظمة الثلثة 
تقليديــة، اإذ يحت�ي علــى ال�صــ�ارع )Streets( والفراغات املفت�حة 
املبــاين  ون�صــيج   )Parcels( االأرا�صــي  وقطــع   )Open spaces(

)Building Fabric(. ومل يحــدث تغيري يذكر على املخطط االأ�صــلي 

للمدينــة منذ اكتمال عنا�رشه وتكامل تطــ�ره، وحل�له حمل املخطط 
ال�صطرجني الروماين القدمي، الذي مل يتبق منه �ص�ى بع�س االآثار. 

)Streets( ال�س�ارع )اأ(

يع�د نظام ال�صــ�ارع االأ�صــلي يف تخطيط املدينة اإىل النظام ال�صــبكي 
الروماين القدمي، خا�صــة يف املركز واالأجزاء ال�صــمالية )اأنظر �صــكل 
2.1 يف الف�صــل ال�صــابق(. ويبدو هذا النظام ال�صبكي  ب�صكل وا�صح يف 

اجلزء ال�صــمايل يف منطقــة حارة احلبلة، التي بنيــت يف  الفرتة ما بني 
القرنني احلادي ع�رش وال�صــابع ع�رش للميلد، وكذلك حارة الغرب، 
وب�صكل اأكرث يف حارات اجلزء اجلن�بي، مثل حارة القي�صارية، حيث 
كانت من�صــاأ مدينة نياب�ل�س الرومانية القدمية، وميكن اأن يعزى تغيري 

النظام ال�صبكي يف املدينة ب�صكل عام اإىل عدة اأم�ر: 

	حالت �صــدة االنحــدار يف اجلزء اجلن�بــي دون اتباع النظام  	•
ال�صــبكي، بغر�س جعل ال�ص�ارع منا�صبة اأكرث لعملية التنقل عن 

طريق زيادة ط�ل املمرات لتخفيف انحدارها. 

كانت نتائج احلروب والزالزل �صــببًا ا�صطراريًا الإعادة البناء  	•
والتعمــري، اإذ مت فتح �صــ�ارع جديدة  وت�صــييد مبــاٍن جديدة، 
و�صــلت اأحيانا لبناء حــارة كاملة، وعلى �صــبيل املثال تهدمت 
معظــم مبــاين املدينة بعد زلــزال عــام 1200 با�صــتثناء حارة 
ال�صــمرة، ما ا�صــتدعى اإعادة بنــاء االأجزاء املهدمــة، وبالتايل  

تغيري النظام ال�صبكي االأ�صلي. 

ي�صاف اإىل هذا كّله، التغريات الثقافية واالجتماعية احلا�صلة على امتداد 
تاريخ املدينة، وخا�صة الدين االإ�صلمي، الذي فر�س على املدينة من�ًا 
ع�ص�يًا ل�صبكة ال�ص�ارع، واإن�صاء �ص�ارع جديدة، وتطلب تغيري بع�س 

املباين، واإعادة ت�ظيفها حتى تتكيف مع متطلبات الدين اجلديد. 

اإذا مت الرج�ع اإىل العه�د القدمية بالنظر اإىل خارطة ماأدبا )الف�صيف�صاء( 
)اأنظر �صكل 2.2 يف الف�صل ال�صابق(، والتي ر�صمت فيها خريطة نياب�ل�س 
الرومانية القدمية بالتف�صــيل، وح�صــب ال��صــع الطب�غرايف للمدينة، 
يظهــر ملدينة نياب�ل�س �صــ�ر له ب�ابة �رشقية واأخرى غربية، وح�صــب 
اخلريطة تبدو الب�ابة الغربية كاأنها خمرج للمدينة، وقد �صــاعد ال��صع 
الطب�غرايف للمدينة على اإقامة �صــارع رئي�س، و�صــارع فرعي يقاطع 

كل منهما االآخر يف نقطة ال��صط )الفني، 1999؛ احلنبلي، 2005(. 

ويظهر الر�صــم الت��صــيحي )�صــكل 2.2( خلريطة ماأدبا �صــارعًا رئي�صًا 
)ديكي�مان��ــس( يقطع املدينة من ال�ــرشق اإىل الغرب، ويق�د اإىل مبنى 
ن�صف دائري ف�رّشه العامل F.M. Abel  )وه� اأول باحث يفح�س املخطط 
احلديــث للمدينة، ويقارنه باملخطط الذي علــى خريطة ماأدبا( كمدرج 

الروماين.  وك�صفت احلفريات يف هذا امل�قع، الحقًا، عن امل�رشح.  

كما اأظهرت احلفريات ال�صــارع الرئي�س �صمال امل�رشح، وكان بالفعل 
يقطع املدينة مــن ال�رشق اإىل الغرب، وُيدعــى ديكي�مان��س، وكان 
مر�ص�فًا، وعر�صه تقريبًا 11م، ا�صتخدم هذا ال�صارع زمن الرومان 
والبيزنطيــني واملماليك، وبعد تلك الفرتة مت ت�صــييقه، واإىل اجلن�ب 
منــه اكت�صــفت بقايا �صــارع اآخر، كانــت اأعمدته تقف علــى ق�اعد مت 
العثــ�ر عليها يف امل�قع، وكان راأي اأغلب علماء االآثار اأن هذه البقايا 
للأعمدة والق�اعد، هي جزء من ال�صاحة اأو حلبة امل�صارعة، فال�صاحة 
عادة مــا تقام يف اإحــدى زوايا تقاطــع ال�صــارعني املتعامدين كاردو 
وديكي�مان��ــس، ويلحظ من خريطة )Abel( اأي�صــا وج�د �صــارع 
للحرفيني يف اأق�صى جن�ب املدينة )الفني، 1999؛ احلنبلي، 2005(. 

اأما يف ال�قت الراهن فيقطع مدينة نابل�س القدمية ق�صبة )�صارع رئي�س( 
بط�ل البلدة على حم�رين، هما �صارع الن�رش و�صارع ال�ص�ق، اللذان 
يتبعان خط طب�غرافية االأر�س، ليمتدا بخط �صــبه م�صتقيم من الغرب 
اإىل ال�رشق، ومن ثم يلتقيان لي�صكل �صارعًا رئي�صًا واحدًا، وقد اكت�صفت 
اأجــزاء من �صــارع روماين له اأعمدة على اجلانبني خــلل اأعمال بناء 
على �صــارع الن�رش – ومير يف مركز املدينة تقريبًا يف �صــاحة الن�رش– 
الــذي كان جزءًا من �صــارع روماين له اأعمدة علــى اجلانبني، لكن، 
ل�صــ�ء احلظ، مل يبق فيه الكثري من االآثار ال�ا�صــحة، با�صــتثناء بع�س 



البلدة القديمة وتحليلهاالجزء الثاني وصف األوضاع القائمة في

57   56

�صكل )4.3(: خمطط ال�ص�ارع الرومانية القدمية واإ�صقاطها على �ص�رة نابل�س اجل�ية احلديثة.

البقايا حتت مدر�صة ظافر امل�رشي يف حارة القي�صارية )�صكل 4.3(.

ويقع على ط�ل ق�صبة املدينة )املح�رين الرئي�صني( مركز مدينة نابل�س 
احل�رشي من اأ�صــ�اق جتارية وبازارات، مثل �ص�ق ال�صلطان الذي 
ي�صمل �صــ�ق القما�س و�صــ�ق اجلديدة، وج�امع مثل اجلامع الكبري، 
وجامع الن�رش، وجامع البيك، وجامع اخل�رش، و�صاحات مثل �صاحة 
الن�رش، ومدار�س مثل املدر�صة االبتدائية، ومدار�س املذاهب االأربعة 
التي كانت تطل على الق�صــبة ال�صــابقة، وهذان املح�ران مر�ص�فان 

وقادران على حتّمل حركة امل�صــاة، وعادة ما كانا عري�صــني ن�صــبيًا، 
مقارنة ببقية اأجزاء �صبكة ال�ص�ارع يف املدينة.

وتتفرع عن الق�صبة الرئي�صــية للمدينة جمم�عة من ال�ص�ارع الثان�ية 
�صــبه املتعامدة مع حماور الق�صــبة، غالبًا ما تقع عليها حماور خدمات 
ت�صــم من�صاآت ومرافق خدماتية لكل حارة )حملة(، من جامع وم�صجد 
وحارة ومع�رشة وفرن وطاح�نة و�صــ�ق ودكاكني وم�صــلخ، اأي: 
ن�صــاطات اقت�صــادية وثقافيــة ودينية واجتماعية، وهــي حمدودة من 

حيث الن�ع والكم، ن�صبة اإىل املركز احل�رشي على ط�ل ق�صبة نابل�س 
الرئي�صية. 

ويلحظ اأن عر�س ال�ص�ارع الثان�ية اأقل من عر�س حماور الق�صبة 
الرئي�صــة، كمــا اأن كثافة امل�صــاة عليها اأقل، ومتثل حلقة ال��صــل عرب 
املح�ريــن االأ�صا�صــيني، ويتفرع عنها زقــاق اأو طرق غــري نافذة، 
ت��صل اإىل اأح�ا�س احلارات، وهي بذلك متثل حماور دخ�ل للبي�ت، 
وتعمل على الربط بني االأح�ا�س )فراغات خا�صــة( وق�صــبة كل حي 
)وهي �صــبه عامة(. وتعترب هذه االأزقة خا�صة وممل�كة لل�صكان الذين 
تطل بي�تهم عليها، ون�صــبة الن�صــاط فيها قليلة، وتخل� جدرانها اإال من 

اأب�اب البي�ت واملخازن امل�ج�دة يف الطابق االأر�صي.

وكما ذكر �صــابقا، فهــذه االأزقة غري نافذة، وال متتلك ا�صــتمرارية اأو 
وظيفة عامة، ويقت�رش دورها على جزء �صبه خا�س )كمحاور دخ�ل 
للبي�ت( للتجمع ال�صــكني الــذي يفتح عليها، فهي تخــدم كتلة من عدة 
مبان �صــكنية تخرتقها ملركزها )ح��س(، ويف ال�اقع كانت هذه االأزقة 
تق�م مبهمة عزل جمتمع �صــغري من النا�س وحمايته )�صمن احلارة(، 

واأحيانا كانت على مدخلها ب�ابة مثل ب�ابة ح��س عرفات.  

ويقــ�ل حممد �صــاحلية عن جمعه �صــجلت نابل�س القدميــة العثمانية:  
البلــدة القدمية لنابل�س تخرتقها اأربعة �صــ�ارع رئي�صــة، هي: �صــارع 
ح�صني يف حملة غرب، و�صارع حمام �صجاع و�صارع البلط يف حملة 
غرب ويخرتق اليا�صمينة، و�صارع العافيط يف حملة غرب الذي يتجه 
اإىل جهة ال�صــمال وجهة القبلة، وورد ذكــر لزقاق العميان يف اأر�س 

نابل�س.  

اإن من�ذج �صــبكة ال�صــ�ارع يف نابل�س القدميــة مده�س ورائع وحمري 
ومتن�ع، ويتك�ن من املمرات ال�صــيقة واالأزقة غري النافذة واملغطاة 
يف بع�س االأماكن للتزود باحلماية من �صــم�س ال�صيف ومطر ال�صتاء، 
لتخلق تبيانا مفاجئًا يف االإ�صــاءة، وتعمل على اإيجاد تفاعل وتداخل يف 

الفراغات املفت�حة واملغلقة، وال�صغرية والكبرية.

كما اأن �صــبكة ال�صــ�ارع يف نابل�س القدمية ال متنح االح�صــا�س بالتدفق 
واال�صــتمرارية، فهي دائما تنك�رش مبنحنيات وزوايا بحيث ت�ؤدي اإىل 

تغيــري يف االجتاه، ومتتاز بتداخل معماري ي�صــفي على املدينة �صــمة 
رائعة وم�رشقة من التن�ع والتجدد )�صاحلية، 1999(.

)Open Spaces( الفراغات املفت�حة )ب(

تن�عــت الفراغــات املفت�حــة يف نابل�ــس القدمية اإىل فراغات خا�صــة 
وعامة، ت�صمل ال�صاحات واحلدائق العامة وال�ص�ارع.  

ت�صــتمل ال�صــاحات على ما ه� خا�ــس وعام، اأما اخلا�ــس فمثل اأفنية 
البي�ت، وهي اأكرث اأن�اع الفراغات املفت�حة انت�صارًا، فمعظم البي�ت 
م�جهة اإىل الداخل على فناء داخلي له على االأغلب �صــكل �صــبه مربع 
وحمدد ب�صكل وا�صح بكتل البيت املحيطة به، واأما العام فتمثله ال�صاحات 

الثلث يف نابل�س القدمية، وهي:

 .T صاحة الن�رش يف الق�صبة الرئي�صية، وتاأخذ �صكل�  )1(

�صاحة الريم�ك يف حارة الغرب، وتاأخذ �صكل مثلث.   )2(

�صــاحة الت�تــة يف حــارة القريــ�ن، وتاأخذ �صــكًل اأقــرب اإىل   )3(

امل�صتطيل. 

وهناك �صــاحات اأ�صغر حجمًا، وهي قليلة االنت�صار، مثل �صاحة   )4(

التينة، وهي اأقرب اإىل ال�صكل املربع. 

وحتــددت بع�س ج�انب هذه ال�صــاحات بكتــل املباين، فيمــا انفتحت 
ج�انبهــا االأخرى على ال�صــ�ارع والطرق املطلة، كما اأن �صــاحات 
نابل�ــس متباينــة من حيث ن�صــاطاتها، ففيمــا كانت �صــاحة الن�رش تعج 
بالن�صــاط التجــاري الرتباطها باملح�رين التجاريني، �صــارع الن�رش 
و�صــارع ال�صــ�ق، وت�صــكيلها حلقة و�صــل بينهما يف و�صــط املدينة،  
كانت �صــاحة الت�تة يف القري�ن تعج بالن�صــاط االقت�صادي ال�صناعي، 
الرتباطها ب�صارع امل�صــابن ال�اقع بني حارة القري�ن واليا�صمينة من 
جهــة، ول�ق�ع بع�س امل�صــابن عليها مثل �صــبانة ط�قــان من جهة 
اأخرى. اأما حارة الغرب، فغالبًا ما كانت تعج بن�صاط حركة ال�صكان.

وفيما يتعلق باحلدائق والب�صاتني فكانت منت�رشة هنا وهناك داخل املدينة 
وخارجها، ل�ق�ع نابل�س اأ�صل على اأر�س خ�صبة وب�صاتني، حتى اأن 
بع�س الرحالة –كالدم�صــقي– و�صف�ها باأنها ق�رش يف ب�صتان، ملا يحيط 
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بها من اأر�س زراعية خ�رشاء. 

ومن الب�صــاتني امل�جــ�دة داخل املدينة مــا كان تابعًا للق�صــ�ر، مثل 
ب�صــتان ق�رش اأغا النمر يف حارة احلبلة، وب�صتان ق�رش اآل عبد الهادي 

يف حارة اليا�صمينة.  

)Land Parcels( قطع االأر�س )ج(

يتميز نظام تق�صــيم قطع االأر�س يف نابل�س القدمية بتفاوت امل�صــاحات 
املخ�ص�صــة للمباين، �صــ�اء املباين العامة التي تتن�ع م�صــاحتها بح�صب 
اأهميتهــا وم�قعها ودرجة ا�صــتعمالها )مثل اجلامــع الكبري وه� جامع 
مركــزي للمدينة، وجامــع اخل�رشا، وه� جامع حلــارة الغرب( اأم 
املباين ال�صكنية، حيث تزداد امل�صاحة اأو تقل تبعًا لزيادة متطلبات ال�صاكن 
اأو قلتها، ويرتبط ذلك بقدرات ال�صــاكن، مــا ي�ؤكد احلرية الفردية يف 

الداخل، ولكن يف اإطار امل�صاواة من اخلارج كقيمة اجتماعية .

اإذّا، حتدد االختلف يف م�صــاحات قطع االأرا�صــي ال�صــكنية بناء على 
قدرات ال�صــاكن واإمكانياته وامللكية يف الداخل، فيما جتتمع امل�صــاحات 
كّلهــا يف اإطــار معماري م�ّحد يعك�ــس الهيكل االجتماعــي. اأما قطع 
االأرا�صــي ح�ل ال�رشايني اأو الطرق الرئي�صة، فكانت مق�صمة، ب�صكل 
يتيح خليطًا من اال�صتعماالت واالأ�صكال واالأحجام املن�ص�جة معا، ففيما 
اتخذت الط�ابق االأر�صــية �صــبغة جتارية، جرى ا�صتخدام الط�ابق 
العل�يــة كمدار�س، كما يف حالة مدار�س املذاهــب االأربعة ال�اقعة يف 
الطابق االأول ف�ق حملت اخلان املغطى الرئي�صــي )�ص�ق القما�س(، 

اأو كبي�ت �صكنية، كما يف حالة بي�ت كنعان ف�ق م�صبنة كنعان.

ويلحظ الناظر على ط�ل الق�صــبة الرئي�صية )�صارع الن�رش مثل( اأن 
قطع االأرا�صــي للمحلت امل�ج�دة على الق�صــبة �صكلت على االأغلب 
�رشائح م�صتطيلة، تقع ب�صكل �صبه متعامد مع خط ال�صارع، ويف ال�قت 
نف�صــه تظهر مت�ازية بع�صــها مع بع�ــس لتمثيل املحــلت يف الطابق 
االأر�صي، وت�صكل قطع االأرا�صي هذه �صف�فًا مرتا�صة للمباين املتن�عة 
على الطابق االأول والثاين على ط�ل جانبي ال�صــارع، كما يظهر يف 
�صــكل )5.3(، وت�صل �صل�صلة قطع االأرا�صي للمحلت )Lots( على كل 
جانب الق�صبة لعمق معق�ل، اأي حلدود 3م لكل وحدة من ال�صل�صلة مع 

واجهــة اأمامية بعر�س ال يتعدى 2.5م، وذلك لت�فري اأكرب عدد ممكن 
من املحلت على واجهة )حافة( ال�صارع الكلية. وهذا ال�صيء م�صتحب 

اقت�صاديا لزيادة عدد املباين ال�اقعة على ال�صارع التجاري الرئي�س. 

)Urban Fabric( الن�سيج العمراين )د(

يعــّرف جتمع املبــاين وتكتلها يف املــدن، مبا فيها املراكــز التاريخية، 
بالن�صــيج العمــراين )Urban Fabric(، املكــّ�ن مــن مبــاٍن تاريخية 

ة مت بناوؤها وتط�يرها على مدى حقب زمنية خمتلفة.  مرتا�صّ

 )Blocks( يتميز الن�صيج العمراين للبلدة القدمية بنابل�س بتجمعات كبرية
حتتــ�ي غالبــًا على مبــاٍن ووحدات �صــكنية يتــم ا�صــتخدامها من قبل 
العائلت املالكة اأو امل�صــتاأجرين. ويتخلل هذه التجمعات )خا�صــة تلك 
التي تقع على الق�صــبة الرئي�صــية يف البلدة القدمية( �ــرشوح عمرانية 
مميزة ت�صتخدم ل�ظائف عامة )جامع، حمام ...( اأو مراكز ل�صناعة 
ال�صــاب�ن التقليدي )م�صابن( والذي ت�صتهر به نابل�س. وغالبًا ما حتتل 
املحــال التجارية الط�ابق االأر�صــية يف هذه التجمعات، وخ�ص��صــًا 

ال�اقعة على ج�انب ال�ص�ارع الرئي�صة.

تعر�س الن�صــيج العمــراين التاريخــي يف البلدة لتغــريات كثرية على 
مدى الع�ص�ر نتيجة تعاقب احل�صــارات التي اأدخلت طرزًا معمارية 
خمتلفة، وجلبت معها اختلف اأول�يات احلكام، واختلف احتياجات 
ال�صكان، بحيث تغري طابع اأحياء املدينة وطرز مبانيها وا�صتخداماتها.

كما اأدت الك�ارث الطبيعية، خا�صة الزالزل، لفقدان جزء كبري من 
ن�صــيجها العمراين، ومتت اإعادة بنائه بطريقة خمتلفة اأحيانا عن البناء 

اال�صلي، واإن مت ا�صتخدام االأ�صاليب وامل�اد التقليدية يف البناء.

 )2( ت�سكيل ا�ستخدامات املباين وت�سنيفها

)Building Typology and Use(

ل الن�صــيج العمراين، تاريخيًا، من خلل مزيج غني من الطرز  َت�صــكَّ
املعمارية "املحلية"، تطّ�ر بالتفاعل مع احل�صارات املتعاقبة التي حكمت 
البــلد. وقد تاأثرت الطــرز املحلية بتلــك املنت�رشة يف املــدن والبلدان 

املجاورة، اأو التي تنت�رش يف بلد اجلهة "احلاكمة"، اإ�صــافة اإىل التاأثري االقت�صادي وال�صيا�صي 
والع�صكري لهذه اجلهات واختلف اأول�ياتها.

ولهذا جند ت�صــابهًا )ومتاثًل اأحيانًا( بني الن�صــيج العمراين يف نابل�س، وذلك ال�صائع يف املدن 
التاريخية يف بلد ال�صام، مثل دم�صق وحلب والقاهرة والقد�س واخلليل، وما تزخر به من 

�رشوح عمرانية ومباٍن مت ت�صيدها خلل الع�رشين اململ�كي والعثماين. .  

وميكن ت�صنيف املباين – التي تعترب املركبات الرئي�صية للن�صيج العمراين يف البلدة القدمية يف 
نابل�س - ح�صب طبيعة اأو ن�ع ا�صتخدامها على النح� التايل )جدول 1.3(: 

جدول )1.3(: ت�زيع اأعداد املباين يف البلدة القدمية ح�سب ا�ستخداماتها

الن�سبة )%(العددن�ع ا�ستخدامات املباين

145136.0�صكني 

145636.1جتاري 

150.4�صحي

2045.0�صناعي-حريف 

120.3عام 

220.6ديني 

90.2تعليمي 

1904.7معلم تراثي 

982.4مهج�ر جزئيًا

3368.4مهج�ر كليًا 

2395.9ا�صتخدامات اأخرى 

4032100املجم�ع

امل�صدر: نتائج امل�صح امليداين، 2009.
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�صكل )5.3(: خمطط قطع االأرا�صي يف البلدة القدمية
امل�صدر: بلدية نابل�س، 2008.

�صكل )6.3(: خمطط ي��صح ترا�س املباين يف البلدة القدمية 
Hohmann and Doytchinov, 2001 :امل�صدر

�ص�رة )2.3(: �ص�رة ت��صح ترا�س املباين يف البلدة القدمية.

وميكن ت�صنيف املباين ح�صب وظيفتها كالتايل )احلنبلي، 2005(: 

املبــاين الدينيــة: واأهمهــا امل�صــاجد، اإذ يحظى امل�صــجد يف البلدة   .1
القدميــة يف نابل�س مبكانة مركزية، حيث يعــد املركز الروحي 
والدينــي والثقايف، وهناك عدة اأ�صــكال منه، بداية من امل�صــجد 
اجلامع مثل اجلامع الكبري، ثم م�صــجد اأو جامع احلي، ويك�ن 
اأ�صغر حجمًا من امل�صــجد اجلامع واأقل مركزية، الأن مركزيته 

تك�ن داخل احلي )احلارة( مثل م�صجد احلنبلي والبيك، ثم تاأتي 
الزوايا واملقامات وهي دور عبادة �صــغرية كانت ت�صــتخدم يف 

القدمي ككتاتيب مثل مقام اخل�رش. 

اأقيمت اجل�امع الرئي�صــة يف املركز التجاري، واأقيمت م�صــاجد   
اأخــرى بالقــرب مــن االأحيــاء ال�صــكنية، وكان يف نابل�س اأحد 
ع�رش جامعًا غلبت على م�صــهد املدينة )Townscape( بعلماتها 

املميزة، وهي القباب واملاآذن )اأنظر �صكل 7.3(.
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وهنــاك كني�صــة يف البلــدة القدمية، واأي�صــًا كني�س 
يه�دي ي�ؤّمه اأفراد الطائفة ال�صامرية.

ال�كاالت )اخلانات(: وهي اأماكن خم�ص�صة   .2
لنــزول الق�افل التجاريــة، اإذ ت�فر اأماكن 
لدوابها وخمازن لب�صاعتها ونزال لتجارها. 
وت�صم يف طابقها االأر�صي خمازن للب�صائع 
االأول  الطابــق  اأمــا  للــدواب،  واأماكــن 
فيحت�ي غرف ن�م. ويتبع للخان م�صــدر 
ماء وم�صلى و�ص�ر واأب�اب….اإلخ، واأهم 
خــان يف املدينة ه� خــان التجار عند مركز 
�صــ�ق القما�س، وهنــاك خــان ال�كالة يف 
اجلزء ال�رشقــي، وهناك ال�كالة الغربية اأو 
ال�كالة الفروخية التــي بناها االأمري فروخ 
يف الع�ــرش اململ�كــي �صــنة 1620م )اأنظر 

�صكل 8.3(.

احلمامــات: عبارة عن حمامــات بخار عامة   .3
وقدميــة، ت�فــر عــادة اإ�صــافة اىل وظيفتها 
االأ�صــلية و�صــائل الراحة، ويتكــ�ن احلمام 
من طابــق واحد له قباب، وهــ� ي�ؤدي عدة 
وترفيهيــة،  واجتماعيــة  �صــحية  خدمــات 
وبطريقــة غــري مبا�ــرشة دينية، فه� ي�صــاهم 
يف تق�يــة الروابط االجتماعية بني ال�صــكان، 
حتــى اأنــه كان ي�صــتخدم ملنا�صــبات اجتماعية 
خا�صــة، مثل الزواج واالحتفاالت التعليمية 
مثل التخرج من املدر�صة اأو الكّتاب.  وهناك 
ثمانيــة حمامــات عامــة يف نابل�ــس القدمية، 
ترجع يف اأ�صــلها اإىل حقــب تاريخية خمتلفة، 
اثنــان منها رومانيان )حمــام البيدرة وحمام 
الدرج(، وبع�صها ممل�كي مثل حمام الدرجة 
والري�صــة، يف حني تع�د احلمامات االأخرى 

اىل الع�رش العثماين )اأنظر �صكل 9.3(.

�صكل )9.3(: ت�زيع م�اقع احلمامات يف البلدة القدمية �صكل )7.3(: ت�زيع م�اقع امل�صاجد يف البلدة القدمية 

االأ�صبلة: وهي اأماكن عامة  لل�رشب تتميز بها   .4
معظــم املدن التاريخية يف املنطقة، وي�صــل 
عددهــا يف نابل�س اإىل 20 �صــبيل، وترتبط 
بعي�ن املاء الكثــرية باملدينة، اإذ تتمركز يف 
جبل جرزمي عند منطقة ت�صــمى راأ�س العني 

)اأنظر �صكل 10.3(. 

االأحياء ال�صكنية: ت�صــكل االأحياء ال�صكنية يف   .5
البلــدة القدميــة يف نابل�س حــ�ايل 36% من 
جممل املبــاين، تطــ�رت تط�رًا ع�صــ�يًا 
)Organic Development( اعتمد يف �صكله 

على طبيعــة الت�صــاري�س اجلبليــة للمدينة. 
وتتميز هــذه االأحياء بتداخلها وتعرجها، ما 
ي�صفي على �صــكل املدينة املزيد من اجلاذبية 
الهند�صــي  تخطيطها  بخــلف  والغم��س، 

الروماين ال�صابق.

باحلــارات  املعروفــة  االأحيــاء  وحتتــ�ي   
جمم�عــات مــن ال�صــكان ذوي اخل�ا�ــس 
املحــددة )عرقيــة اأو قبليــة اأو مهنية(، واإن 
كانــت هــذه اخل�ا�ــس اختفت علــى مدى 
اجلغرافيــة  التغــريات  نتيجــة  ال�صــن�ات 

واالقت�صادية واالجتماعية.

6.  االأ�صــ�اق التقليدية: تعتــرب، وكمثيلتها يف 
القاهرة ودم�صــق وحلــب والقد�س، مراكز 
التفاعــل والتبادل التجــاري، وت�ؤدي عدة 
خدمــات اجتماعية واقت�صــادية، وتت�صــكل 
مــن تكــرار وحــدات جتاريــة )حمــلت( 
متقابلة ومنف�صــلة مبم�صــى مغطى باأق�ا�س، 
وعق�د فيها ك�ات يف ال�صــقف على م�صافات 
مت�صاوية خللق ج� جميل للتفاعل االجتماعي 

والت�ص�ق. 

وكانــت لل�صــ�ق الرئي�ــس ب�ابــات ميكــن   
�صكل )10.3(: ت�زيع م�اقع االأ�صبلة يف البلدة القدمية �صكل )8.3(: ت�زيع م�اقع ال�كاالت يف البلدة القدمية 
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اإقفالهــا، م��صــ�عة على نقــاط الدخ�ل. 
اأما بالن�صــبة لبقية االأ�صــ�اق فكانت م�زعة 
يف عدة اأجــزاء، ويخت�ــس كل جزء بن�ع 
�صــ�ق  اأو احلــرف، مثــل  التجــارة  مــن 
القما�س و�صــ�ق احلدادين و�صــ�ق الب�صل 
و�ص�ق ال�صــاغة. وح�صــب حتليل خريطة 
ف�صيف�صــاء ماأدبا، كانت هناك منطقة للحرف 
الرومانيــة، حت�لــت على مدى الع�صــ�ر 
اإىل ع�صــب اقت�صــادي للمدينة عرب �صناعة 

ال�صاب�ن، ف�صميت �صارع امل�صابن.

ويبدو مــن حتليل خريطــة ماأدبا، اأي�صــًا،   
اأن ال�صــارع الرئي�س )�صارع الن�رش( املمتد 
من ال�رشق اإىل الغرب ما زال باقيا ب�صــفني 
مــن املحلت – والتي حلــت مكان الطريق 
املعمــد الرومــاين االأنيق ــ حيــث تركزت 
كل الن�صــاطات التجاريــة، اأمــا ال�صــ�ارع 
الرومانية االأخرى فقد اندثرت، خل�صــ�ع 
مركــز املدينــة لتغــريات خــلل القــرون 

ال��صطى.

امل�صــابن: وهي املباين التي تتم فيها �صناعة   .7
ال�صاب�ن التقليدي، ويتك�ن املبنى عادة من 
طابقني، ي�صتخدم االأر�صي لطبخ ال�صاب�ن 
وكمكتب للبيع، اأما الطابق االأول فه� لن�رش 
خلطة ال�صــاب�ن، حيث يتم تقطيعها ب�صــكل 
ال�صــاب�ن التقليدي، وترتك القطع لتجف، 
ثــم يتم لفها بال�رق اخلا�ــس متهيدًا لبيعها. 
وكان يف مدينــة  نابل�س ح�ايل  38 م�صــنعًا 
لل�صــاب�ن، منت�رشة يف املدينــة القدمية كّلها 

)اأنظر �صكل 11.3(.

ق�صــ�ر االأثرياء: هي بيــ�ت كبرية ترجع   .8
ملكيتها لعائلت نابل�صــية كانت االأكرث ثراء 

�صكل )11.3(: ت�زيع م�اقع امل�صابن يف البلدة القدمية 

وق�ة، وكانت يف املدينة القدمية ح�ايل ع�رشة ق�صــ�ر ترجع اإىل الع�رش العثماين، 
خم�صة منها تعد ق�ص�رًا، مثل ق�رش اآل ط�قان وعبد الهادي والنمر، يف حني تعترب 
بقيتها بي�تًا كبرية، مثل اآل ها�صــم، وجميع اأ�صحابها من العائلت التي كانت تعمل 

يف �صناعة ال�صاب�ن وتتملك "م�صابن".

املدار�ــس: وكانت غالبًا مرتبطة بامل�صــاجد، فكان ال�صــغار يدر�صــ�ن يف الكّتاب،   .9
ويعّرف الكّتاب باأنه مدر�صــة �صــغرية مك�نة من غرفة واحــدة، وكانت الكتاتيب 
تفتــح يف مقامات االأولياء، ت�فريًا للأجرة. و�صــمت نابل�س نح� ع�رشة كتاتيب يف 
مقامات االأولياء، اأقدمها واأ�صــهرها كّتاب ال�صيخ عبد احلفيظ بدران، وكّتاب ال�صيخ 

م�صع�د…..الخ.

وقد اأن�صــئت املدينة اأربع مدار�س دينية �صنة 1290هـ من قبل ال�صلطان قلوون ف�ق   
ما يعرف ب�صــ�ق القما�س، وتتبع كل مدر�صــة ملذهب: احلنفي وال�صــافعي واحلنبلي 
واملالكي، ثم اأ�ص�صــت �صــنة 1297هـ مدر�صــة ابتدائيــة يف اجلهة الغربية من �صــ�ق 
ال�صــلطان )خان التجار(، ومدر�صة اإعدادية �صنة 1315هـ بجانب ال�رشايا على �صاحة 
املنارة، ويف �صــنة 1320هـ تلتها مدر�صة اأخرى با�صم مكتب االإعدادي، وه� ن�صف 

ثانــ�ي، الأن اإمتــام الثانــ�ي كان يتم يف مركز ال�الية با�صــم 
.)Qamhieh,1992( املكتب ال�صلطاين

)Land use Plan( خمطط ا�ستعماالت االأرا�سي )3(

يبــني خمطــط ا�صــتعماالت االأرا�صــي امل�اقــع ال�ظيفية املنفــذة لكل 
ا�صــتعمال على وحدات االأر�س املنفردة. ولقد كانت الق�صبة الرئي�صية 
ملدينة نابل�س تت�صــمن جمم�عة من اال�صــتعماالت املتداخلة، مت�صــمنة 

اال�صتعماالت االإدارية والتعليمية والتجارية واحلرفية وال�صكنية.  

ويتكرر هذا ال��صــع ب�صــ�رة اأقل يف الق�صــبة الفرعية، ومن ثم يقل 
التن�ع يف اال�صتخدام، حتى ينح�رش اإىل ا�صتعمال واحد، ه� اال�صتخدام 
ال�صــكني يف احلارات، حيث يرتكز اال�صــتخدام يف املباين وال�حدات 
واالأح�ا�س ال�صكنية. لذلك كان ح�صاب حجم ا�صتعماالت االأرا�صي يف 
نابل�س القدمية على اأ�صا�س ما ت�صت�عبه االأدوار املبنية اأكرث مما ت�صت�عبه 
م�صاحات االأرا�صــي يف املخططات العامة اأو التف�صــيلية، وخ�ص��صًا 
عندما تتكــ�ن املباين من عدة ط�ابق واأحيانا يكــ�ن لكل طابق  مالك 

ي�صتخدمه ل�ظيفة معينة.  

ويظهر اأن ال�صــارع الرئي�س )الق�صــبة( ملدينة نابل�س القدمية، قد حدد 
م�اقع معظم مناطق ا�صــتعماالت االأرا�صي التي ت�زعت عليه وعلى 
بقية اأجزاء املدينة، بتدرج اال�صتعماالت عليه �ص�اء اأكانت ثقافية اأم علمية 
اأم اجتماعية اأم جتارية، لتقل كّمًا ون�عًا على املحاور الثان�ية املتفرعة 
عن الق�صــبة، ثــم لتقل اأكرث يف احلــارات، مع ت�زيع اال�صــتعماالت 
بطريقة ع�صــ�ية. وتتاأثر بع�س املباين العامة واالقت�صادية كامل�صابن 

واحلمامات بن�صيج املدينة. 

وميكن تلخي�س خ�صائ�س خمطط ا�صتعماالت االأر�س يف البلدة القدمية 
على النح� التايل )اأنظر �صكل 12.3(:

هــذا املخطــط متنــ�ع، لك�نــه ي�صــمل اأن�اعــًا متعــددة مــن   )1(

اال�صــتخدامات املرتبطــة بج�انب حمــددة لتاريــخ املدينة )اآثار 
رومانية واملدرج(، وج�انب اأخرى مرتبطة بعادات ال�صــكان 
واأعرافهم )كالزوايا الدينية(، وج�انب مت�صلة باالقت�صاد )مثل 

امل�صــابن(، وج�انب مت�صــلة مبلكيات االأرا�صــي وتق�صيمها، 
وذلك مع االرتباط بالتقنيات املت�فرة للبناء.

تظهر اال�صــتعماالت يف املخطط على غرار اال�صتعماالت املتبعة   )2(

يف تخطيط املدينة االإ�صــلمية، حيث تتدرج اال�صــتعماالت فيه 
ن�صبة اإىل علقتها بامل�صجد / اجلامع واالأحياء ال�صكنية. 

معظم اأجزاء هذا املخطط غري معروفة ب�صــكل وا�صح من حيث   )3(

اال�صــتعماالت، ويعــ�د ال�صــبب يف ذلــك اإىل خلــط ال�ظائف 
يف املبنــى نف�صــه وخلل الط�ابــق املتعددة، خا�صــة يف املركز 
التجــاري حيــث ال�ظائف احلرفيــة والتجارية حتتــل الطابق 
االأر�صــي، ومتتــد ال�صــكنية اأو التعليمية يف الط�ابــق العل�ية.  
وعلــى الرغم من ذلــك، هناك بع�س ال�ظائــف املنح�رشة يف 

مبان م�صتقلة ومنفردة مثل امل�صابن واحلمامات.

تختلف ن�عية املتاجر يف االأ�صــ�اق، �صــ�اء املتخ�ص�صة بتجارة   )4(

املفــّرق ب�اجهاتها على الق�صــبة، اأم بتجــارة اجلملة للن�عيات 
املختلفة من الب�صــائع يف ال�كاالت مثــل ال�كالة الفروخّية التي 
تفتح اأب�ابها على الق�صــبة، اأم يف االأ�صــ�اق الن�عية مثل �ص�ق 
الب�صــل و�صــ�ق اللبانة و�صــ�ق القما�س. وقد ميز هــذا التن�ع 
للمتاجر  ال�صارع التجاري يف مدينة نابل�س القدمية – كما يف املدن 
االإ�صلمية ـــ بتخ�ص�صــه بن�عيات خمتلفة من ال�صلع واحلرف، 
االأمر الذي �صــاعد على الرواج التجــاري والتناف�س وااللتزام 
بقيــم معينة، واخل�صــ�ع لرقابة خا�صــة من قبل املحت�صــب اأو 
�صــيخ الطائفة اأو نقيب التجارة، وكان للحرفيني اأي�صــا اأ�ص�اق 

متخ�ص�صة مثل �ص�ق احلدادين وال�ص�اية.

املناطق املخ�ص�صــة للحركة )اأي ال�صــ�ارع(، وتكــ�ن اأبعادها   )5(

متدرجة من الق�صبة الرئي�صية للمدينة اإىل ق�صبة احلي ثم احلارة. 

هناك فراغات ت�صتعمل ك�صاحات �صغرية مك�ص�فة، خا�صة اأمام   )6(

امل�صاجد ال�صتيعاب احلركة وزيادة عدد امل�صتخدمني من امل�صلني 
اأيام العيد واملنا�صبات الدينية مثل �صاحة الن�رش.

املناطــق  بت�فــري  يتمثــل  املدينــة،  اآخــر يف  ا�صــتعمال  هنــاك   )7(

املزروعــة على م�صــت�ى احلي اأو املدينــة، كالب�صــاتني التابعة 
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لبع�ــس الق�صــ�ر، مثل ب�صــتان ق�ــرش اآل 
عبد الهادي يف حــارة القري�ن. وتقع هذه 
املناطق عــادة خلــف املبــاين، ولي�س على 
ال�صــارع، نتيجة لتل�صق املباين دون ترك 
فراغات بينها، ذلــك لتحديد التتابع البعدي 
لفراغــات ال�صــارع، كما كان هنــاك تقليد 
متّثــل بالعنايــة بالزراعــة وت�فري اخل�رشة 
منزليــًا، وزراعة االأ�صــجار داخل البي�ت 
يف االأفنيــة، خا�صــة واأن نابل�س وقعت يف 
منطقة خ�رشاء كالب�صــاتني التي حتّدث عنها 
كثــري من الرّحالة، وهي حتيط بها كاأحزمة 

خ�رشاء.

 Planning( 3.2.3 املظهر التخطيطي

)Appearance

يرتبــط املظهــر التخطيطــي ملدينة نابل�ــس القدمية 
بالتك�ينــات املعماريــة للمبــاين ومــا ت�صــكله مــن 
فراغــات، وما يظهر فيها مــن العنا�رش املعمارية 
املميــزة، مثــل املــاآذن والقبــاب واالأح�ا�ــس اأو 
الطرق املغطاة، وي�صتمل اأي�صا على العنا�رش التي 
فر�صــتها اخل�صــائ�س الطبيعية واملناخية للمكان، 

واخل�صائ�س االقت�صادية واالجتماعية لل�صكان.  

وبداأ املظهر التخطيطي ملدينــة نابل�س القدمية يربز 
للمخطط مــن زاويتــني خمتلفتني متامــا، االأوىل 
نظرته العامة اإىل املدينة من اأعلى، والثانية نظرته 
املحلية اإىل املدينة من الداخل، وهي ترتبط مبقيا�س 
االإن�صــان واإح�صا�صه باحلجم والفراغات التي تك�ن 

املظهر اأو ال�صكل الداخلي للمدينة.  

لكن النظرة الثانية للمعماري اأو املخطط اأو البناء – 
اأي املحلية )الداخلية( ــ هي التي ن�صــاأت معها مدينة 

كل )12.3(: خمطط ا�صتعماالت االأرا�صي يف البلدة القدمية

نابل�س القدمية، ولي�س على اأ�صا�س نظرتهم العامة اإليها ــ كما ه� احلال يف ال�قت احلا�رش ــ 
ويق�صــد هنا مدينة نابل�س القدمية االإ�صلمية )احلالية(، بينما نابل�س الرومانية ت�صكلت ح�صب 
النظرة العامة للمخطط، بحيث مت حتديد �صــبكة ال�ص�ارع واملعابد واالأغ�رة …. اإلخ تبعًا 

لتخطيط املدينة الرومانية. 

وتاأثــر املظهر التخطيطــي املعتمد على النظــرة املحلية للبلدة القدميــة يف نابل�س بالظروف 
املناخية واجلغرافيــة واالجتماعية والدينية وع�امل االأمن والدفاع، وكذلك مدى ارتباط 
ال�صكان باملدينة.  وتك�صف هذه الع�امل االأ�صباب التي جعلت عر�س ال�صارع يقل كثريًا عن 
ارتفاع املباين اجلانبية، وذلك لت�فري اأكرب كمية من الظلل للمارة فيه.  كما يتط�ر االأمر 
اأحيانا، بحيث تتم تغطية بع�س ال�ص�ارع، كما نرى يف �ص�ق القما�س، باالإ�صافة اإىل ذلك 
يظهر اأن �صــيق ال�ص�ارع ي�صــاعد كثريًا على خلق الروابط االجتماعية بني �صكان االأحياء 

الذين ميرون فيها. 

ومن املظاهر التخطيطية االأخرى ظاهرة الت�صــاق املباين بع�صــها ببع�س، وا�صــتمرارها 

على ج�انب ال�صــ�ارع ب�ص�رة ت�صــاهم يف اإظهار الفراغات الداخلية 
للمدينــة، وعملت على عك�س متطلب من متطلبات االأمن يف االأحياء، 

خا�صة بارتباط هذه املباين بـ 16 ب�ابة كانت تغلق ليًل. 

ويلحظ اأن ال�صــ�ارع الرئي�صة )الق�صــبات( اعتربت من اأهم املظاهر 
التخطيطية ملدينة نابل�س القدمية، الرتباطها بحركة النا�س التي ت�صــتمل 
االأن�صــطة املختلفة علــى ط�ل هذه الق�صــبات، والتي يتغري عر�صــها 
من مكان اإىل اآخر، االأمر الذي يعطي لفراغها مقيا�صــا منا�صــبًا يرتبط 

بحركة االإن�صان.

وعنــد درا�صــة القطاع العر�صــي لل�صــ�ارع، يظهــر يف معظمها اأن 
الــربوزات اخلارجية للمباين على جانبي الطريــق تزداد تدريجا من 
االأ�صــفل اإىل االأعلى، وهــذا ما يزيد من عر�س القطاع عند م�صــت�ى 
الطريق مقارنة بالعر�س العل�ي له، االأمر الذي ي�صــاعد على ت�فري 
املزيد من الظل، وي�صــاهم بحركة اله�اء وجتدده من اأ�صفل اإىل اأعلى. 
وتعطي هذه ال�صــ�رة العمرانية الفراغ الذي يخلقه ال�صارع يف مدينة 

نابل�س القدمية مظهرا اآخر من املظاهر املميزة. 

فعند النظر لل�اجهات اجلانبية لل�صــ�ارع جند ت�ازنًا وان�صجامًا ومتاثًل 
يف ارتفاعــات املباين وم�اد بنائهــا واأل�انها، مع اختلف التفا�صــيل 
املعماريــة لكل مبنى. ذلك باالإ�صــافة اإىل العنا�رش املكملة لل�صــارع، 
مثل: االإنارة اأو مظلت املحلت التجارية اأو غريها من العنا�رش التي 
ت�ؤكد املقيا�س االإن�صــاين لل�صارع، وقد عينت البلدية �صنة 1903م اأربعة 

عّمــال الإنارة مائــة وثلثة وخم�صــني قنديًل ليًل، ت�صــاء بالكاز، مت 
تعليقها خارج البي�ت، بعد اأن كان اأ�صــحاب البي�ت ي�صيئ�ن قناديل 

اأمام بناياتهم.

وين�صــجم هذا املقيا�س االإن�صــاين لل�صــارع مــع وج�د املقيا�ــس االآخر 
الذي تعطيه عمارة امل�صــاجد بقبابها وماآذنها يف اأجزاء املدينة املختلفة، 
كما ت�صــيف علمــات مميزة يف الكيــان العمراين للمدينــة، وتك�ينه 

الب�رشي. 

واأنتج املظهر التخطيطي للمدينة معامل مميزة لها تاأثري حمدد ووا�صــح 
للعنا�ــرش املمثلة له، فبع�صــها له خا�صــية ال��صــ�ح للمراقب من اأية 
م�صافة واأية زاوية روؤية، مثل جرزمي الذي ي�صكل خلفية للبلدة القدمية. 
وبع�صها يعد اأ�صغر حجمًا وتاأثريًا وي�صتخدم الأحداث تاأثري اإ�صعاعي من 
م�قعه مع اجتاه ب�رشي اأو حركي اأو اإيقاعي للتك�ين الب�رشي العام، 
مثل �صــاعة املنارة يف �صــاحة الن�ــرش، اأو ماآذن اجل�امــع، ومداخن 
امل�صــابن الكبرية، ومن املمكن اأن تتدرج هذه املعامل يف امل�صت�ى حتى 
التفا�صــيل ال�صــغرية للنطاق االأ�صــغر كمقاب�س االأب�اب للمنازل اأو 

واجهات املحال التجارية اأو ملمح كل قنطرة اأو م�رشبية.  

وجتدر االإ�صــارة هنــا اإىل اأن املعــامل املميزة للمدينة تعــد من العنا�رش 
املرتبطة بالنا�س وال�صــكان يف حياتهم العامة، وبالتايل تختلف وتتن�ع 
وفقا للروؤى املختلفة والتفاعل معها، �صــ�اء على امل�صت�ى ال�صخ�صي اأم 

على م�صت�ى اجلماعة. 
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البنية اأو الرتكيبة الفراغية 3.3

تعتمد البنية اأو الرتكيبة الفراغية )Spatial structure ( للبلدة القدمية يف نابل�س القدمية على 
�صارع رئي�س )ع�صب  / Spine( ميتد من الب�ابة ال�رشقية للمدينة حتى الغرب، اأي يخرتق 
البلدة القدمية من �رشقها اإىل غربها، ويبداأ من اجلامع الكبري يف ال�رشق، وينتهي اإىل جامع 
اخل�رش يف الغرب، وتتفرع منه جمم�عة من املمرات الثان�ية اأو الق�صــبات للحارات، ثم 
تتفــرع من هذه املمرات الثان�ية اأزقة غري نافذة للأح�ا�س. يخلق هذا التدرج الهرمي من 
الع�صب الرئي�صي جّ�ًا من الفراغات املتن�عة واملتدرجة املتعلقة غالبًا مبقيا�س االإن�صان، فعند 
عب�ر ال�صــارع الرئي�صي، يبدو الفراغ كبريًا على م�صــت�ى فرد، كما اأن ال�اجهات املطّلة 
عليه تك�ن متن�عة باأ�صــكالها وبتداخلتها مع الفراغ )حملت جتارية واأماكن عامة(، اأّما 
عند االنتقال اإىل املمر الثان�ي فيقل التن�ع وحجم الفراغ، وي�صــتمر ذلك حتى االنتهاء اإىل 
الزقاق الــذي يقل حجم فراغه اأكرث، وتخل� جدرانه اإال من فتحات اأب�اب البي�ت، ليمثل 

الزقاق حماور دخ�ل للتجمعات ال�صكنية. 

وعند تقاطع الع�صب الرئي�س اأو التدرج الهرمي لل�ص�ارع، تتك�ن مراكز ت�صكل فراغات 
متميزة، يف حني ت�صــكل ال�صــاحات املحدودة امل�جــ�دة يف البلدة القدمية )�صــاحة الن�رش، 
�صــاحة الغرب، �صاحة القري�ن( �صاحات عامة غنية، تعترب االأكرب حجما وتن�عًا باالأن�صطة 
العامة. اأما يف التجمعات ال�صــكنية فت�صكل االأفنية الداخلية للح�ا�س واملباين والق�ص�ر ن�اة 
متيز م�صاكن البلدة القدمية، وت�فر م�صاحات مهمة للن�صاطات االجتماعية اخلا�صة، ويتميز 

الفناء عادة بالزخارف والتفا�صيل املعمارية. 

وخل�صة الق�ل، ُتظهر اأن ال�ص�ارع هي العن�رش الرئي�س يف تك�ين ال�ص�رة الب�رشية للبنية 
الفراغيــة لغالبية النا�س يف البلدة القدمية، باعتبار اأن املــارة عادة يلحظ�ن املدينة ويرون 
جزيئاتهــا من خلل حتركاتهــم داخلها، ومينحهم ذلك القدرة علــى ملحظة كافة العنا�رش 
املحيطة من واجهات املحال التجارية وب�ابات املباين العامة املميزة وامل�رشبيات، اأو االأك�صاك 
على واجهات البي�ت، ولتنك�رش فجاأة النظرة من انك�صــار ال�صــ�ء عند الدخ�ل حتت بع�س 
القناطر اأو ال�صاباط لتع�د اإىل ال�صارع والعنا�رش امل�صكلة جلزيئات التك�ين الب�رشي فيه. ثم 

لرتتفع النظرة اإىل اأعلى نح� م�صت�ى ماآذن امل�صاجد املتميزة، ومداخن امل�صابن.  

هــذا يعنــي اأن التك�ين الب�رشي يف م�صــارات البلدة القدمية يف نابل�س متن�ع ب�صــكل رائع 
ومده�س، خا�صة واأن معظم هذه امل�صارات تت�صم بالتعرج وااللت�اء والتغيري ما بني الفراغ 

والكتلة، ما ي�صيف عن�رش املفاجاأة للزائر، ويزيد من جاذبية املكان.

العالقة املتبادلة بني التك�ين احل�رشي للبلدة 4.3
القدمية وحميطها 

حافظ تخطيط املدينة احلديثة، عند امتدادها من البلدة القدمية وت��صعها، على نف�س خط�ط 
احلركــة التي كانت متبعة فيها، علــى اإبقاء البلدة القدمية كمركــز، على الرغم من تط�ر 

مركز جتاري حديث قريب من حدودها، ما اأدى لن�ص�ء دور تكاملي بني املركزين.

�صكل )13.3(: �ص�رة ج�ية حديثة ت��صح حدود البلدة القدمية وعلقتها مبحيطها

على الرغم من ذلك، اأدى الف�صل والتميز بني ت�صكيل البلدة القدمية وتخطيطها وبني املدينة 
احلديثة، اإىل اأن ت�صــبح ال�صــ�ارع الرئي�صة )مثل �صارع في�صل من �صــمال البلدة و�صارع 
راأ�س العني يف غربها وجن�بها( حدودًا للبلدة القدمية تف�صلها عن الت��صع العمراين احلديث.

ات�صــم امتداد املدينة احلديثة خــارج حدود البلدة القدمية بالتط�ر املعمــاري التدريجي، اإذ 
ا�صــتبدلت املباين ذات العق�د والقباب والزخارف والطرق ال�صــيقة باأخرى تت�صــم بطرز 
معماريــة اأب�صــط، وبقاعات داخلية و�صــطى، واإن حافظــت على طابع البنــاء باحلجر، 

وارتفاعات ال تزيد عن ثلثة اأو اأربعة ط�ابق.

ا�صــتمر ت��ّصع املدينة يف الن�صــف الثاين من القرن 
الع�رشين، و�صــهد ازديــادًا يف ارتفاعــات املباين 
واختلفــًا يف مــ�اد البنــاء، اإذ ا�صــتبدل احلجــر 
باخلر�صانة امل�صلحة، واالأب�اب وال�صبابيك اخل�صبية 
باالأل�م�نيــ�م، وازداد االختلف حّدة كلما ابتعد 
الت��صــع العمراين عن البلدة القدمية )اأنظر �ص�رة 

3.3 و�ص�رة 4.3(.

بعــد انتقــال مركــز املدينــة التجاري مــن املركز 
التاريخــي  يف البلــدة القدميــة اإىل حميطها، واإىل 
ال�صــ�ارع احلديثة فيما يعــرف مبنطقة "الدوار"، 

�ص�رة )3.3(: الن�صيج ااملعماري يف املنطقة الغربية 
من البلدة القدمية، والتباين بني املباين ال�صكنية القدمية 

واحلديثة.

�ص�رة )4.3(: �ص�رة ت��صح التباين يف الن�صيج 
احل�رشي على امتداد �صارع حيفا.
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ظهرت ال�ص�ارع اجلديدة ومنها �صارع فل�صطني، على امتداد �ص�ارع 
البلدة القدمية، فنجد اأن �صارع ال�ص�يرتة كان على امتداد �صارع الن�رش 
من حدود املركز التاريخي الغربي، و�صــارع �صلح الدين )املدار�س 
ال�رشقي( كان على امتداد �صــارع الن�رش على حدود املركز التاريخي 
ال�رشقي. اأما ال�صــ�ارع االأخرى فهي م�ازية اأي�صــا ل�صــ�ارع البلدة 

القدمية، وتتجه ب�صكل عام من ال�رشق اإىل الغرب.

اإذًا، امتدت الطرق الرئي�صة يف املدينة احلديثة، باجتاه ال�رشق والغرب 
كمــا يف البلدة القدمية، جتاوبــًا مع طب�غرافية املدينــة ال�اقعة يف واٍد 
بــني جبلني، وعلى الرغم من االمتداد من ال�رشق اإىل الغرب، اإاّل اأن 

الطرق الرئي�صة احلديثة مف�ص�لة عن التك�ين القدمي.

حتليل ال�اقع العمراين والتخطيطي 5.3
للبلدة القدمية وتقييمه

يت�صــح من خلل درا�صة ال��صــع العمراين والتخطيطي للبلدة القدمية 
وحتليله، اأنها حتت�ي على الكثري من نقاط الق�ة، كما تت�فر لها بع�س 
االإمكانيات والفر�س املمكن ا�صــتغللها يف �صــياغة واقرتاح �صيا�صات 

وا�صرتاتيجيات تخطيط وتنمية واإحياء. 

)اأ( عنا�رش الق�ة واالإمكانات والفر�س املتاحة 
ميكن حتديد عنا�رش الق�ة والفر�س واالإمكانات املتاحة على النح� التايل:

)1( القيمة التاريخية 

تتمتــع البلدة القدميــة يف نابل�س بقيمــة تاريخية كبرية كما �صــبق ذكره 
يف هذه الدرا�صــة، تتمثل يف طرزهــا وعنا�رشها املعمارية املميزة من 
مباٍن وق�صــ�ر واأ�ص�اق وخانات و�صــاحات وغريها، فقد قامت على 
اأنقا�س املدينة الرومانية وتط�رت كمدينة اإ�صلمية، وما زالت جتمع 
خ�صــائ�س املدينة العربية واالإ�صــلمية، وتعترب القلــب الناب�س ملدينة 
نابل�س، وتزخر برتاث عمراين مميز، وحتمل بني طياتها �ص�اهد عن 

احل�صارات واحلقب التاريخية املتعاقبة عليها. 

ويتميز تخطيطها العمراين بتق�صــيمها اإىل  �صــت حارات يتم ال��صــ�ل 
اإليها من خلل ق�صبتني رئي�صيتني تتفرع منهما احلارات ال�صت، والتي 
دارت بني اأزقتها وخلف جدرانها ح�ادث �صيا�صية واجتماعية وثقافية، 

�صاهمت يف ت�ثيق تاريخ نابل�س العريق.

كمــا يزيد مــن قيمتها التاريخيــة ارتباطها مب�اقــع تاريخية اخرى يف 
حميطها ويف حميط مدينة نابل�س مثل املدرج الروماين ومدينة �صب�صطية 

وتل بلطة وبئر يعق�ب وغريها.

)2(  تكامل العنا�رش واملك�نات العمرانية 

ت�صــّكل البلدة القدمية بعنا�رشهــا املختلفة، حماور دينيــة، اجتماعية، 
�صيا�صية، ترفيهية، تعليمية، من خلل امل�صاجد والكنائ�س، ومن خلل 
احلمامات املتعددة واخلانات والق�صــ�ر والدواوين واالأحياء ال�صكنية 
يف الط�ابق العليا، ومن خلل امل�صــابن واالأفران، كل هذه العنا�رش 
ت�صكل مع املح�ر الب�رشي يف جمملها ن�صيجًا ح�رشيًا متكامًل متميزًا . 

)3( البعد الب�رشي واجلمايل

ي�صفي تن�ع العنا�رش املعمارية يف البلدة القدمية، واختلف طرزها، 
وتبايــن ارتفاعــات مبانيهــا، بعــدًا جماليًا مميــزًا، حيــث تنتقل عني 
الزائر ح�لها عــرب ممراتها ال�صــيقة املتعرجة ون�افذهــا وم�رشبياتها 
و�صــ�ارعها، تتخلها ب�ابات مبانيها وق�صــ�رها املزخرفة، وتتقاطع 

معها املاآذن والقناطر، لت�صيف املزيد من االإبداع للتخطيط الفريد.   

)4( البعد ال�جداين

ويتمّثــل يف االإح�صــا�س بالراحة واالأمان واالرتبــاط العاطفي، حيث 
ي�صعر الكثريون من �صكان البلدة القدمية وزّوارها باالنتماء واالرتباط 
جتاهها وجتاه ما حتت�يه من عنا�رش واأن�صــطة، وكذلك ي�صعر املتج�ل 

فيها ب�صيء من الراحة واالأمان واحلنني اإىل املا�صي.

)5( البعد االقت�سادي

تعتــرب املميزات التاريخية والعمرانية وال�جدانية ملدينة نابل�س م�صــادر 
جذب لل�صتثمار وال�صياحة ميكنها امل�صاهمة ب�صكل كبري يف تط�ير القطاع 
االقت�صــادية يف مدينة نابل�س ب�صــكل خا�س ويف فل�صــطني ب�صــكل عام. 
كما ميكن اال�صــتفادة من ربط امل�اقع التاريخية الهامة املحيطة يف البلدة 
القدمية ومبدينة نابل�س للرتكيز على اجتذاب ال�صياحة وخلق خدمات لهذا 
القطاع التي �صت�صــاهم يف ت�فري الدخل وخلــق فر�س العمل يف املدينة، 

كما �صي�صاهم يف ت�صجيع القطاع اخلا�س لل�صتفادة من هذه امل�صادر.

)6( الن�ساط التجاري

�صــّكل م�قع البلدة القدمية يف و�صط مدينة نابل�س نقطة ق�ة مهمة بالن�صبة 
للبلدة نف�صــها، ما جعلها نقطة جذب �صــكاين وجتــاري، فالبلدة القدمية 
تعترب ب�ؤرة الن�صــاط التجاري على مدى الع�صــ�ر، وقد اأن�صــئت فيها 
اخلانات وال�كاالت واالأ�صــ�اق التقليديــة، ومنها خان التجار، الذي 

اأن�صئ يف الع�رش العثماين. 

وحافظــت نابل�س القدمية على ميزتها التجارية يف الع�صــ�ر احلديثة، 
على الرغم من تاأثرها باأ�صــكال الن�صاطات االقت�صادية املت�فرة خارج 
حدودها، اإال اأن اأ�صــ�اقها التقليدية وّفرت ن�عًا من التكامل بينها وبني 
االأ�صــ�اق احلديثة خارجها، وا�صــتمر دورها املركزي يف حياة نابل�س 
التجاريــة واالجتماعية ب�صــبب م�قعهــا اال�صــرتاتيجي والبعد الرتاثي 
والتاريخي الذي تعك�صه اأج�اوؤها، ما يعّمق ارتباط ال�صكان به�يتهم. 

كما اأن االأ�ص�اق التقليدية جتذب الزوار واملت�ص�قني من خارج املدينة، 
وميكن لهذه اال�صــ�اق والن�صــاطات التقليدية االأخــرى، كاحلّمامات 
وامل�صابن اأن جتلب حركة �صياحية ق�ية، واأن تخلق فر�صًا لل�صتثمار.

و�صــفت ماري األيز روجرز خان التجار القدمي )�ص�ق القما�س( �صنة 
1986م باأنه اأكرث االأ�ص�اق املقنطرة جمااًل يف فل�صطني.

)ب( عنا�رش ال�سعف والتحديات والتهديدات
تعاين نابل�س القدمية من م�صاكل وحتديات كثرية، حيث تاأثرت ب�رشعة 

التط�ر واحلداثة، وعانت منذ عق�د بل وقرون من االإهمال، اإ�صافة 
اإىل االأو�صــاع ال�صيا�صــية واالأمنية واالقت�صــادية ال�صــعبة، اإذ فقدت 
الكثري من عنا�رشها املعماريــة التاريخية ومميزاتها االجتماعية، كل 
هذا اأ�صــبح ي�صّكل تهديدًا على ه�يتها وتراثها. وميكن تلخي�س عنا�رش 

ال�صعف وم�صبباتها كما يلي:

)1( التجديد والتحديث 

ت�اجــه البلدة القدميــة يف نابل�س كغريها من البلــدات القدمية يف معظم 
املدن العربية م�صكلة التحديث والتجديد يف املباين واخلدمات واملرافق، 
دون مراعاة اأ�ص�س ومبادئ الرتميم واحلفاظ املعماري، وتتخذ عملية 

التجديد والتحديث اأ�صكااًل خمتلفة، ت�صمل:

اال�صــافات الع�صــ�ائية )اأفقيًا وراأ�صــيًا( على املباين التاريخية،  	•
با�صــتخدام م�اد حديثة غري ملئمة ودون اإ�رشاف فني، ودون 
مراعاة ال�صكل والطابع العمراين الرتاثي وقدرة املباين التاريخية 
علــى حتّمــل االأثقال الناجتة عن اإ�صــافة الط�ابــق. ويف معظم 
االإ�صــافات يتم تدمري جزء كبري من العنا�رش التاريخية االأ�صلية 

وت�ص�يهها، ما ي�ؤدي اإىل طم�س املعامل املعمارية املميزة.

ا�صــتخدام م�اد بناء حديثة تختلف يف طبيعتها وا�صــتخدامها عن  	•
مــ�اد البنــاء التقليدية، مــا اأبعد ال�حــدات ال�صــكنية املبنية بهذا 
االأ�صــل�ب عــن اأ�صــالتها، واأّدى اإىل عدم ان�صــجامها مع البيئة 
املعماريــة التقليديــة، لت�صــبح مثل هذه املن�صــاآت عن�رشًا �صــاذًا 

وغريبًا عن املحيط. 

ويعــ�د ا�صــتخدام هذه امل�اد ل�صــه�لة ت�فرها ورخ�ــس تكلفتها   
مقارنــة بامل�اد التقليديــة، وكذلك لعدم ت�فر املهــارات املحلية 
يف اأ�صــاليب البناء التقليدية، اإ�صــافة ملا ت�فره امل�اد احلديثة من 
حلٍّ مل�صاكل االإ�صــكان بتعدد الط�ابق، وب�صفة عامة الرغبة يف 

اجلديد احلديث.

عدم وج�د �صــ�ابط اأو ق�انني للتحكم يف التدخلت، وتنظيم  	•
عمليــة البنــاء يف البلدة القدمية، واأق�صــى ما ت�صــتطيع اجلهات 
املخت�صــة فعله اأو ممار�صــته هــ� اإلزام اجلهــات احلك�مية ببناء 
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من�صــاآتها على الطــرز التقليديــة، ورف�س اأي ت�صــميم يخالف 
ذلك، لكن املباين اخلا�صة تخرج عن دائرة هذا االإلزام. 

عــدم ت�فــر قان�ن �صــاري املفعــ�ل للحفاظ علــى الرتاث يف  	•
فل�صطني وعدم ت�فر اآليات لتطبيقه.

اإدخــال ال��صــائل املعي�صــية احلديثة من مياه و�رشف �صــحي  	•
وكهربــاء وهاتــف وغريهــا ب�صــكل ع�صــ�ائي ودون مراعاة 
للمحتــ�ى التاريخي، ودون اإ�رشاف فنــي، وعلى الرغم من 
اأهمية هذه اخلدمــات، و�رشورة تلبيــة االحتياجات الع�رشية 
لل�صكان وامل�صــتخدمني للمباين التاريخية، اإال اأن اأ�صاليب تنفيذها 
تت�صــبب يف تدمري الكثري من العنا�رش املعماريــة التاريخية، ما 
ترتــب عليه تغيري ملحــ�ظ يف طابع املدينــة، فاملياه وال�رشف 
ال�صــحي وما نتج عــن ذلك من زيادة يف معدالت اال�صــتهلك 
اأدت اإىل اأ�ــرشار جانبيــة، كالتاأثري على اأ�صا�صــات املباين وما 
يجاورها من من�صــاآت اأثرية، اإىل جانب ما اأحدثته ت��صــيلتها 
من ت�ص�يه، والكهرباء بت��صيلتها امل�ص�هة للبلدة، كذلك حدث 
االإهمــال لعنا�رش بنائية قدمية كامل�رشبيات واحلمامات واملطابخ 
واإحللها باأمناط جديدة غري ملئمة للن�صيج العمراين التاريخي.

ازدياد دخ�ل ال�صــيارات للبلدة القدمية، التي متتاز ب�ص�ارعها  	•
ال�صــيقة وحاراتها االأكرث �صــيقًا، واأماكن االنتظــار )م�اقف 
ال�صــيارات( القليلة اأو �صــبه املنعدمة، والذي كانت له اآثار بالغة 
اخلط�رة على الن�صــيج العمراين، �صــ�اء فيما ميكن اإحداثه من 
ت��صــعات يف ال�صــ�ارع على ح�صــاب املباين اأو ت��صــعات على 
ح�صــاب الفراغات املتمثلة يف ال�صــاحات، اإىل جانب االأ�رشار 

ال�صلبية الناجتة عن ع�ادم ال�صيارات وخملفاتها على املباين.

عدم ت�فر كادر فني متخ�ص�س يف احلفاظ على الرتاث املعماري  	•
وترميم املباين التاريخية ح�صب الق�انني واملعايري الدولية للحفاظ، 

يف القطاع العام واالأهلي واخلا�س على حدٍّ �ص�اء.

اأّدت االجتياحــات اال�رشائيليــة املتعاقبة منذ عــام 2002 ملدينة  	•
نابل�س ب�صــكل عــام، والبلدة القدمية ب�صــكل خا�ــس، اإىل هدم 
وتدمــري العديد مــن املنازل واملبــاين التاريخية ب�صــكل كلي اأو 

جزئــي، و�صــياع ن�صــبة كبرية مــن الن�صــيج املعمــاري للبلدة 
القدميــة. كما اأّدت هــذه االجتياحات، والتي تعر�صــت املدينة 
خللهــا للق�صــف اجلــ�ي والتفجــريات املختلفــة، اإىل اإحداث 
ت�صــدعات وت�صــققات يف جدران واأ�صا�صــات العديد من املباين 

املجاورة للمباين املهدمة.

)2( ع�امل اجتماعية

اأدت املعطيات اجلديدة التي تعر�صت لها البلدة القدمية اإىل تداخل طبقات 
عمرانية متناق�صة  يف ن�صيجها، ما اأدى اإىل ت�ص�يه ملحمها العمرانية، 
وخلخلة ن�صــيجها التنظيمي، و�صياع مقيا�صــها االإن�صاين واخل�ص��صية 
التي كانت ت�فرها الت�صميمات املعمارية مل�صاكنها ومبانيها، كما تغريت 
الكثري مــن ال�ظائف التي كانت ت�فرها مبانيهــا التاريخية، فيما اأدى 
تغري الرتكيبة الدمي�غرافية بنزوح العائلت االأ�صلية من البلدة القدمية 
اإىل خارجها، وتف�صــيلها ال�صــكن يف مباٍن ع�رشية يف املناطق احلديثة 
من املدينة وا�صتبدالها بعائلت حمدودة الدخل من نابل�س وريفها، اإىل 

تغيري للظروف االجتماعية واالقت�صادية.

وقد اأدت هذه التغريات اإىل تغيري ال�صــكل املعماري االأ�صلي، وطم�س 
معامله املميزة، واإدخال خدمات حديثة ب�صــكل مدّمر. كما اأّدت هجرة 
ال�صــكان اإىل االأحياء اجلديدة اإىل ت�ظيف اأم�ال م�صــتثمرين يف �رشاء 
وا�صــتئجار البيــ�ت املتداعيــة وحت�يلهــا اإىل م�صــت�دعات اأو ور�س 
�صــناعية )ن�صــيجية، معدنية، جلديــة، منج�ر(، مــا اأدى اإىل تغيري 
ال�ظيفة االأ�صا�صية للأحياء ال�صكنية وا�صتبدالها ب�ظيفة �صناعية ال تن�صجم 

وت�صميم امل�صاكن التي �صغلتها، وبالتايل نتج ما يلي:

تعديل ت�صميم امل�صــاكن واإجراء تغريات جذرية لتتاأقلم مع   )1(

ال�ظيفة اجلديدة لل�صكان اجلدد واالحتياجات املختلفة.

ازديــاد حركة ال�صــيارات داخل االأحياء ال�صــكنية القدمية   )2(

لنقل امل�اد االأولية.

اختلط مناطق العمل مبناطق ال�صكن.  )3(

نقل ال�صجيج والتل�ث اإىل داخل االأحياء ال�صكنية القدمية.  )4(

ظه�ر اأبنية جديدة غري ملئمة للن�صيج العمراين التاريخي.  )5(

اندثــار العديد من العنا�رش املعماريــة املميزة والزخارف   )6(

من املباين التاريخية، وانغما�س معاملها.

كما ظهرت عدة م�صــاكل، كان اأ�صا�صــها العامــل االجتماعي اأو احلياة 
االجتماعية ومنها:

فقدان ال�صــع�ر باخل�ص��صية اإىل حّد كبري مقارنة باملناطق   )1(

االأخرى يف املدينة، فامل�صاحات ال�صغرية للأبنية املتل�صقة 
واملتجــاورة اأو املتقابلة يف مداخلهــا، واالأح�ا�س، خلقت 
تداخــًل مــا بني العائــلت املتجــاورة، ما قّلــل كثريًا من 

ال�صع�ر بالراحة واحلرية يف ال�صل�ك الي�مي.

اأّدى تده�ر ال��صع الفيزيائي والبيئي اىل انتقال الطبقات   )2(

الفقرية واملهم�صة اإليها ب�صبب تديّن االإيجارات..

اأّدى خروج فئة النخبة والفئات املتعلمة واملثقفة، اإىل عزل   )3(

ال�صكان اجلددد عن بقية طبقات املجتمع، وارتفاع االأمّية، 
وانعدام احل�افز االجتماعية لتح�صني الذات.

ارتفــاع ن�صــبة البطالة مقارنــة بباقي املدينــة، نتيجة تدين   )4(

م�صت�ى التعليم والثقافة ب�صكل عام.

)3( ع�امل مالية واقت�سادية

تعتــرب االإمكانيات املالية عامــًل م�ؤثرًا يف جمال اإعمــار البلدة القدمية 
واحلفــاظ عليها، ك�نها حتتاج اإىل كثري مــن االإجراءات املكلفة وغري 

املمكنة دون الدعم املايل.  

وكما �صــبق ذكــره، فاإن م�اد البنــاء التقليدية تتميز بغلء اأ�صــعارها، 
والكثــري من �صــكان البلــدة ال يحتمل هــذه التكاليف. هــذا الغلء وما 
ي�اكبه من ق�ص�ر مادي يجعل الطابع املميز للمدينة بعنا�رشه التقليدية 
معر�صًا لل�صــياع. وينعك�س مثل هذا الق�ص�ر املادي، اأي�صًا، على ما 
يجب اإنفاقه الإقامة املرافق العامة واملراكز ال�صحية والثقافية واالأماكن 
الرتفيهيــة وغريها، فعدم اإقامتها يعتــرب عامًل م�ؤثرًا يف نزوح بع�س 
من ال�صكان خارج اإطار البلدة القدمية. واإذا كانت اجلهة امل�ص�ؤولة عن 
اإعمار البلدة تتلقى بع�س املع�نات الدولية من دول مانحة، اإال اأن هذه 

املع�نات ال تفي بالطبع باالحتياجات املتعددة للإعمار واحلفاظ. 

وميثل العامل املادي اأي�صًا دافعًا لنـزوح �صاكني البلدة خارجها، حيث اأن 
اإعادة بناء اأي منـزل منهار اأو جتديده يحتاج يف واقع االأمر اإىل تكاليف 
ماليــة باهظة يف ال�قت الذي ميكن فيه ا�صــتثمار هــذا املبلغ يف اإقامة بناء 
حديــث يف االمتداد العمراين اجلديد، وما ميكــن اأن يدره هذا البناء من 
دخل �صهري ثابت، وهذا يختلف بالطبع عن دخل البلدة القدمية، والتي 
يجــب اأن يلتزم فيها �صــاحب املنـزل باإتباع اأ�صــل�ب حمدد عند التجديد 
اأو اإعادة البناء، وهكذا فاإن الق�صــ�ر املادي هنا له تاأثريان �صلبيان على 

البلدة القدمية، وهما نزوح �صكان خارجها، ثم االإهمال ملنازلها.

)4( ندرة الكفاءات الفنية

تعتــرب ندرة الك�ادر الفنية املتخ�ص�صــة يف اأعمال الرتميم م�صــكلة متتد 
لت�صمل فل�صطني ب�صكل عام، ومدينة نابل�س ب�صكل خا�س، وبالتايل فاإن 
عمليات الرتميم تتم من جهات غري متخ�ص�صــة ال متلك اخللفية العلمية 
خل�صــائ�س الفــن التقليدي ومميزاتــه، وال املعرفة اللزمة للأ�صــ�س 
املعم�ل بها يف جمال الرتميم والتاأهيل للمباين التاريخية. وب�صبب هذه 
الندرة يف املتخ�ص�صني يتم اللج�ء اإىل غري املتخ�ص�صني، وما ميكن اأن 
يرتتب على ذلك من تدمري وا�صــاءة ا�صــتخدام لهــذا الرتاث املعماري 
املميــز، ورغم وج�د عــدد من املهند�صــني املعماريني لــدى اجلهات 
امل�صــ�ؤولة عن احلفاظ والرتميم )بلدية نابل�س(، اإاّل اأن هذا التخ�صــ�س 
علــى اأهميته يف املجال الهند�صــي، يحتاج اإىل بنــاء الطاقات يف جمال 
الرتميــم واحلفاظ على الــرتاث، واالإملام باأ�ص�صــها العلميــة وتطبيقها 

ح�صب الق�انني الدولية للحفاظ على الرتاث.

)5( االإهمال و�سعف االهتمام

ت�اجه مباين البلدة القدمية يف نابل�س ومن�صاآتها بع�س االإهمال، خا�صة 
تلــك التي تعر�صــت للهدم اأو االنهيار اأو الت�صــّدع، الذي م�ّس الكثري 
منها نتيجة ع�امل طبيعية اأو نتيجة االجتياحات االإ�رشائيلية املتكررة، 
ومل جتــِر اإىل االآن اأي اأعمــال ترميــم اأو �صــيانة للكثــري منهــا، هذا 
باالإ�صــافة اإىل االإهمال الذي م�س املن�صــاآت التي فقدت قيمتها ال�ظيفية 
نتيجــة لتط�ر ال��صــائل يف كافــة اأوجه احلياة )مثل امل�صــابن( وكذلك 
الب�ابات امل�ؤدية للبلدة، واالأ�صبلة، واحلمامات. وهناك بع�س اجله�د 
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واملحــاوالت التي بذلــت من قبل بع�ــس اجلهات 
مثل البلدية واللجنة االأهلية التابعة ملحافظة نابل�س. 
وميكن تلخي�س امل�صــاكل املرتبطة ب�صعف االهتمام 

بالبلدة القدمية على النح� التايل:

نق�ــس اخلدمــات العامــة وندرتهــا داخل  	•
البلدة، خا�صــة اخلدمات ال�صحية والثقافية 
والرتفيهية التي ينبغي حت�صــينها ال�صــتمرار 

احلياة داخل البلدة.

ق�صــ�ر االأنظمة والق�انني اخلا�صة بحماية  	•
املناطــق واملبــاين التاريخيــة واالأثريــة يف 
فل�صــطني ب�صــكل عام، وعدم وجــ�د نظام 
ت�رشيعي دقيق لل�صــيطرة والتحكم واالإلزام 
للأفــراد واجلهــات املالكــة لتنفيــذ اأعمــال 
الرتميم وال�صيانة، واالإلزام باإزالة م�صببات 

ال�رشر على ممتلكات الغري.

عدم ا�صتكمال امل�ص�ح والدرا�صات والبح�ث  	•
التطبيقية اخلا�صــة بالبلدة القدمية )مثل م�صح 
للهــدم  التــي تعر�صــت  املبــاين واملن�صــاآت 
والت�صدع، درا�صة م�صببات التلف امل�ج�دة 

يف املباين واأ�صاليب معاجلتها اأو حمايتها(.

غيــاب ال�عــي باأهميــة االإرث التاريخــي  	•
واأهمية احلفاظ على الرتاث لدى ال�صكان.

احلفاظ على الرتاث العمراين يف البلدة القدمية يف نابل�س 6.3
وغريها من املراكز التاريخية: �سع�بات ومع�قات

هناك جملة من ال�صــع�بات والتحديات التي ميكــن اأن تعرقل اجله�د الرامية للحفاظ على 
الرتاث العمراين يف البلدات القدمية يف فل�صــطني ب�صــكل عام، والبلدة القدمية بنابل�س ب�صكل 

خا�س، ومن اأهم هذه ال�صع�بات ما يلي:

غيــاب الت�رشيعــات واالأنظمة وال�صيا�صــات العامة التــي تلزم امل�ؤ�ص�صــات واالأفراد   )1(
باحلفاظ على الرتاث العمراين وتبني كيفية التعامل معه على كافة امل�صت�يات.

ق�صــ�ر �صيا�صــات واأ�صــاليب التخطيط العمــراين واأنظمــة البناء اخلا�صــة باملراكز   )2(
التاريخيــة وعمليات الهــدم واالإزالة التي تتبعها االأمانــات والبلديات، والتي غالبا 
ما تتجاهل ا�صــ�ل احلفاظ على الرتاث العمراين، بل اإن البع�س منها ي�صكل م�صدر 

تهديد لهذا الرتاث.
نق�ــس املعل�مات اخلا�صــة مب�اقع املناطــق واملباين الرتاثيــة واأبعادها وتفا�صــيلها   )3(
وظروفها يف خمتلف مناطق فل�صــطني، ف�صــًل عن نق�ــس املعل�مات التاريخية عن 

هذه املناطق.
غياب اخلطط واالآليات وبرامج التنفيذ اخلا�صة باإعادة اإحياء الرتاث العمراين لدى   )4(

اجلهات املعنية التي ينتظر منها احلفاظ على الرتاث.
ا�صتبعاد املراكز واملدن التاريخية من اخلطط التنم�ية للدولة.  )5(

ق�صــ�ر الن�احي االإداريــة والتنظيمية لدى اجلهــات املعنية باحلفــاظ على الرتاث   )6(
العمــراين واأبرزها )البلديات( التي ال ت�جد يف هياكلها التنظيمية اإدارات اأو اأق�صــام 

معنية بامل��ص�ع.
نق�س الك�ادر الفنية والب�رشية ذات التاأهيل العايل والكفاءة والتخ�ص�س املطل�ب يف   )7(

جمال  احلفاظ على الرتاث العمراين.
غياب امل�ا�صــفات الفنية وال�ص�ابط املنظمة الأعمال وم�صــاريع الرتميم واحلفاظ،   )8(

حيث تتبع يف بع�س االأحيان م�ا�صفات واأ�صاليب غري ملئمة.
�صعف م�صادر التم�يل املايل وعدم وج�د خم�ص�صات مالية معتمدة من ال�صلطة املركزية.  )9(

عــدم العناية باجل�انــب االإعلميــة والت�ع�ية والت�صــجيعية للحفــاظ على الرتاث   )10(
العمــراين كاحلملت والندوات واملحا�رشات والن�رشات واملطب�عات وامل�صــابقات 

واملهرجانات واجل�ائز وغريها.
�صــعف التن�صــيق وعدم وج�د اإطار عام ي�حد اجله�د ويخلق اآلية للعمل اجلماعي   )11(

تتداخل فيها جميع القطاعات وامل�ؤ�ص�صات العامة واخلا�صة دون ا�صتثناء.
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الف�سل الرابع: اخل�سائ�س الدمي�غرافية واالجتماعية

ميكن الق�ل اإّن تغريات جذرية اأ�صابت الرتكيبة ال�صكانية واالجتماعية 
يف البلدة القدمية، وذلك بهجرة الكثري من العائلت منها اإىل االأطراف 
واملناطق املحيطة، ب�صــبب حت�ّصــن االأو�صــاع االقت�صــادية للكثري من 
العائــلت، والتي مل تعد امل�صــاكن القدميــة تلّبي متطلباتهــا من جهة، 
ولزيادة اأعــداد اأفراد االأ�رش، وتك�ين اأ�ــرش جديدة من جهة اأخرى، 
فالت��صــع بالبنــاء يف البلــدة القدميــة حمدود للغايــة، كما اأن الت��صــع 
العمــ�دي �صــيغرّي امللمح العمرانيــة لها، وبالتايل فقدت البلدة �صــفة 

التجان�س يف احلارات واالأح�ا�س واالأحياء املختلفة. 

ومع ا�صــتمرار تدفق اأعداد كبرية من ال�صــكان لل�صكن فيها، مدف�عني 
بال��صــع االقت�صــادي، اأخذت البلدة تفقد خا�صــية التجان�س، كما اأّن 
التط�ر االقت�صــادي دفع بالكثري من التجــار واحلرفيني اإىل اخلروج 
منهــا �صــعيًا للعمل يف جماالت تتنا�صــب ومتطلبات احليــاة الع�رشية، 

الرتكيبة ال�سكانية واالجتماعية 1.4
الرتكيب العمري والن�عي لل�سكان2.4

ما قّلل مــن اأهميتها التجارية واالقت�صــادية، وبالتايل اأ�صــبحت البلدة 
القدمية بيئة طاردة ل�صــاكنيها وجّتارها وحرفّييها، حتت تاأثري الع�امل 
االقت�صــادية ومتطلبات احلياة الع�رشية. وهــذا يع�د اإىل عدم وج�د 
خطة متكاملة تعيد للبلدة القدمية حي�يتها وتعمل على اإحيائها مع احلفاظ 

على طابعها العمراين املميز.

اإن تاريخ التط�ر العمراين يف البلدة القدمية، جعل لعائلتها، ون�صاطاتها، 
خ�ص��صــية مميزة، اإاّل اأنها وب�صــبب االإهمال ا�صــبحت اأقــرب اإىل منطقة 
متخلفة، اأو اأنها يف طريقها اإىل ذلك، ومع نزوح ال�صــكان اال�صــليني منها 

حتّ�لت اإىل حّيِز ت�صكنه العائلت الفقرية.

بح�صــب تقديــرات اجلهــاز املركــزي للإح�صــاء الفل�صــطيني لعــام 2010 
واإح�صــائيات بلديــة نابل�س يبلغ عدد �صــكان البلدة القدميــة ح�ايل 12,500 
ن�صمة )9% من جمم�ع �صكان مدينة نابل�س املقدر بح�ايل 135,000 ن�صمة(. 

ت�صــري نتائج الدرا�صــة امليدانية اإىل اأن مت��صــط حجم االأ�رشة يف البلدة 
القدمية ه� 6.1، وهذا املت��صــط ه� اأعلى ب�صكل عام من مت��صط حجم 
االأ�رشة يف حمافظة نابل�س، حيث اأظهرت نتائج التعداد العام لل�صــكان 
الــذي اأجراه اجلهاز املركزي للإح�صــاء الفل�صــطيني عــام 2007 اأن 

مت��صط حجم االأ�رشة يف حمافظة نابل�س يبلغ 5.4 فرد.

نظرًا الن البلدة القدمية ا�صــبحت ت�صــكل بيئة فقرية، وحيث ان معظم 
عائلتها مــن الطبقــات الفقرية، فاإن مت��صــط حجم االأ�ــرشة الفقرية 
ه� اأعلى من املت��صــط العــام. فاالأ�رش كبرية احلجــم والتي يزيد عدد 
اأفرادها عن 10 اأ�صــخا�س ال ت�صكل �ص�ى 1%، ويف املقابل هناك %1 
من العائلت يعي�س فيها فرد واحد فقط. بينما ت�صــّكل االأ�رشة مت��صطة 
احلجم من )5-8 اأفراد( ح�ايل 62%، وت�صــّكل االأ�رش �صــغرية احلجم 
)اأقل من 5 اأفراد( 17.1%، اأّما االأ�رش كبرية احلجم )اأكرث من 8 اأفراد( 

فت�صّكل %21.

يعــد الرتكيب العمري والن�عي على جانب كبري من االأهمية يف حتديد 
الطبيعــة الدمي�غرافية واالجتماعية واالقت�صــادية لل�صــكان، كما اإن 
الرتكيب العمــري والن�عي ه� انعكا�س للبيئة االجتماعية وال�صيا�صــية 
والدمي�غرافية واالقت�صــادية ال�صــائدة يف تلك البقعــة املكانية مع تاأثري 
البيئــة املجــاورة، فالرتكيــب العمــري ي�ؤثــر على جممــل العمليات 
الدمي�غرافية من خ�صــ�بة ووفاة وهجرة، كما ي�ؤثر على م�صــت�يات 
معي�صــة االأ�ــرشة وتاأثرياته على معــدالت االإعالة وم�صــت�يات التعليم 

والتغذية والعلقات االجتماعية.

ت�صري نتائج الدرا�صة امليدانية اإىل اأن ن�صبة الن�ع لعينة الدرا�صة يف البلدة 
القدمية هي 98.5% ذكر لكل اأنثى، وهذا اقل من ن�صبة الن�ع يف املجتمع 
الفل�صطيني ب�صكل عام، حيث ت�صري االإح�صاءات الفل�صطينية وال�صادرة 
عن اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�صطيني اإىل اأن ن�صبة الن�ع هي اأعلى 
من 105% بقليل. وترتاوح ن�صــبة الن�ع بني 46 ذكرًا لكل 100 اأنثى 
يف الفئة العمرية 65 �صنة فاأكرث، وال�صبب قد يع�د اإىل اأن مت��صط عمر 

االناث اأعلى ب 5-4 �صن�ات مقارنة مبت��صط عمر الذك�ر.

كما اأ�صــارت النتائج اإىل اأن ن�صــبة �صغار ال�صــن )اأقل من 15 �صنة( يف 
البلدة القدمية اأقل من 30%، فيما كانت ن�صــبة كبار ال�صن اأعلى بح�ايل 

6% من املعدل الفل�صطيني العام .

يبلغ العمر ال��صيط ل�صكان البلدة القدمية 20.8 �صنة مبعنى اأن 50% من 
ال�صكان هم اأعلى من هذا العمر و50% اأقل منه. ويعترب العمر ال��صيط 
يف البلدة القدمية اأعلى من العمر ال��صــيط لل�صــعب الفل�صــطيني بح�ايل 

�صنتني. 

بلغ معدل اإعالة �صــغار العمر يف البلــدة القدمية 0.45 تقريبا، يف حني 
بلغت ن�صــبة اإعالة كبار ال�صــن 0.09، اأي اأن معــدل االإعالة النظري 
ي�صل اإىل 0.55 فقط، وهذا معدل منخف�س جدا مقارنة مبعدل االإعالة 
احلقيقي الذي ي�صــل اإىل اأكرث من 6 اأ�صــعاف هذا املعدل لعدة اأ�صــباب 

منها :-

انخفا�س م�صاركة املراأة يف ق�ة العمل.  )1(

ارتفــاع معــدالت البطالة ب�صــبب الظروف االقت�صــادية   )2(

ال�صيئة.

ارتفاع معدالت االلتحاق بالتعليم.  )3(

اأما احلالة التعليمية، فيمكن و�صــف م�صــت�يات التعليم باأنها منخف�صــة 
ب�صــكل عام يف االأحياء الفقرية، ب�صــبب االأح�ال االقت�صــادية ال�صيئة، 
ودخــ�ل الكثــري من الذك�ر �صــ�ق العمل مبكرًا حتت �صــغط الفقر. 

ويظهر اجلدول التايل احلالة التعليمية لل�صكان يف البلدة القدمية.
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جدول رق���م )1.4(: احلالة التعليمية ل�سكان البلدة القدمية )15 �سنة 
فاأكرث(  

الن�سبة )%(العددامل�ست�ى

506اأمي

36842اأ�صا�صي

25029ثان�ي

19422جامعي

51ف�ق جامعي

يت�صح من اجلدول اأن اأعداد االأميني اأكرث من 6 اأ�صعاف اأعداد االأفراد 
الذين يبلغ م�صــت�اهم التعليمي اأكرث من جامعي. يف املقابل ح�ايل ثلثة 
اأرباع االأفراد م�صت�اهم اأقل من التعليم اجلامعي معظمهم من مت��صطي 
م�صــت�ى التعليم، حيث يعترب التعليم االأ�صا�صــي متطلبا اأ�صا�صــيا حلياتهم 
العملية، �ص�اء اأكانت اأعمالهم حرفية اأم جتارية ب�صيطة، كما اأن الكثري 
منهم يقبل على التعليم االأ�صا�صي، الأن اأعمارهم ال ت�صمح لهم باالندماج 
يف �صــ�ق العمل على االإطلق. اإن عدم االإقبال على التعليم اجلامعي 

يع�د لثلثة ع�امل اأ�صا�صية، هي:

النفقــات الباهظــة للتعليــم اجلامعي، والتــي حت�ل دون   )1(

ا�صتمرارهم يف التعليم.

الزواج املبكر للفتيات وال�صباب.  )2(

الدخ�ل املبكر ل�صــ�ق العمل من جهــة، والذي قد يك�ن   )3(

من ناحية اقت�صادية اأف�صل من التحاقهم بالتعليم اجلامعي، 
مبعنى قيا�س التكلفة والعائد ب�ص�رة مادية، دون االلتفات 

اإىل االأبعاد االجتماعية.

اأما من حيث الرتكيب الن�عي فقد وجد اأن ن�صبة االأمية بني االإناث هي 
�صعف ن�صبة الذك�ر تقريبا 66% مقابل %34.

3.44.4 العالقات االجتماعية م�ست�يات املعي�سة

ميكن الق�ل، ب�صــكل عام، اإن م�صت�يات املعي�صــة منخف�صة ن�صبيًا، بل 
اآخــذه باالنخفا�س ب�صــ�رة اأ�رشع من املجتمــع ككل، وهذا يع�د اإىل 
تراجع مكانة البلدة القدمية واخلدمات فيها، ومن هنا فاإن رفع م�صت�ى 
املعي�صــة، وت�فــري اخلدمات االأ�صا�صــية، هــي مــن االأول�يات، عرب 
تط�ير االأو�صاع االجتماعية واالقت�صادية فيها، وت�فري البيئة ال�صكنية 
امللئمة، يف ال�قت الذي يتم فيه احلفاظ على تراثها املعماري املميز.

يت�صــح من نتائج الدرا�صة امليدانية اأن مت��صــط دخل االأ�رشة يف البلدة 
القدميــة هــ� 1171 �صــيكًل �صــهريًا )ما يعــادل حــ�ايل 315 دوالرًا 
اأمريكيًا(، وهذا يعني اأن ن�صــيب الفرد من الدخل يقل عن 100 �صيكل 
)27 دوالرًا اأمريكيًا(، كذلك ت�صــري النتائج اإىل اأن اأكرث من 42% من 
االأُ�رَش يقل فيها الدخل عن 1000 �صيكل )270 دوالرًا اأمريكيًا( �صهريًا، 
يف حني هناك فقط 7% من االأ�رش يزيد دخلها عن 2000 �صــيكل )540 

دوالرًا اأمريكيًا(.

ت�صــري البيانات اأن مت��صــط االإنفاق ال�صــهري للأ�رشة اأعلى قليل من 
الدخــل، فقد بلغ 1281 �صــيكًل، حيث اإن هنــاك 31% من االأ�رش تقل 
نفقاتها عن 1000 �صيكل، وهناك 53% من االأ�رش ميكن و�صف معي�صتها 
باأنها فقرية. كما ي�جد فقط 14% من االأ�رش تعي�س م�صــت�يات مت��صطة 
بحيث تك�ن معدالت االإنفاق فيها بني )2000-3000( �صيكل، اأما ن�صبة 

االأ�رش التي يزيد اإنفاقها عن 3000 �صيكل فل تتجاوز %2.

تعــرب العلقات االجتماعيــة عن مدى الرتابط والتما�صــك االجتماعي 
ملجتمــع البلــدة القدميــة، ومــن املعــروف اأن طبيعة هــذه العلقات 
وم�صــت�اها متغرية بتغري الظروف االقت�صادية واالجتماعية. فاحلارة 
واحل��ــس كانت ت�صــكل وحدة اجتماعيــة واحدة متكاملــة ومتناغمة، 
�صــاعد على ذلك اأن معظم اأفرادها تربطهم علقات الن�صــب والقرابة 
واجلــرية الط�يلة، وكان لتلك االأحياء واحلارات جلان خا�صــة تعمل 

على تط�ير تكافل ال�صكان وحل م�صاكل احلي. 

وقد �صاد هذا النمط يف معظم املدن القدمية، ولكن التح�الت والتغريات 
االقت�صادية واالجتماعية والدمي�غرافية كانت من ال�صدة بحيث اأثرت 
علــى جممل حياة ال�صــكان، فغابــت جلان االأحياء وهاجــر الكثري من 
عائلت البلــدة اىل خارجها  وتاأثرت علقاتهــم االجتماعية وتغريت 

ا�صتجابتهم للقيم والعادات التقليدية.

فمعظم �صــكان البلدة القدمية من العائلت هجرت البلدة اإىل اأطرافها، 
وقام بع�صــها بتاأجــري بي�تها وحملتها الأنا�ــس ال تربطهم باملكان وال 
ببع�صــهم اأية رابطة، واأ�صــبح هناك خليط جديد من ال�صكان اأّدى اىل 
تغــريات كبرية يف اأمنــاط احلياة والعلقات، ولكن الرابط امل�صــرتك 
ال�حيد الذي يربط معظم ال�صــكان ه� تديّن م�صــت�ى املعي�صة وتده�ر 
احلياة االقت�صادية، والذي بدوره اأّثر على طبيعة التنظيم والعلقات. 

ت�صــكل علقات االأزواج الدائرة االأ�صــغر، والتي يفرت�س اأن تك�ن 
علقات ق�ية، وت��صــح نتائج الدرا�صــة امليدانيــة اأن هناك 17% من 
االأ�رش يعي�س فيها اأحد الزوجني، وال ت�جد اأية علقات زوجية ب�صبب 
غياب الزوج اأو الزوجة، اإما ب�صــبب الرتمــل اأو الطلق اأو الهجر. 
وبالن�صــبة للأ�رش التي يعي�س فيها الزوجــان فهناك 76% من االأزواج 
يرتبطــ�ن بعلقات ق�ية و20% يرتبط�ن بعلقات مت��صــطة، بينما 
ي�جــد 4% مــن االأزواج تربطهم علقــات �صــعيفة، اأويعان�ن من 

م�صاكل بينهم.

كما ان  العلقات االجتماعية بني االأبناء والبنات ت�صعف بعد زواجهم 
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5.46.4 امل�ؤ�س�سات االجتماعيةالنم� ال�سكاين وامل�ؤ�رشات احلي�ية 

تتاأثر االأو�صــاع الدمي�غرافية ب�صــكل مبا�رش وغري مبا�رش باالأو�صاع 
املعي�صــية واالجتماعيــة، وكذلك بالرتكيبــة العمرية، االقت�صــادية، 

والزواجية. 

متتاز البلدة القدمية مبعدالت م�اليد منخف�صــة جدا، حيث ي�صل معدل 
امل�اليد اخلام اإىل اأقل من 18 م�ل�دًا لكل 1000 من ال�صــكان، يف حني 
ي�صــل معدل امل�اليــد اخلام يف االأرا�صــي الفل�صــطينية اإىل ح�ايل 50 
م�ل�دًا لكل 1000 من ال�صــكان، وهذا راجع ب�ص�رة اأ�صا�صية للرتكيبة 
العمرية لل�صــكان، حيث يغلب على جمتمــع البلدة القدمية جمتمع فئات 
�صــغار ال�صن اأو كبار ال�صن، يف حني ي�صكن االأفراد يف مقتبل العمر اأو 

يف ال�صن االإجنابي، غالبًا، خارج البلدة القدمية.

تظهر نتائج الدرا�صة امليدانية اأن النم� الطبيعي لل�صكان يف البلدة القدمية 
ه� من� �صلبي، مبعنى اأن هناك انخفا�صًا يف معدل النم� ال�صكاين مبقدار 
1% �صــن�يًا. كما اأن معدالت الهجرة الداخلية واخلارجية مت�ا�صعة، 

وهــذا يــدل على �صــعف قــدرات ال�صــكان احلركية، وعــدم وج�د 
مق�مات، �ص�اء اأكانت مهارات اأم كفاءات اأم قدرات مادية، للهجرة 
اإىل اخلارج. كما اأن االأو�صــاع االقت�صادية واالجتماعية واالأمنية يف 

البلدة القدمية ال ت�صكل عنا�رش جذب.

بالن�صبة ملعدالت الهجرة للخارج، فهي 19 يف االألف واأعلى بكثري من 
معدالت الهجرة للداخل )2.5 يف االألف(، ما ي�صــاهم يف انخفا�س عدد 
ال�صــكان. ومن هذا املنطلق تربز اأهمية اإحياء البلدة لتثبيت ال�صــكان يف 
م�صــاكنهم من خلل امل�رشوعات املختلفة، حتى ال ت�صبح خالية اأو �صبه 

خالية من ال�صكان يف امل�صتقبل املنظ�ر.

لقــد �صــجلت يف البلــدة القدمية 29 حالــة زواج يف عــام 2009، بينما 
�صهدت 8 حاالت طلق، اأي اأن معدالت الطلق ت�صاوي ربع حاالت 
الــزواج تقريبًا. وقد بلغ معدل الزواج اخلام 24 يف االألف، بينما بلغ 

معدل الطلق اخلام 6.5 يف االألف يف العام نف�صه.

تعمــل الــ�زارات املعنيــة علــى تقــدمي اجلــزء االأكــرب مــن خدمات 
ال�صــحة والتعليــم وال�صــ�ؤون االجتماعيــة، كما تقــ�م بلديــة نابل�س 
بتقــدمي خدمات ثقافيــة وترويحية اإىل جانب اخلدمات االأ�صا�صــية. اأما 
املنظمات وامل�ؤ�ص�صــات االأهلية واالأجنبية فرتكز على اخلدمات النف�صية 

واالجتماعية والرتويحية وامل�جهة اإىل �رشيحة حمددة من ال�صكان.  

تنت�رش اخلدمات التعليمية مثل املدار�س، �ص�اء اأكانت مدار�س للذك�ر اأم 
للإناث، وملختلف املراحل على اأطراف البلدة القدمية، وي�صتفيد �صكانها 
من هذه اخلدمات، باالإ�صافة اإىل �صكان املناطق املجاورة. وبالتايل ال 
ت�جد م�صــكلة يف التعليم الر�صمي. اأما بالن�صــبة لريا�س االأطفال فتفتقر 
البلدة  ملثل هذه اخلدمات، فهناك رو�صة واحدة م�صتقلة، باالإ�صافة اإىل 
ريا�ــس االأطفال التابعة للمراكز، وبالتايل هنــاك حاجة ملّحة لت�فري 
املزيــد من ريا�ــس االأطفال، فقدرات االأطفال دون �صــن ال�صاد�صــة 
علــى احلركة حمدودة، وجتعل ظروف الطق�ــس املختلفة واالزدحام 
يف ممــرات البلدة القدمية وظروف االأمان من ال�رشوري ت�فري مثل 

هذه اخلدمات.

اأما اخلدمات ال�صــحية فمعظمها منت�رشة على اأطــراف البلدة القدمية، 
وعلى الرغم مــن وج�د عدد من العيادات واملراكز خا�صــة للرعاية 
ال�صــحية، اإال اأن احلاجــة ملحة ل�ج�د مراكز �صــحية تقدم اخلدمات 

الطارئة لل�صكان.

وبالن�صــبة للخدمات الدينية، فامل�صــاجد منت�رشة بكرثة يف البلدة القدمية 
وتخدم ال�صكان واأ�صحاب املحلت التجارية واحلرفية، باالإ�صافة اإىل 
العديد من املت�صــ�قني، وكثريًا ما جتذب امل�صــلني من خــارج البلدة. 
كمــا ت�جد كني�صــة لطائفة الروم االرث�ذك�س، وكذلــك كني�س للطائفة 

ال�صامرية. 

اأما اخلدمات الرتفيهية والرتويحية فتكاد تك�ن معدومة، وذلك ب�صبب 
امل�صــاحة ال�صــيقة وتل�صــق املنازل و�صــيق املمرات وارتفاع اأعداد 
ال�صكان، وخ�ص��صًا االأطفال. وقد اأدى تغري اأمناط الرتفيه والرتويح 

اىل حّد ما، وت��صح نتائج الدرا�صة اأن 78% من االأ�رش لي�س لديها اأبناء 
متزوجــ�ن، مقابل 76% لي�صــت لديهم بنات متزوجــات، اأما االأ�رش 
التــي لديها اأبناء وبنات متزوج�ن، فــاإن 80% من االأبناء املتزوجني 
يرتبط�ن بعلقات ق�ية مع اأ�رشهم، واأن 83% من البنات املتزوجات 
يرتبطن بعلقات ق�ية مــع اأ�رشهن. وباملقابل، هناك ح�ايل 5% من 
االأبناء املتزوجني علقاتهم �صــعيفة مع اأ�رشهم، مقابل 2% من البنات 

املتزوجات، اأما اجلزء املتبقي فريتبط بعلقات مت��صطة مع  اأ�رشه.

يت�صــح من الدرا�صــة اأن 41% من االأ�ــرش ترتبط بعلقــات ق�ية مع 
جريانها، �صــ�اء اأكان�ا من االأقارب اأم غريهم، واأن 27% يرتبط�ن 
بعلقات مت��صطة، يف حني اأن ح�ايل ثلث االأ�رش علقاتهم �صعيفة اأو 

�صيئة مع اجلريان.

ممــا �صــبق ميكــن اال�صــتنتاج اأن علقة القرابــة هي االأهــم يف تك�ين 
العلقــات االجتماعيــة يف البلدة القدمية بنابل�س، حيــث تزداد العلقة 
االجتماعية وم�صــت�اها مع قــ�ة رابطة القرابة. كما ت�ؤثر االأو�صــاع 
االقت�صــادية واالجتماعية وم�صــت�يات املعي�صــة املنخف�صــة �صــلبا على 
العلقــات وتط�رها وتزيد من امل�صــاكل بني اأفراد االأ�ــرشة والقرابة 
واجلــرية. كمــا يلعب عدم جتان�س ال�صــكان دورا كبــريا يف انخفا�س 

م�صت�ى العلقات االجتماعية.
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وو�صــائله وا�صــكاله اإىل حرمان اأطفال البلدة القدمية من ممار�صة مثل 
تلك الن�صــاطات، اإال يف ال�صــ�ارع واالأزقة غالبًا يف امل�صاء وبعد انتهاء 

احلركة التجارية. 

ي�جــد يف البلــدة القدمية عدد من امل�ؤ�ص�صــات التنم�يــة االأهلية، تعمل 
حتت مظلة م�ؤ�ص�صــات اأكرب مثل بلدية نابل�ــس وحمافظة نابل�س، وهي 
م�ؤ�ص�صات لها مقرات ومراكز داخل البلدة ولها هيئات اإدارية. وتقدم 
هذه املراكز خدماتهــا التنم�ية اإىل خمتلف �رشائــح املجتمع من اأطفال 
و�صباب ون�صــاء. وتتمثل هذه اخلدمات بربامج بناء القدرات، برامج 
التمكني لل�صــباب والن�صــاء، برامــج تنمية قــدرات االأطفال، خدمات 
ترب�ية وترفيهية، اأن�صــطة ت�ع�ية، باالإ�صــافة اإىل تقدمي امل�صــاعدات 

واملع�نات.

ومع وج�د هذه امل�ؤ�ص�صــات وتن�ع اأهدافها ون�صــاطاتها، هناك العديد 
من امللحظات التي اأ�صارت اإليها نتائج الدرا�صة امليدانية، تظهر �صعف 

فعاليتها. ومن اأهم امللحظات ما يلي:

انخفا�س اأعداد امل�صتفيدين من براجمها واأن�صطتها. 	•

ات�صاع التخ�ص�صــية، فمعظم امل�ؤ�ص�صــات تق�م بربامج متن�عة  	•
ومتعددة وال تركز على ن�صــاط م�حد متخ�صــ�س تق�م باأدائه 

بطريقة مثلى.

ارتباط عمل هذه امل�ؤ�ص�صات بتم�يل خارجي، فغالبًا ما يتم تنفيذ  	•
امل�رشوعات بعد وج�د مت�يل لها، وتختفي الربامج واالأن�صــطة 

باختفاء التم�يل.

املردود االجتماعي واالقت�صــادي لل�صكان من هذه امل�رشوعات  	•
قليــل، باالإ�صــافة اإىل عدم وجــ�د متابعة اأو دمي�مــة ملثل هذه 

الربامج وامل�رشوعات.

�صــعف اهتمام امل�ؤ�ص�صــات او املنظمات غري احلك�مية العاملة  	•
يف مدينة نابل�س باأن تنقل ن�صــاطاتها او جزء من ن�صاطاتها للبلدة 

القدمية ب�صبب تدين م�صت�ى اخلدمات فيها.

عــدم وج�د متخ�ص�صــني على درجة عالية مــن الكفاءة لتنفيذ  	•
امل�رشوعات.

عدم وج�د تن�صيق وت�صبيك بني هذه امل�ؤ�ص�صات يف حتديد وتقا�صم  	•
اأدوارها و�صمان فعاليتها.

عــدم م�صــاركة املجتمع املحلي ودجمه يف تلك االأن�صــطة، ويف  	•
حتديد االأول�يات واالحتياجات وامل�صاركة يف االقرتاحات.

تدّخل االأبعاد ال�صيا�صية والتنظيمية يف عملها. 	•

تك�يــن اللجان ال يق�م على املهنية واملقــدرة والكفاءة بقدر ما  	•
يق�م على الت�جه اأو الطيف ال�صيا�صي. 

عــدم وج�د مراكز ذات �صــبغة حي�ية تراعــي فئات املعاقني  	•
وذوي االحتياجات اخلا�صة.  

عدم وج�د مراكز لت�فري التدريب احلريف واملهني. 	•
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الف�سل اخلام�س: املباين ال�سكنية واالجتماعية

ت�صكل البي�ت التقليدية اجلزء االأكرب من الن�صيج احل�رشي للبلدة القدمية 
بنابل�ــس، حيث بنيت متل�صــقة م�ؤلفة معا كتلة �صــخمة تتخللها االأفنية 
املفت�حة واحلدائق اخلا�صة. ويعتمد البيت ذو الفناء على مبداأ االنفتاح 
اإىل الداخــل نح� فناء مركزي، ترتتــب ح�له غرف البيت وفراغاته 
املختلفة، وتت�صــل فيما بينها من خلله، وتت�جه نح�ه للح�صــ�ل على 

الن�ر الطبيعي، وال�صم�س والته�ية.

ويق�م ت�صميم البيت ذي الفناء على اأ�صا�س التدرج يف اخل�ص��صية من 
العام اإىل �صــبه العام، ثم اإىل املناطق اخلا�صــة واملحمية، وكذلك على 
الف�صل بني ال�ظائف وفقا مل�صت�ى اخل�ص��صية. وتبعا لذلك فان غرفة 
اال�صــتقبال، وغريها من املرافق التي ي�صتخدمها الزوار من الذك�ر، 
كان يتــم ف�صــلها بالكامــل عن تلك اخلا�صــة التي ت�صــتخدمها الن�صــاء 

امناط املباين ال�سكنية يف البلدة 1.5
القدمية

وت�صتخدمها االأ�رشة. 

وت�جــد يف بي�ت نابل�س التقليدية العنا�رش التي عادة ما ت�جد يف البيت 
العربي، اأو البيت اال�صــلمي، كاملدخل املنحني اأو غري املبا�رش، الفناء 
ال�احــد اأو االأفنية املتعــددة تتجمع ح�لها خمتلــف الغرف والفراغات 
املعي�صــية. يف حني ان بع�ــس العنا�رش التي وجــدت يف البيئات ذات 
املناخ احلــار جدا واجلاف، مثل امللقف وال�ــرشداب غابت عن بي�ت 

نابل�س نظرًا ملناخ فل�صطني املعتدل ن�صبيًا.

وكان يراعــى يف ت�صــميم البيــت ذي الفناء اال�صــتفادة الق�صــ�ى من 
م�صــاحة االأر�س املقــام عليهــا، فعلى الرغم مــن القيــ�د التي كانت 
تفر�صها م�اقع البناء غري املنتظمة، متكن البّناوؤون يف معظم احلاالت 
من ترتيــب فراغات داخلية منتظمة وخا�صــة يف الط�ابــق العل�ية، 

حيث اأمكن احل�صــ�ل على فراغــات داخلية ذات زوايا قائمة ب�ا�صــطة االندفاع بالغرف 
ف�ق ال�صارع )Petherbridge,1978:201(. اأما م�صاحة البيت ودرجة التعقيد يف ت�صميمه 
فكانت تعتمد على االإمكانيات االقت�صــادية للمالك )النمر، 1975(. فحجم البيت الفل�صطيني 
املدين )Town House( كان يرتاوح بني ال�صغري املك�ن من غرفتني اأو ثلث غرف، اإىل 

 .)Canaan, 229 :1933( املنازل الكبرية، والتي تتك�ن من عدة �صقق وم�صت�يات

)The Courtyard House( البيت التقليدي/ البيت ذو الفناء
ت�صمل العنا�رش التي يتك�ن منها البيت التقليدي يف البلدة القدمية ما يلي:

)1( املدخل

اكت�صــب املدخل االأهمية الرمزية ك�نه ي�صــكل احلد اأواملنطقة الفا�صــلة بــني الفراغ العائلي 
اخلا�ــس باالأ�رشة والفراغ اخلارجي العام، وكانت اأهمية املدخل ت�ؤكد من خلل االهتمام 
بالزخارف والتفا�صــيل والرم�ز وفتحة الباب ال�صخمة اأو املدخل التذكاري. ويف الغالب 
كان ي�جــد مدخل واحد للبيت، ولكن يف البي�ت الكبرية وجد اأكرث من مدخل ال�صــتعمال 

 .)Petherbridge 1978: 197( الن�صاء اأو للخدمة

 Hakim( وكان املدخل ي�صمم بحيث مينع الروؤية املبا�رشة من ال�صارع اإىل الفناء يف داخل البيت
96 :1986(، ويفتح املدخل عادة على ممر اأو دهليز يت�صل مع الفناء عن طريق انحناء بزاوية 

قائمة بحيث ال ميكن روؤية الفناء من اخلارج )Briggs 1974: 147(. باال�صافة اإىل اأن ال��ص�ل 
 .)Gazzard, 1984:23( .اإىل املدخل كان اأي�صــا غري مبا�رش، بــل عن طريق نفق اأو ممــر
وللداللــة على اأهمية االنتقال من الفراغ العام اإىل الفراغ اخلا�س، كانت املداخل تبنى عالية، 
فخمة، ويعتنــى بزخرفتها وتزيينهــا )Robenson 1982: 218(. وعلــى نقي�س ال�اجهات 
 ،)Gazzard, 1984:23( الب�صــيطة اقت�رشت الزخرفة والغنى بالتفا�صــيل على املداخل فقــط
فاملدخل ه� العن�رش الرئي�صي يف واجهة البيت الذي يعطي االنطباع االأويل للزائر عن �صاحب 

.)Briggs, 1974( البيت

ويف املدخل ت�جد مقاعد حجرية اأو خ�صبية ) م�صطبة( جلل��س الب�اب اأو احلار�س، وفراغ 
املدخل يك�ن عبارة عن ممر قليل العر�س ومعتم، ويبنى بحيث يك�ن على الزائر اأن مير 
على احلار�س اأو الب�اب قبل الدخ�ل، ويف بع�س االأحيان يك�ن هناك مغاالة يف ت�صــميم 

املدخل كعن�رش حماية، اإما بزيادة ط�ل املمر اأو كرثة تعرجه. 

�ص�رة رقم )1.5(: مدخل ق�رش عبد الهادي

�ص�رة رقم )1.5(: مدخل ق�رش ط�قان
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)2( الفناء

ي�صمى الفناء احل��س، و�صط الدار، اأو �صحن الدار، ما يرمز اإىل حّيز 
مغلق اأو اإىل مركز البيت )Cannan, 1933: 40(. والفناء ه� العن�رش 
الرئي�صي يف البيت التقليدي يف نابل�س القدمية، وي�صري اإىل فراغ داخلي 
مغلــق، مفتــ�ح اإىل ال�صــماء، حماط بغــرف على م�صــت�ى واحد اأو 
م�صت�يني، اأما يف حال عدم اإحاطة الغرف بالفناء اإحاطه تامة، فيمكن 

.)Cannan, 1933: 40( اإغلق الفناء من اجلانب ب�ا�صطة جدار

ي�صــكل الفنــاء الفــراغ املركزي االأهــم يف البيت، و ترتبــط به جميع 
الفراغــات املتاخمــة املحيطة، ومتــر كل خط�ط احلركــة التي تربط 
بــني هذه الفراغــات مــن خللــه )Noor, 1984: 62(. وي�فر الفناء 
اخل�ص��صــية ل�صــاكنيه ويعمــل مبثابة غرفة معي�صــة عائليــة يف اله�اء 
الطلق، وخا�صــة يف ف�صل ال�صــيف )Al-Azzawi,1984:54(. ويف 
ال�اقع ميكن اأن يك�ن الفناء ه� اأكرث الفراغات املعي�صــية ا�صــتعمااًل يف 

البيت التقليدي.

يختلف عدد االأفنية امل�ج�دة يف البيت ح�صب حجمه، فالبي�ت ال�صغرية 
عــادة ما حتت�ي على فناء واحد، فيمــا قد حتت�ي املنازل الكبرية على 
فنائــني اأو اأكــرث، فناء واحد يت�صــل مبا�رشة مع مدخــل البيت، حيث 
ي�صتقبل الرجل �صــي�فه، وفناء اأكرث خ�ص��صية للأ�رشة والن�صاء. وقد 
كانت غرف اال�صــتقبال تبنى بحيث ميكن ال��ص�ل اإليها من ال�صارع، 
دون اأن يقــرتب الزائــر من اأجزاء البيت اخلا�صــة بالن�صــاء والعائلة 

.)Fethi &Roaf, 1984:41(

ويف بع�ــس بيــ�ت البلدة القدميــة التي لها اأكــرث من فنــاء مبني على 
م�صــت�يات خمتلفــة، �صــكل اأحــد االأفنيــة �رشفــة مطلــة علــى الفنــاء 
االآخر)Qamhieh,1992: 57(. ويف اأغلــب االأحيان بني يف الطابق 
االأر�صــي فراغ مل�صق للفناء، م�صــق�ف ومفت�ح من واجهة واحدة 

 .)vol.2, 1975:105 على الفناء، ي�صمى اي�ان ) النمر

يعتمد �صكل الفناء وحجمه على �صكل املبنى وحجمه، وه� يف العادة م�صتطيل 
اأو مربــع، ولكن يف بع�ــس االأحيان ميكن اأن ياأخد اأ�صــكااًل غري منتظمة. 
اأما م�صــاحته فلم تكن تزداد تبعًا لزيادة م�صــاحة البيت يف البي�ت الكبرية اأو 

�ص�رة رقم )2.5(: اأحد االأفنية اخلا�صة يف ق�رش ط�قان

�ص�رة رقم )3.5(: الفناء يف بيت منر النابل�صي

�ص�رة رقم )4.5(: بيت الغزاوي ويظهر 
االإي�ان يف الطابق االأر�صي، واالأروقة املطلة 

على الفناء

�ص�رة رقم )5.5(: اإي�ان يف ق�رش النمر

الق�صــ�ر، وذلك الأن الظل الذي ي�فره البناء املحيط 
من �صــاأنه اأن ي�صــيع مع زيادة امل�صــاحة املفت�حة. لذا 
وجــد يف البي�ت الكبرية والق�صــ�ر فنــاءان اأو اأكرث 
 Hugh( بنيت ح�لها الغرف بــداًل من فناء واحد كبري

.)and Roberts 1979: 40

والته�يــة  االإ�صــاءة  ت�فــري  علــى  الفنــاء  عمــل 
بــه املحيطــة  والفراغــات  للغــرف   الطبيعيــة 
)Al-Azzawi, 1984:54(. وكان حمميــًا وحماطًا 

واملمــرات  واالواويــن،  وااجلــدران  بالغــرف 
 Briggs( امل�صــق�فة، بينما غطيت اأر�صــه باحلجر
ال�ا�صــعة  االأفنيــة  احتــ�ت  كمــا   .)1974:150

يف البيــ�ت الكبــرية علــى ن�افــري امليــاه والربك 
واال�صــجار والزه�ر، وحتــى البي�ت الب�صــيطة 
االأح�ا�ــس  اأفنيتهــا علــى  احتــ�ت  واملت�ا�صــعة 
والن�افري. وقد �صــاعد تبخر املياه ووج�د النباتات 
علــى رفــع درجة رط�بــة اجل�، ووّفــر ظروفًا 
 Petherbridge( مناخيــة لطيفة يف االأيام احلــارة
200 :1978(. كما ان التنا�صــب ال�صــحيح للفراغ 

داخل الفناء واالح�صــا�س املريح باملقيا�س االن�صاين 
 اأ�صــاف اإىل اجلــ� اللطيــف الــذي ي�صــفيه الفناء

.)Noor, 1984: 62(

اأ�صــفر تبني مبــداأ االنفتاح نح� الداخل يف ت�صــميم 
البي�ت عن ن�صيج ح�رشي كثيف يف البلدة القدمية، ما 
خف�س ن�صبة االأر�س غري امل�صتغلة اإىل احلد االأدنى، 
حيث وجد ان االأفنية اخلا�صة ت�صكل ما ن�صبته %25 
 تقريبًا من امل�صاحة الكلية للمدينة االإ�صلمية التقليدية

)Antoniuo 1981: 23(. ويف البلــدة القدميــة يف 

نابل�ــس ذات الكثافة احل�رشيــة العالية، بني البيت 
ذو الفنــاء على اأكرث مــن م�صــت�ى، بحيث يك�ن 
الفناء يف الطابق العل�ي )امل�صت�ى الثاين ( ومدخل 

البيت يف الطابق االأر�صي )م�صت�ى ال�صارع(.

�ص�رة رقم )6.5(: فناء يف ق�رش النمر

�ص�رة رقم )7.5(: فناء ق�رش ط�قان
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)3( غرفة اال�ستقبال ) الدي�ان اأو املجل�س(

�صــمم البيت ذو الفنــاء بحيث ميكن ال��صــ�ل اإىل فنائــه مبا�رشة من 
املدخل، وهــ� مفتــ�ح للزائرين والقادمــني اإىل البيت، وا�صــتعماله 
مق�صــ�ر علــى الذكــ�ر يف العائلــة وال�صــي�ف. وتعتمــد امل�صــاحة 
التــي يحتلها هــذا اجلــزء على امل�صــاحة الكليــة للبيت، وي�صــم غرفة 
اال�صــتقبال، الديــ�ان، اأو املجل�ــس، وهــي غرفة مهمة يف امل�صــكن، 
ميكــن اأن تعك�ــس ال��صــع االقت�صــادي للعائلــة مــن خــلل ن�عيــة 
 االثــاث، واالعتنــاء بالزخرفــة والتفا�صــيل، وعر�ــس املقتنيــات

)Robenson 1982: 219(. وكانت غرفة اال�صتقبال اأو غرفة ال�صيافة 

.)Cannan, 1933: 53( يف العادة اأكرب من غريها من غرف املنزل

اأدى االهتمام التقليدي بال�صي�ف وا�صتقبالهم وت�صليتهم والقيام ب�اجب 
ال�صــيافة دون اأن ي�ؤثر ذلك على خ�ص��صية البيت، ودون االقرتاب 
من الغرف اخلا�صــة يف البيت، اإىل وج�د تعقيدات اإ�صافية يف ت�صميم 
البي�ت التقليديــة، واأوجد حاجة لت�فري م�صــارات حركة ازدواجية. 
بحيث تك�ن غرفة ال�صــيافة اأو االأجزاء املخ�ص�صــة للرجال قريبة من 
املدخل، اأو ميكن ال��ص�ل اإليها مبا�رشة من املدخل دون االقرتاب من 
الفراغات اخلا�صة بباقي اأجزاء البيت. اأما يف البي�ت الب�صيطة، فت�جد 
غرفة االأب بالقرب من املدخل وميكن اأن ت�صــتعمل كغرفة �صيافة عند 
احلاجة. ويعترب وج�د غرفة ال�صيافة من االول�يات، ففي حال حت�صن 

.)Petherbridge 1978: 184( الظروف تتم اإ�صافتها اإىل البيت

ومبــا اأن غرفة ال�صــيافة كانت تعك�س امل�صــت�ى املــادي واالجتماعي 
ل�صاحب البيت، وهي رمز الإمكانياته االقت�صادية، فقد اعتني بتزيينها 
وزخرفتها وفر�صها باأف�صــل ما لدى العائلة من مفرو�صات. وبالقرب 
مــن غرفة ال�صــيافة وجدت اأماكن اخلدمة والتح�صــري لتقــدمي القه�ة 
وال�صيافة التقليدية. ويف الق�ص�ر والبي�ت الكبرية واملهمة ميكن العث�ر 
على كل من الغرف املخ�ص�صــة لل�صــي�ف والذك�ر واجلزء اخلا�س 
للن�صــاء واالأ�رشة يف مبنيني منف�صــلني )Petherbridge, 1995(، كما 

يظهر يف ق�رش بيت ط�قان، حيث ي�جد فناء خا�س لكل ق�صم.

�ص�رة رقم )8.5(: الفناء الرئي�صي يف ق�رش النمر ه� الفراغ اخلا�س با�صتقبال 
ال�صي�ف

�ص�رة رقم )9.5(: �صاحة املدخل الرئي�صي يف ق�رش ط�قان ومنها ينتقل ال�صيف 
اإىل جناح اال�صتقبال

)4( الفراغات اخلا�سة من البيت ) اجلزء اخلا�س بالن�ساء 

والعائلة(
كان اجلزء االأكرب من البيت خا�صــًا بالن�صــاء والعائلــة، ويطلق عليه 
م�صــطلح احلرمي، ما له دالالت ومعاٍن ت�صــي باخل�ص��صية الق�ص�ى 
وحترمي )Robenson 1982: 219(. ويجد البع�س ان هذا امل�صــطلح 
اأ�صــيء فهمــه، واأنــه بب�صــاطة يطلق على اجلــزء اخلا�س مــن البيت 
الذي ي�صــتخدم من قبل املالك واأ�رشتــه )Briggs 1974: 153(. وهذا 
الق�صــم يبنى عادة ح�ل فناء تق�صــي فيه املراأة جزءًا كبــريًا من حياتها 
)Robenson 1982: 219(. يف الق�صــ�ر والبي�ت الكبرية للعائلت 

املي�صــ�رة وجدت اأجزاء م�صــتقلة من البيت حتت�ي على اأفنية خا�صــة 
بالن�صــاء واحلياة العائلية اخلا�صــة، واأجنحة اأخرى خم�ص�صة لل�صيافة 

 .)Petherbridge 1978: 198( والزوار ورجال العائلة

)5( احلديقة اخلا�سة

وجدت احلدائق اخلا�صــة اأحيانا يف الق�ص�ر والبي�ت الكبرية، وكانت 
تزرع مبختلف اأ�صجار الف�اكه واحلم�صيات، وميكن اأن حتدد م�صاحة 
احلديقة بناًء على االأر�س املت�فرة، وعادة ما يتم ال��ص�ل اإىل احلديقة 
من خلل الفناء. وي�صفي وج�د حديقة للبيت ج�ًا ممتعًا على ال�صكان، 
ويزودهم بالفاكهة الطازجة. وقد ورد التايل يف و�صف حدائق نابل�س 
قدميًا: " فدخلنا اإىل جنينة يف ذلك املنزل رحيبة االأكناف لطيفة اجل�انب 
واالأطــراف، فيها ح��س ماء جتري بالعــذب الزالل، واي�ان عاٍل 
جديد البنيــان وريف الظلل )العزة، 1999 �س 95 عن النابل�صــي، 

احل�رشة االن�صية، �س 78(  

واأي�صــًا "وذهبنــا اإىل رو�ــس اأري�س ي�صــعد اإليه بــدرج ط�يل غري 
عري�س، وه� من العجائب التي عن الغرائب مف�صحة اأن يك�ن ب�صتان 
ذو اأ�صجار ومياه جارية وثمار يانعة وازهار فاحتة واطيار �صادحة، 
وذلك كله ف�ق اال�صــطحة، وه� من خ�ص��صــيات البلد النابل�صية." 

)العزة، 1999 �س 96 عن النابل�صي، احل�رشة االن�صية، �س 85(.

�ص�رة رقم )10.5(: حدائق خا�صة يف البلدة القدمية
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)6( واجهات البيت اخلارجية 

اإن مبــداأ االنفتــاح اإىل الداخــل الذي بنيــت على اأ�صا�صــه البي�ت ذات 
االأفنية جعل االهتمام ين�صــب على االأجزاء الداخلية من البيت، واأدى 
 .)Fethi &Roaf, 1984:41( اإىل عدم االهتمام بال�اجهات اخلارجية
ف�اجهة ال�صــارع كانت يف العادة غاية يف الب�صــاطة، بينما خ�ص�صــت 

الزخارف والعناية بالتفا�صيل ل�اجهات الفناء الداخلية.

وبطريقــة ما، كان املنزل ي�صــيح ب�جهــه عن ال�صــارع، وينفتح اإىل 
الداخــل نحــ� الفنــاء. وقــد و�صــف Kostof ال�اجهــات اخلارجيــة 
للمنــازل باعتبارهــا جدرانــًا ت�صــّكل حــدودًا وال ت�صــيف الكثري اإىل 
ال�صارع. وذكر اأنه عند وج�د املحلت التجارية يف الطابق االأر�صي 
واملنــزل يف الط�ابــق العل�يــة، تظهــر الطبيعــة املزدوجــة ل�اجهة 
 ال�صــارع، فهي يف ال�قت نف�صــه واجهة اأمامية لل�صــارع وخلفية للبيت

.)Kostof 1992: 198(

وفى اأغلب احلاالت، ت�جد واجهة واحدة للم�صكن مطلة على ال�صارع، 
وتك�ن حمدودة اأو معدومة الفتحات على م�صت�ى نظر املارة، فالن�افذ 
مرتفعة اإىل احلد الذي مينع املارة من م�صــاهدة مــا بداخل املنزل، اأما 
الن�افــذ العل�ية فتك�ن عم�ما اأكرب رمبا الإدخال ال�صــ�ء واله�اء اإىل 
البيت، ولكن كان هناك حر�س على اأن ال تطل ن�افذ البيت على اأفنية 

.)Petherbridge, 1978 : 197( البي�ت املجاورة

وقــد كانت امل�رشبيــة اخل�صــبية غالبا ما ت�صــتخدم لت�فري اخل�ص��صــية 
للمنزل، وامل�رشبيــة تعني املكان الذي حتفظ فيــه امل�رشوبات باردة، 
حيث ي��صع املاء يف االأواين الفخارية يف مكان يت�فر به الظل وحركة 
تيــار ه�اء فتحفــظ املياه باردة يف االأيام �صــديدة احلرارة. ا�صــتعمال 
امل�رشبية علــى الن�افذ منع اإمكانية الروؤية من قبــل املارة لداخل البيت 

ووفر اخل�ص��صية. 

وبينما كانت واجهات البيت ب�صــيطة التفا�صــيل وقليلــة الفتحات، فاإن 
العن�رش الرئي�صــي الذي برز يف واجهــة البيت ه� املدخل، ويك�ن يف 
العادة مزخرفًا وغنيًا بالتفا�صــيل التــي تعطي االنطباع االويل للزائر 

عن اأ�صحاب البيت.

)7( الفراغات الداخلية واالأثاث

بالن�صــبة للتق�صــيم ال�ظيفي للبيت، فقد كان قائمًا على اأ�صــا�س الف�صــل 
بــني العــام واخلا�ــس، اأما الغرف اخلا�صــة التــي ت�صــتخدم من قبل 
الن�صــاء والعائلــة فلــم تخ�صــ�س لهــا وظائــف حمــددة، فيمكــن ان 
ت�صــتعمل الغرفــة الأكــرث من غر�ــس وذلك ح�صــب احلاجــة، للن�م 
اأو االأكل اأو الرتفيــه وللقيــام باالأعمــال املنزليــة. وهذا اال�صــتخدام 
املنــزل يف  للثــاث  ب�صــيط  ا�صــتعمال  يف  جتلــى  للف�صــاء   املــرن 

البيــت  يف  امل�صــتخدم  فاالأثــاث   )Petherbridge 1978: 199(

 التقليــدي يتاألف من عــدد قليل من احل�صــري، واالأرائك، واحل�صــايا
)Briggs 1974:146(. امــا االأ�ــرّشة فكانــت تتك�ن من احل�صــايا اأو 

الفر�صــات، تخــزن بعيدًا يف النهــار، وكان مــكان تخزين املراتب، 
واالأغطية، وال��صــائد، عبارة عن ك�ة عميقة يف اجلدار ب�صكل ق��س 
كبــري يغطــى ب�صــتار )Amiri and Tamari 1989: 30(، )النمــر، 
vol.2, 1975:307(، اأو خزائــن يف احلائــط مزخرفــة وجدت لهذا 

الهــدف. وميكن اأن يتغري اال�صــتعمال للفراغ ال�احــد يف البيت بتغري 
الف�صــ�ل، فت�صــتعمل اأجزاء من البيت يف ال�صــيف واأخرى يف ال�صتاء 

.)Petherbridge 1978: 199(

)8( البي�ت التقليدية واملناخ

حر�س البّناوؤون التقليدي�ن على تهيئة الظروف البيئية امللئمة داخل 
كل بيــت مــن بيــ�ت املدينــة )Noor, 1984: 62(. فمن اخل�صــائ�س 
التــي تتميــز بها املدينــة التقليدية قدرة ال�صــكان علــى ت�فري الظروف 
املناخية املريحة الأنف�صــهم داخل منازلهم. وقد كانت هناك دائما حاجة 
اإىل ت�فــري مناخ لطيف خلل اأوقات ال�صــيف احلــار، بعك�س اأوقات 
ال�صــتاء، اإذ ال ي�ص�د الربد ال�صديد، ومل تكن هناك حاجة اإىل الكثري من 
التدفئة. وقد كان الفناء، ه� العن�رش الرئي�صــي يف ت�صميم البيت الذي 
ل  ي�فــر الظروف املناخية امللئمة خلل ال�صــيف، ويعمل مبثابة معِدّ

لدرجة احلرارة الداخلية للفراغات املتجمعة ح�له.

ــِمن الفناء املحمــي بجدران الغــرف املحيطة، وكذلــك االأواويني  �صَ
واالأروقة امل�صق�فة واملظللة طيلة ال�قت، درجة حرارة معتدلة خلل 

اجلزء االأكرب من الي�م، و�صــاعد على خلق ظروف مناخية م�صــغرة 
)micro- climatic( مريحــة داخــل املنزل. اأما الغــرف والفراغات 

الداخليــة فبقيت حممية من ال�صــم�س املبا�رشة عن طريــق الفناء املظلل 
واجلــدران ال�صــميكة واالأ�صــقف املقببــة، واحتفظت بدرجــة حرارة 

معتدلة. 

ويف املقابــل، �صــجع الهــ�اء اللطيــف امل�جــ�د يف الفناء علــى انتقال 
 Dunham 1960:( احلــرارة بــني الفراغــات الداخليــة واخلــارج
666(؛ فخــلل النهار يتحرك الهــ�اء من الفناء اإىل الداخل لي�صــتبدل 

الهــ�اء امل�ج�د يف الغرف ح�له، فيما تتم ته�يــة البيت وتربيده ليًل 
عــن طريق تيارات احلمل احلــراري، عندما يرتفع اله�اء ال�صــاخن 
 من امل�صــاحات الداخلية وي�صــتبدل باله�اء البارد الذي يهبط اإىل الفناء

.)Petherbridge 1978: 199(

ولزيادة الظروف املريحة يف الفناء وحت�صني الظروف البيئية بنيت فيه 
ن�افري املياه، وزرعت النباتات واالأ�صجار )Danby 1973: 69( وقد 
عمل تبخر املياه ووج�د النباتات على زيادة درجة الرط�بة وتلطيف 
اله�اء. وحتت�ي االأفنية يف الكثري من بي�ت البلدة القدمية على واحدة 
اأو اأكرث من اأ�صجار احلم�صيات دائمة اخل�رشة، باال�صافة اإىل  ناف�رة 
ميــاه �صــغرية، واأواٍن مزروعة بالنباتات املزهرة التي ت�صــفي على 

االأفنية اخلا�صة اأج�اء لطيفة.

اأي�صــا، كانــت الفتحــات الكبــرية يف البيــت م�جهــة نحــ� الفنــاء، 
وبالتــايل فاإنهــا تتلقــى كمية حمــدودة من اأ�صــعة ال�صــم�س وال�صــ�ء 
اخلــارج. نحــ�  ال�صــغرية  الن�افــذ  وجهــت  حــني  يف   الطبيعــي، 

 .)Petherbridge, 1978,199(

كّ�نت البي�ت التقليدية املرتا�صــة الن�صــيج احل�رشي الكثيف يف املدينة 
القدميــة ووفرت احلماية احلرارية للبيــ�ت املفردة داخلها عن طريق 
تقليل م�صــاحة اجلدران املعر�صــة الأ�صــعة ال�صــم�س اإىل احلــد االأدنى 
)Dunham 1960: 660(. اأمــا امل�صــاحات املفت�حــة يف املدينة فكانت 

مقت�رشة على ال�ص�ارع ال�صيقة واالأفنية اخلا�صة واحلدائق.
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اأمناط املباين ال�سكنية2.5

تن�عــت امنــاط املباين ال�صــكنية يف نابل�ــس القدمية، تبعــًا حلالة املالك 
االقت�صــادية ومكانتــه االجتماعية، على الرغم مــن اأنها جميعها بنيت 
وفقــًا ملبداأ االنفتاح نح� الداخل، حيث ي�جــد الفناء الذي تتجمع ح�له 
الغــرف، اإال اإنهــا اختلفــت يف حجمهــا وتفاوتــت يف قيمتهــا الرتاثية 

واملعمارية. 

وقــد كانت حياة ال�صــكان تتبايــن يف النمط احل�ــرشي، ففي حني جند 
العلمــاء والتجار واال�ــرشاف وكبار امل�ظفــني االقطاعيني من ذوي 
املكانة االجتماعية املرم�قة، جند يف املقابل اأرباب احلرف وال�صناعات 
الب�صــيطة كاخلياطني واحلدادين واجلزارين. وميكن ان ن�صــتدل على 
"طبيعــة احلياة التي عا�صــها �صــكان احل�ــرش يف نابل�ــس وتفاوتها من 
خلل ما حفلت به امل�صــادر اال�صــلمية من اأو�صــاف للمدينة، حيث 
البيــ�ت الفارهة والفخمة املك�نة من طبقات عــدة واملغطاة بالرخام، 
والتي حت�ي يف داخلهــا غرفًا كثرية وقاعات وحدائق غناء" )العزة، 

.)1999

وميكن ت�صنيف املباين ال�صكنية يف البلدة القدمية، كما يلي: 

الق�ص�ر، وبنتها العائلت التي حكمت املدينة يف اأوقات خمتلفة  	•
من التاريخ.  

البيــ�ت الكبــرية، وهي بيــ�ت كبار التجــار والعائلت ذات  	•
الدخل املرتفع اأو املكانة املرم�قة.

البي�ت الب�صــيطة، وهي بي�ت عامة ال�صعب، حيث جتمعت يف  	•
الغالب يف اأح�ا�س �صكنية. 

)1( الق�س�ر

وهي املباين التي اأن�صــئت من قبــل العائلت التي حكمت املدينة، اأمثال 
عائلــة النمر وط�قــان وعبد الهــادي. وبنيت هذه الق�صــ�ر ل�صــكن 
احلكام وعائلتهم، وعك�صت ال��صع االقت�صادي ال�صيا�صي االجتماعي 

التاريخيــة واالجتماعيــة  باأهميتهــا  للعائــلت احلاكمــة، ومتيــزت 
واملعمارية. 

وكانت الق�ص�ر، باالإ�صافة اإىل ك�نها �صكنَا، مباين ذات وظائف عامة 
اإدارية وع�صكرية، ففي حاالت كثرية كان الق�رش مقرًا حك�ميًا الإدارة 
�ص�ؤون احلكم. كما ات�صمت بع�س هذه الق�ص�ر او امل�صاكن الكبرية ببناء 
مباين جماورة بتقدمي خدمات وظيفية اخرى مثل امل�صابن واحلمامات.

وميكننا تق�صيم الق�ص�ر من الناحية ال�ظيفية اإىل ثلثة اأق�صام ) العامري، 
:)2003

مرافق ذات وظيفة اإدارية عامة: الدي�ان وغرفة احلرا�س   )1(

وغرفة القه�ة، وجميعها يف الطابق االأر�صي.  

مرافق ذات وظيفة خدماتية: اأروقة، غرف، ا�صطبلت،   )2(

غرف تخزين، وجميعها يف الطابق االأر�صي. 

مرافق ذات وظيفة �صــكنية خا�صة: غرف ال�صكن وغرف   )3(

املعي�صــة ونــ�م العائلــة، وقــد مت الف�صــل بــني ال�ظائف 
عم�ديــًا، اأي اأن املرافــق العامة واخلدماتية و�صــعت يف 
الطابق االأر�صــي، بينما وجدت الغرف اخلا�صة بالعائلة 

يف الط�ابق العل�ية. 

�ص�رة رقم )11.5(: الب�ابة اخلارجية واملدخل الرئي�صي لق�رش النمر
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)2( البي�ت الكبرية

وهي بي�ت االأغنياء وكبــار التجار، وكانت ممل�كة من قبل عائلت 
من ذوي الدخل املرتفع اأو ذوي املكانة املرم�قة، مثل بيت النابل�صــي 

وبيت ها�صم وبيت عا�ص�ر وغريها.

�ص�رة رقم )14.5(: فناء يف بيت عرفات�ص�رة رقم )12.5(: اي�ان يف احد بي�ت البلدة القدمية �ص�رة رقم )15.5(: اإي�ان يف بيت عا�ص�ر�ص�رة رقم )13.5(: اي�ان يف بيت الغزاوي

متتــاز هــذه البيــ�ت بقيمتها الفنيــة واملعماريــة وباحت�ائهــا فراغات 
فخمة ذات ت�صــميم مميز، وتفا�صــيل معمارية غنية، ونق��س حجرية 
وزخارف. م�صــاحة هــذه البي�ت كبــرية وغالبا ما يبنــى البيت على 
طابقني اأو ثلثة، بحيث يتم الف�صــل بني ال�ظائف عم�ديًا، فتخ�ص�س 

الط�ابق العليا ال�صتعمال العائلة اخلا�س.
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)3( االح�ا�س ال�سكنية

تتميــز االأح�ا�س بك�نها املكّ�ن الرئي�صــي للن�صــيج 
العمــراين يف املدينة، واحل��س ه� عبارة عن ممر 
متعرج تتخلله ال�صــاحات وتتجمــع ح�له جمم�عة 
بيــ�ت منف�صــلة، وكل ح��س �صــكني تقطنه عائلة 
واحــدة اأو عــدة عائــلت تربطهــا �صــلة قرابة. 
واحل��ــس ه� فــراغ خا�س بالبيــ�ت التي تتجمع 
ح�لــه )Hakim, 1986( وهــ� يحفظ خ�ص��صــية 
�صــكان البيــ�ت التابعة له وي�فــر متنف�صــًا للأ�رش 
وملعبــًا للأطفــال ومكانــًا الإقامة املنا�صــبات، كما 
وت�صــرتك البي�ت مبرافق واحــدة تك�ن م�ج�دة 
يف داخــل احل��س، كبئــر املاء وغريهــا. وي�فر 
احل��س االأمن ل�صــاكنيه، والذين غالبــًا انتم�ا اإىل 
عائلــة واحــدة اأو طائفة معينة، مــن خلل وج�د 

ب�ابة احل��س التي ميكن اإغلقها يف امل�صاء.

وتتميز االأح�ا�س ب�ج�د مداخل م�صتقلة تختلف من 
حيث ال�صــكل والفخامة والعناية بالتفا�صيل، فمنها 
املدخل الفخــم املرتفع والذي يكــ�ن ارتفاعه اأكرث 
 مــن 3.5 م، اأو املدخل املت��صــط والذي يك�ن بني
2.5-3.5 م اأو املدخل املت�ا�صــع املنخف�س واملعتم، 

والــذي يكــ�ن ارتفاعــه اأقل مــن 2.5م. ومعظم 
االأح�ا�ــس حتتــ�ي علــى املدخل املنك�ــرش، الذي 
يحفظ اخل�ص��صية ل�صكان احل��س من عي�ن املارة 

يف اخلارج ) اب� هنط�س، 2007(.

تتبع البي�ت ال�صكنية داخل االأح�ا�س نظام البي�ت 
املفــردة، ويختلف حجمها وت�صــكيلها اعتمادا على 
امل�صت�ى االجتماعي واالقت�صادي ملالك البيت. اأما 
ال�اجهات يف معظم االأح�ا�س فهي ب�صــيطة وقليلة 
الزخــارف، وتنغلق فتحاتها وتقــل يف املمرات، 
وخا�صة ال�صيقة منها، بينما تنفتح ال�اجهات وتكرث 

فتحاتها امل�جهة على ال�صاحات. 

�صكل رقم )1.5(: مدخل ح��س اجليطان وعلقته مع ال�صارع، امل�صدر ) اأب� هنط�س، 2007(

 �صكل رقم )2.5(: ال�صاحات واملمرات يف ح��س اجليطان، امل�صدر ) اب� هنط�س، 2007(

ومن امللحــظ عدم وجــ�د فتحات )�صــبابيك( للبي�ت علــى املمرات 
خ�ص��صــًا يف الطابــق االأر�صــي، حفاظًا علــى خ�ص��صــية البيت، 
وتاأكيدًا على االأمان الذي ت�فره املمرات يف احل��س، اأما بالن�صــبة اإىل 
التفا�صــيل املعمارية ف�جد بع�صــها يف االأح�ا�س الكبــرية على مداخل 

البي�ت  وجدران املمرات.

ال��سع احلايل للم�ساكن3.5

مت حتليل ال��صع احلايل للم�صاكن يف البلدة القدمية من خلل املعل�مات 
التــي جمعت عــن طريق الدرا�صــة امليدانيــة التي اأجريــت على عينة 
ع�صــ�ائية منها خلل عامي 2009/2008، بلغت 123 م�صــكنًا م�زعًا 
على احلارات ال�صــت )القري�ن، احلبلة، اليا�صمينة، الغرب، العقبة، 

القي�صارية(.

1.3.5 ن�ع ملكية البيت

اأظهر امل�صح اأن الن�صبة االأكرب من ال�صكان يقطن�ن يف بي�ت م�صتاأجرة، 
فن�صبة البي�ت امل�صــتاأجرة كانت ح�ايل 63% مقارنة مع 37% للبي�ت 
امللك. وهذا بالطبع نتيجة الهجرة امل�صــتمرة لل�صــكان اأ�صحاب البي�ت 

من داخل البلدة القدمية اإىل االأحياء احلديثة خارجها. 

2.3.5 مدة ال�سكن يف البيت

ظهر من نتائج البحث اأن الن�صبة االأكرب من �صكان البلدة القدمية حاليًا، 
لي�صــت من �صكانها االأ�صــليني، بل انتقلت لل�صكن فيها خلل الـ 50 �صنة 
املا�صــية. وقد ظهر من خلل امل�صــح امليداين على عينة الدرا�صة ان ما 
يقــارب 45% من ال�صــكان انتقل�ا لل�صــكن يف البلــدة القدمية خلل 20 
عامًا، واأن 75% من ال�صــكان انتقل�ا اإليها خلل ال 40 �صنة املا�صية، 
ما ي�ؤكد اأن ن�صــبة قليلة جدًا من �صــكان البلدة القدمية االأ�صليني ما زال�ا 
مقيمــني فيها، مقابل اأكرثيــة انتقلت اإليها بحثًا �صــكن قريب من مركز 

املدينة، ورخي�س مقارنة بكلفة ال�صكن يف االأحياء احلديثة للمدينة. 

3.3.5 امل�ساحة التقريبية للم�سكن

ظهر �صــمن عينة الدرا�صــة ان 34% من البي�ت املم�ص�حة هي اأجزاء 
من بي�ت كبرية، ما يعني اأن هذه البي�ت هي وحدات �صــكنية اأن�صــئت 
نتيجة تق�صــيم بي�ت كبرية ) بي�ت العائلت املمتدة( اإىل اأجزاء ت�صــكل 
وحدات �صــكنية �صغرية، ت�صكن يف كل منها عائلة ن�وية حديثة. اأما ما 

ن�صبته 66% من بي�ت العينة فهي بي�ت مفردة. 

كمــا اأظهــرت النتائــج اأن اأكرث من 46% مــن بي�ت العينــة ترتاوح 
م�صــاحتها بني 50 و99 مرتًا مربعًا، واأن ثلــث العينة، تقريبًا %33، 

م�صاحتها اأقل من 50 م2.

وتظهر النتائج ان ح�ايل 80% من بي�ت العينة م�صاحتها اأقل من 100 
مرت مربــع، كما تظهر 4.7 ان م�صــاحة البي�ت مل تتاأثــر كثريًا بك�ن 

البيت م�صتقًل اأو جزءًا من بيت كبري. 

4.3.5 اأماكن لعب االطفال

بالن�صــبة الأماكن لعب االأطفــال، اأظهرت الدرا�صــة اأن ح�ايل %47 
مــن بي�ت العينة ي�جد بها مكان لعــب، بينما ال ي�جد يف 53% منها. 
ويظهــر �صــكل 4.10 ت�زيع اأماكن اللعب �صــمن بي�ت العينة ح�صــب 

م�قعها يف حارات البلدة القدمية املختلفة.

اأما اأماكن اللعب فتن�عت �صــمن البي�ت التــي حتت�ي عليها، وكانت 
الفناء بن�صــبة ت�صــل اإىل 74% من بي�ت العينة، ومــكان لعب خا�س 
بالبيت بن�صــبة 16%، ومــكان لعب خارجي م�صــرتك بني عدة بي�ت 

بن�صبة 5%، وكذلك 5% للعب يف حديقة تابعة للبيت. 

5.3.5 الفراغات الداخلية

فيما يلي درا�صــة لبع�س الفراغات املك�نة للبيــت القدمي، عدد الغرف 
وا�صــتعماالتها، الفناء والعنا�رش املعمارية فيه، باالإ�صافة اإىل االأ�صقف 

والتفا�صيل املعمارية الداخلية للبي�ت التقليدية.
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)1( عدد الغرف واأن�اعها

اجلدول التايل )1.5( ي��صــح عدد الغرف ون�صبتها �صمن عينة البي�ت 
التي مت م�صحها.

ج���دول رق���م )1.5(: الن�سبة املئ�ية لعدد غ���رف البيت �سمن عينة 
البي�ت يف البلدة القدمية 

الن�سبة املئ�ية )%(عدد البي�تعدد غرف البيت

186.5

23528.5

34032.5

42722

597.3

632.4

910.8

اأظهــرت النتائــج اأن غالبيــة البي�ت �صــمن العينة هي وحدات �صــكنية 
�صــغرية، تتمثل ببي�ت �صغرية م�صــتقلة اأو وحدات �صغرية نتجت عن 
تق�صيم بي�ت كبرية اإىل اأجزاء، وت�صكنها عدة عائلت غري مت�صلة بقرابة 
فيما بينها. وقد ظهر من خلل الدرا�صة ان عدد الغرف يف ح�ايل %90 
مــن بي�ت العينة ترتاوح بني غرفتــني اإىل اأربع غرف، حيث يحت�ي 
22% مــن البي�ت على 4 غــرف و28.5% على غرفتني، اأما الن�صــبة 

االأكــرب من البيــ�ت، اأي 32.5%، فتحت�ي على ثــلث غرف، بينما 
ظهر احت�اء ن�صبة قليلة على غرفة واحدة، خم�س غرف، �صت اأو ت�صع.

)2( الفناء

اأظهرت النتائج اأن ما ن�صبته 52% من بي�ت العينة احت�ت على اأفنية، 
مقابل 48% بل اأفنية، كما ظهر ان  55% من االأفنية خا�صــة و%30 
منها م�صرتكة �صــمن بي�ت كبرية مق�صمة اإىل وحدات �صكنية �صغرية، 
اأما الن�صــبة املتبقية والبالغة 15% فهي اأفنية م�صــرتكة بني اأكرث من بيت 
م�صتقل. اأما م�قع الفناء فك�صــف حتليل املعل�مات ان 72% من االأفنية 
مركزيــة و26% منهــا جانبية و2% من بيــ�ت العينة لهــا اأفنية ذات 

م�اقع تختلف عما �صبق. 

وتبــني اأي�صــًا اأن 8% فقط مــن البي�ت ذات االأفنية ت�صــم ناف�رة ماء 
يف فنائهــا، واأن و3% منها حتتــ�ي على بركة ماء. وقد كانت االفنية 
يف البيــ�ت التقليدية حتت�ي على ن�افري املــاء والربك لرتطب اله�اء 

وتلطف اجل� يف اأيام ال�صيف احلار.

كما ظهــر اأن 6% من بي�ت االأفنية حتت�ي علــى اأواوين، واالإي�ان 
فراغ م�صق�ف ومفت�ح بالكامل من واجهة واحدة، ي�جد ملحقًا بالفناء 

وي�صتعمل كغرفة جل��س �صيفية.

وجد اأي�صــًا اأن 11% مــن بي�ت االأفنية �صــمن العينة حتتــ�ي اأفنيتها 
على زخارف، كما وجدت تفا�صــيل خا�صة يف اأفنية  22% من بي�ت 
العينــة. بالطبع الزخارف والتفا�صــيل التي ميكــن ان ت�جد يف الفناء 
تختلف من بيت الآخر ح�صــب االإمكانيات املادية لل�صــاكن، وم�صــت�ى 
التعقيــد يف ت�صــميم البيت. كما وجد ان 8% مــن البي�ت حتت�ي على 

مقاعد حجرية يف االأفنية التابعة لها.

بالن�صبة ل�ج�د بلط قدمي، فقد �صجل لدى 30% من بي�ت العينة ذوات 
االأفنيــة، كما وجدت اال�صــجار يف اأفنية 34% من هذه البي�ت. وكان 
وج�د االأ�صــجار يف االأفنية �صــائدًا بني البي�ت التقليدية، وخ�ص��صــًا 
اأ�صــجار احلم�صــيات التي كانت تزرع لزيــادة تلطيف اجل�، وت�فري 

الظل خلل النهار، باالإ�صافة اإىل اال�صتفادة من الثمر.  

�ص�رة رقم )16.5(: 
بع�س االفنية يف بي�ت 

البلدة القدمية

�ص�رة رقم )17.5(: 
بع�س االأفنية يف بي�ت 
البلدة القدمية، ويظهر 

وج�د االأواوين، برك 
املاء والن�افري
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�ص�رة رقم )18.5(: 
بع�س اأفنية بي�ت البلدة 

القدمية، ويظهر فيها 
البلط القدمي واملقاعد 

احلجرية وبع�س التفا�صيل 
واال�صجار.

�ص�رة رقم )19.5(: 
بع�س افنية بي�ت البلدة 

القدمية ويظهر فيها 
االأ�صجار ونباتات الزينة

)3( االأ�سقف

ظهر �صــمن عينة البي�ت امل�صــتخدمة يف الدرا�صة اأن الن�صبة االأكرب من 
اأن�اع االأ�صــقف امل�ج�دة يف بي�ت البلدة القدمية هي العق�د امل�صلبة اأو 
املتقاطعــة )Cross Vaults(، فقد بلغت ن�صــبة هذا الن�ع ح�ايل %67 

�صمن عينة الدرا�صة، تله ال�صــقف امل�صت�ي احلديث بن�صبة 41%. اأما 
االأ�صقف امل�صت�ية امل�صتخدم فيها الدوامر احلديدية ف�جدت بن�صبة %11، 
وقد ظهر ا�صتعمال هذا الن�ع من االأ�صقف يف الفرتة ما بني نهاية القرن 

التا�صع ع�رش واأوائل القرن الع�رشين. 

�ص�رة رقم )20.5(: 
بع�س ان�اع اال�صقف يف 

بي�ت البلدة القدمية

وجدت اأي�صًا �صــق�ف العق�د الربميلية بن�صبة 3%، والقبة بن�صبة %2، 
والكرميد بن�صبة 1%. ويجب التن�يه هنا اإىل اأنه ُوجد يف بع�س احلاالت 

اأكرث من ن�ع من اأن�اع الت�صقيف يف البيت ال�احد .

6.3.5 التفا�سيل الداخلية للبي�ت التقليدية 

من خلل امل�صح امليداين مت التعرف على التفا�صيل الداخلية امل�ج�دة يف 
غرف البي�ت التقليدية، فاأظهرت الدرا�صــة اأن 44% من بي�ت العينة 
حتت�ي على خزائن حائط قدميــة، واأن 48% منها ي�جد يف جدرانها 
الداخلية فتحات م�صمتة وهي اأماكن كانت ت�صتخدم يف املا�صي  لتخزين 

الفرا�ــس. كمــا وجد اأن 28% مــن العينة ي�جد يف جدرانهــا الداخلية 
ك�ات )فتحات �صغرية م�صمتة( ل��صع قناديل االإ�صاءة اأو غريه.

كمــا وجد مــن خلل امل�صــح اأن 47% من البي�ت حتتــ�ي على بلط 
مزرك�ــس قدمي، واأن 24% من بيــ�ت العينة ي�جد فيها جدران حجر 
داخلية. اأي�صــًا وجدت م�رشبيات لدى ن�صبة ال تتجاوز 6%، وكيزان 
يف 7% من البي�ت املم�صــ�حة، وقــد كانت الكيزان ت�صــتخدم لزيادة 
اخل�ص��صــية يف الفراغات املفت�حة يف البي�ت، ومبا اأنها حتت�ي على 

الفتحات فكانت ت�صمح مبرور اله�اء.
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�ص�رة رقم )21.5(: 
خزائن حائط، اأق�ا�س 

حجرية واأماكن تخزين 
الفر�س.

�ص�رة رقم )22.5(: 
كيزان وبلط مزرك�س يف 

بع�س بي�ت البلدة القدمية

�ص�رة رقم )23.5(: 
بع�س م�رشبيات البلدة 

القدمية ويظهر ا�صتعمال 
احلجر او اخل�صب يف البناء

اخلدمات املت�فرة يف امل�ساكن5.4

من خلل امل�صح امليداين لدرا�صة االأو�صاع االجتماعية يف البلدة القدمية ) الزعن�ن، 2008( 
متت درا�صة م�صــت�ى اخلدمات املت�فرة يف امل�صاكن القدمية. وظهرت النتائج كما ه� مبني 

يف جدول رقم )2.5(.

جدول رقم )2.5(: الن�سب املئ�ية لت�فر اخلدمات يف م�ساكن البلدة القدمية

ال ي�جد )%(�سيئة )%(مقب�لة )%(ممتازة )%(
7.5848.50خدمات �صبكة املياه1

88750خدمات �صبكة الكهرباء2

265716.50.5خدمات ال�رشف ال�صحي3

555382خدمات النفايات4

خدمات �صــبكة املياه: تبني اأن ن�صــبة كبرية من   )1(

�صكان البلدة القدمية، ت�صل اإىل 84% يعتربون 
خدمــات �صــبكة امليــاه التي تــزود م�صــاكنهم 
اخلدمــة  اأن   %7.5 وجــد  وبينمــا  مقب�لــة. 
ممتــازة، راآى 8.5% اأن اخلدمة �صــيئة، وقد 
اأظهرت النتائج اأن خدمات �صبكة املياه مت�فرة 
لدى جميع ال�صكان، واأن املاء ي�صل من خلل 

متديات ال�صبكة اإىل البي�ت كافتها. 

خدمات �صبكة الكهرباء: ظهر من خلل امل�صح   )2(

ان ن�صــبة عاليــة ت�صــل اإىل 87% مــن بي�ت 
العينة تت�فــر لديها خدمات مقب�لة من �صــبكة 
الكهرباء، واأن ن�صــبة قليلة من امل�صــاكن ت�صل 
اإىل 8% اعتربت خدمــات الكهرباء ممتازة، 
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بينما اعتربها 5% من امل�صاكن �صيئة. ومل ت�جد 
اأي بي�ت تفتقد اإىل هذه اخلدمات.

خدمات ال�رشف ال�صــحي: بينما راأى %26   )3(

مــن العينــة اأن خدمــات ال�رشف ال�صــحي 
ممتازة يف م�صــاكنهم، وجدها 57% مقب�لة، 
واعترب 16.7% هذه اخلدمات �صيئة. وقد وجد 
اأن ن�صبة قليلة جدًا ت�صل اإىل 0.5% من م�صاكن 

البلدة القدمية ال تت�فر فيها هذه اخلدمة.  

خدمــات النفايــات: اأظهرت الدرا�صــة اأن   )4(

خدمــات النفايــات ممتــازة لــدى 5% فقط 
مــن بي�ت العينة، وهي يف املقابل �صــيئة يف 
38%. وقد وجــد لدى ال�رشيحة االأكرب من 

العينة، اأي 55% من امل�صاكن، اأن خدمات 
النفايــات مقب�لــة لديهــم. بينمــا مل تت�فــر 

اخلدمات لدى ن�صبة قليلة ت�صل اإىل %2.  

تظهر النتائج ب�صــكل عــام اأن اخلدمات املختلفة قيد 
الدرا�صــة هي يف م�صــت�ى مقب�ل ن�صبيًا لدى بي�ت 
البلدة القدمية، ويظهر اأي�صًا اأن خدمات �صبكة املياه 
والكهرباء مب�صــت�ى اأف�صــل من خدمــة ال�رشف 
ال�صحي والنفايات. بينما يظهر اأن خدمات النفايات 
هي االأ�ص�اأ، ما ي�ؤدي بدوره اإىل انخفا�س م�صت�ى 

النظافة وم�صت�ى ال��صع ال�صحي العام.

بالن�صــبة لدرا�صــة املرافــق ال�صــحية مــن مطابــخ 
وحمامــات، فقــد طلب من ال�صــكان اإبــداء راأيهم 
يف امل�صــت�ى العام الأماكن الطبخ واال�صــتحمام يف 
بي�تهم ) زعنــ�ن، 2008(. وقد اأظهرت النتائج 
كمــا ه� م��صــح يف جــدول رقم )2.5( ان ن�صــبة 
منخف�صــة ت�صــل ما بني 15% - 17% من م�صاكن 
العينــة حتت�ى على مطابخ اأو حمامات ممتازة من 
الناحيــة ال�ظيفية وال�صــحية. ويف املقابل ظهر اأن 

امل�ساكل التي تعاين منها امل�ساكن5.5

يظهر جدول رقم )5.3( اأهم امل�صاكل التي تعاين منها امل�صاكن، ويت�صح اأن ن�صبة ال باأ�س بها 
من املنازل تعاين من م�صــاكل خمتلفة اهمها عدم ت�فر الته�ية واال�صــاءة املنا�صبة وت�رشب 
املياه والرط�بة والت�صــدعات االن�صــائية واالدراج وال�صــلمل اخلطــرة او غرب املريحة، 
االزدحام وال�ص��صــاء واملداخل غري املنا�صبة وكثريا ما تفتقر اىل املرافق ال�صحية امللئمة 

وميكن اعتبار بع�س امل�صاكن غري �صاحلة لل�صتخدام.

كمــا عانت امل�صــاكن وال زالت تعــاين من االجتياحــات اال�رشائيلية وما ترتكــه من دمار 
و�رشر ملباين. 

جدول رقم )3.5(: الن�سب املئ�ية ل�ج�د م�ساكل يف م�ساكن البلدة القدمية

بدرجة كبرية امل�ساكل 
)%(

ال ت�جد )%(قليلة )%(مت��سطة )%(

38.848.311.41.5الته�ية

42.340.315.42الت�صمي�س

45.336.316.42الرط�بة

42.343.811.42.5االزعاج

38.344.813.93االزدحام

35.349.311.93.5املدخل

38.845.811.44االدراج

48.336.812.92ال�صلحية لل�صكن

66.220.912.90املداهمات اال�رشائيلية

ن�صــبة ت�صــل اإىل 57% حتت�ي على مطابخ وحمامات يف و�صــع مقب�ل ن�صبيًا. اأما بالن�صبة 
الأكــرث من ربــع  بي�ت العينــة، اأي ما بــني 25% - 27%، فاإن املطابــخ واحلمامات يف 
م�صــاكنهم يف و�صع �صيئ. وكما ذكر �صــابقًا فاإن ن�صبة قليلة من امل�صاكن تفتقر اإىل املطابخ اأو 

احلمامات.

اأظهــرت نتائج امل�صــح امليداين ان بيــ�ت البلدة القدميــة تعاين بدرجة 
كبرية من امل�صــاكل املتعلقة بالت�صمي�س والرط�بة، فقد ظهر ان ما ن�صبته 
42.3% من امل�صــاكن ال تدخلها اأ�صــعة ال�صم�س ب�صكل كاٍف، وميكن ان 

يعزى ذلك لك�ن الن�صــيج العمراين ال�صــكني التقليدي مرتا�صًا ومكتظًا 
ب�صــكل ال ي�صــمح لكل بيت من البي�ت بالتعر�س لل�صم�س ب�صكل كاف. 
اأو اأن امل�صــكلة ميكن ان تك�ن تفاقمت مع ما جرى من تق�صــيم وجتزئة 
للبيــ�ت، بحيث اأ�صــحت بع�س فراغات البيــت ال حتت�ى على ن�افذ 

كافية الإدخال اأ�صعة ال�صم�س. 

اأي�صًا اأظهرت النتائج ان 45.3% تعاين من م�صاكل الرط�بة التي تنتج 
يف العــادة عن ت�رشب املياه من خلل االأ�صــقف واجلــدران، ويتفاقم 
تاأثري الرط�بة ب�صــبب عدم اإمكانية الته�ية والت�صمي�س الكايف للم�صكن، 
وكذلك ب�صــبب االإهمــال وعدم القيام بعمل �صــيانة وعزل للأ�صــقف 

واجلدران من اخلارج. 

كمــا تبــني من نتائــج امل�صــح  ان 48.3% من العينــة تعتقــد اأن بي�تها 
القدمية تعاين اإىل درجة كبرية من م�صــاكل لها علقة مبدى �صــلحية 
امل�صــكن لل�صكن. املق�ص�د هنا امل�صاكل التي يعاين منه امل�صكن من الناحية 
االن�صــائية والبيئية ب�صكل عام، والتي ميكن اأن ت�ؤثر على ك�نه �صاحلًا 
لل�صــكن. كما ميكــن اأن يك�ن غري �صــالح لعدم ملءمــة البيت القدمي 

الأ�صل�ب احلياة الع�رشية لل�صاكن. 

فبي�ت البلدة القدمية بنيت لكي تنا�صب اأ�صل�ب حياة ال�صكان يف املا�صي، 
ولكن هذا ال يعني اأنها اأ�صبحت غري �صاحلة لل�صكن يف ال�قت احلا�رش، 

فهي ميكن اأن جتري ملءمتها لتنا�صب متطلبات احلياة الع�رشية. 

اأمــا اأعلى ن�صــبة للم�صــاكل ف�صــجلتها املداهمــات االإ�رشائيلية، لت�صــل 
 .%66.2

اأي�صــًا ظهر اأن امل�صــاكن تعاين بدرجة مت��صــطة من م�صاكل لها علقة 
بالته�يــة بن�صــبة 48.3%، وميكــن اأن تنجم هذه امل�صــاكل عن وج�د 
امل�صاكن �صمن الن�صيج احل�رشي املرتا�س والكثيف. كما ميكن ان تنتج 
عن تق�صــيم البي�ت اإىل وحدات �صــغرية ال حتت�ي على فتحات كافية 

ت�صاعد على ته�ية البيت وت�صمي�صه كما يرغب ال�صكان. 
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حني بداأت عائلت املدينة املقتدرة برتك امل�قع القدمي لل�صكن يف م�صاكن 
حديثة خــارج البلدة، وميكن ان تك�ن امكانيــة فعل ذلك قد ارتبطت 
بتح�صــن القدرة املادية لل�صاكن وا�صبح من ي�صكن البلدة القدمية هم الفئة 
االقل حظًا يف املجتمع النابل�صــي، الغري قادرين علــى مغادرة البلدة. 
وقد تفاقمت االو�صــاع بال�صــ�ء مع وج�د االحتلل وما �صــاحبه من 
ا�صــتهداف متتكرر من قبــل ق�ات االحتلل ل�صــكان البلــدة وللمباين 

القدمية وخا�صة خلل االنتفا�صة االوىل والثانية .

ان هذه الظاهرة يجب ان ينظر اليها بجدية تامة ملا لها من االثر ال�صلبي 
على جناح خطة احياء البلدة القدمية وعلى م�صتقبل البلدة القدمية وال�صكن 
فيهــا على املدى البعيد. فمن املهم ان يك�ن من اول�يات خطة االحياء 
العمل على تغيري ال�ص�رة النمطية التي تك�نت يف اذهان ال�صكان جتاه 
البلــدة القدمية. فباال�صــافة اىل العمل على رفع م�صــت�ى البيئة املبنية 
للبلدة ت�جد حاجة للعمل على رفع م�صــت�ى ال�عي لدى �صــكان مدينة 
نابل�س ب�صــكل عام و�صكان البلدة القدمية ب�صكل خا�س وتعريفهم باأهمية 
الرتاث الثقــايف املعماري للمدينــة واهمية احلفاظ علــى البلدة القدمية 

ومبانيها للحفاظ على ه�ية املدينة وطابعها املعماري والثقايف. 

كما ان القيام بتح�صــني و�صع املباين ال�صكنية ميكن ان ي�صاهم يف حت�صني 
نظرة املجتمع جتــاه املباين الرتاثية والبلدة القدمية ب�صــكل عام،  ومن 
�صــاأن ذلك ان يق�ي اح�صا�س ال�صــكان باالنتماء للبلدة ويق�ي مت�صكهم 
بال�صــكن فيها واحلفاظ عليها. وميكن ان ت�صاهم م�ؤ�ص�صات املدينة ب�صكل 
عام وجامعة النجاح ب�صكل خا�س، من خلل ت�اجدها يف البلدة القدمية 
على رفع م�صت�ى امل�قع القدمي وت�صجيع �صكان املدينة على زيارة البلدة 
القدمية وا�صــتخدام مرافقهــا املختلفة. كما ان ت�اجد امل�ؤ�ص�صــات داخل 
البلدة �ص�ف يعمل على دمج البلدة القدمية مع باقي احياء املدينة احلديثة 

وي�صاعد على عدم حت�لها اىل منطقة معزولة متدنية امل�صت�ى.

تعاين امل�صاكن، اأي�صًا، بدرجة كبرية اإىل مت��صطة من م�صاكل لها علقة 
باالزعــاج بن�صــبة 43.8% - 42.3%، فبينما تعاين امل�صــاكن يف البلدة 
القدمية من االزعاج الناجم عن وج�د ال�ظائف التجارية وال�صناعية 
داخل االحياء ال�صكنية، تتفاقم امل�صكلة عند امل�صاكن القريبة من ال�ص�ارع 

التجارية. 

وتعاين بي�ت البلدة، اأي�صــًا، من م�صــاكل االزدحام بدرجة مت��صطة 
بن�صــبة 44.8%، وتظهر هذه امل�صــاكل نتيجة لتح�لها اإىل مكان لل�صكن 
الرخي�ــس وما تبعه من جتزئة للم�صــاكن الكبرية اإىل وحدات �صــكنية 
�صــغرية تــ�ؤوي عائلت متعــددة. فقد ظهر من خلل درا�صــة حجم 
العائلة اأن عدد االفراد ميكن اأن ي�صــل اإىل 17 �صخ�صــًا �صمن االأ�رشة 

ال�احدة. كما ان االزدحام يفاقم م�صكلة االزعاج. 

تعاين امل�صــاكن، اأي�صًا، بدرجة مت��صــطة من م�صاكل تتعلق باملداخل، 
فقــد وجد اأن ما ن�صــبته 49.3% مــن بي�ت العينة ميكــن اأن تعاين من 
امل�صــاكل ب�صبب ا�صــتعمالها مداخل م�صــرتكة بني عدة بي�ت اأو مداخل 
غري مبا�رشة. اأي�صــًا ظهر وج�د م�صاكل ب�صــبب االأدراج يف %45.8 
من امل�صاكن، حيث يتم ال��ص�ل اإىل بي�ت يف البلدة القدمية عن طريق 
اأدراج خا�صــة، اأو اأدراج م�صــرتكة بني اأكرث من بيت، اأو ب�ا�صــطة 

اأدراج عامة ت�صل بني البي�ت كدرج حارة العقبة.

كمــا اأن االدراج ممكن اأن ت�جد داخل امل�صــاكن التي تتك�ن من عدة 
م�صت�يات، وهذا م�ج�د بكرثة يف بي�ت البلدة، حيث ت�جد االأدراج 
الداخليــة بني فراغات البيت املختلفة وبــني الغرف. ومن امللحظ اأن 
االأدراج يف كثــري مــن احلاالت تكــ�ن مرتفعة ويف بع�صــها زلقة اأو 
مهرتئة وغري منا�صــبة لل�صــتعمال، وت�صــكل اأحيانًا خطرًا على كبار 

ال�صن اأو االطفال، ناهيك عن ذوي احلاجات اخلا�صة. 

من خلل الدرا�صــة امليدانية وامللحظات ال�صخ�صــية للباحثني تبني ان 
�صكان البلدة القدمية ي�صعرون باأنهم ي�صكن�ن حيًا اقل قيمة من بقية احياء 
املدينــة وانهم غــري فخ�رين باالنتماء للبلدة القدميــة وان لدى الغالبية 
منهم الرغبة يف تغيري مكان ال�صــكن يف حال ت�فرت لديهم االمكانيات 
املادية التي ت�ؤهلهم لل�صــكن باأحد االحياء احلديثة  خارج البلدة القدمية. 
وقــد بداأ االنتقال اىل خارج البلدة القدميــة منذ بدايات القرن الع�رشين 
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الف�سل ال�ساد�س: االأو�ساع االقت�سادية

ت�صــكل البلــدة القدمية من نابل�س قلــب املدينة التجــاري، وترتكز فيها 
العديد من ال�صــناعات التي ت�صــتهر بهــا، وتتداخل البلــدة القدمية مع 
املركز التجاري ب�صكل ال ميكن الباحثني من و�صع حدود دقيقة للمنطقة 
الفا�صلة بينهما، واإىل جانب االأهمية التجارية وال�صناعية للبلدة القدمية 
فهي ت�صــكل متحفا ينب�س باحليــاة، فمبانيها وت�صــميمها العام تاريخي 
يعك�ــس بناء املدينــة االإ�صــلمية، واإن كانــت حت�ي معــامل رومانية 

وبيزنطية. 

وهي حت�ى العديد من ال�صناعات الرتاثية ك�صناعة ال�صاب�ن، كما اأنها 
تعك�س منط احلياة النابل�صــي القدمي بحماماتها و�صــ�ارعها وح�اريها، 
كل ذلــك يجعلها كنزا �صــياحيا ميكن ا�صــتغلله وت�صــ�يقه ليع�د مبنافع 

اقت�صادية جمة على مدينة نابل�س وعلى االقت�صاد الفل�صطيني ككل.

ال�اقع االقت�سادي  1.6

ال تت�فر لدى اأي من امل�صادر الثان�ية بيانات تتعلق بال��صع االقت�صادي 
يف البلدة القدمية، با�صتثناء م�صح ميداين حديث ملن�صاآتها قامت به الغرفة 
التجاريــة يف نابل�ــس الأغرا�ــس غــري علمية، وقد مت احل�صــ�ل على 
البيانــات االأولية لذلك امل�صــح، ومتــت عملية ت�صــنيف وتب�يب لتلك 
البيانات حتى ت�صبح ذات معنى يف الداللة على القطاعات االقت�صادية 
وطبيعة الن�صــاط، اأما املعل�مات االأخرى ال�رشورية لت�صــليط ال�ص�ء 
على واقــع البلــدة القدمية االقت�صــادي، فتم جمــع البيانــات االأولية 
اللزمــة لها ب�صــكل ميداين، من خــلل ا�صــتمارتني بحثيتني وزعت 
اإحداهما على عينة من املن�صــاآت االقت�صــادية، واالأخرى وزعت على 
عينة من ال�صكان، ويف االأجزاء التالية �صن�صتعر�س اأهم النتائج التي مت 

الت��صل اإليها من خلل الدرا�صة.

خ�سائ�س املن�ساآت االقت�سادية العاملة  2.6

تعمــل يف داخل البلدة القدمية وحميطها اخلارجي، والذي يعترب جزءًا 
ال يتجزاأ منها، ح�ايل 1910 من�صــاآت اقت�صادية تت�زع على قطاعات 
خمتلفة، ي�صكل قطاع التجارة ح�ايل ثلثيها، وت�صكل املن�صاآت ال�صناعية 

ح�ايل ربعها، والباقي من�صاآت خدماتية اأو غري حمددة.

وتعك�س ن�صــبة املن�صــاآت التجارية العالية طبيعة ال�ظيفة التجارية التي 
تق�م بها البلدة كمركز ت�صــ�ق رئي�س ومعروف على نطاق وا�صــع، 
اإذ يتمتــع التجار فيها برتاث جتاري عريق، فقد �صــكلت املدينة مركزا 
جتاريا منذ مئات ال�صنني، وفيها يختلط عبق الرتاث ورخ�س االأ�صعار 

بح�صن معاملة التجار ليعطي مزيجًا ت�ص�قيًا ممتعًا قّل نظريه.

ويعر�س جــدول رقم )1.6( ت�زيع املن�صــاآت العاملة يف البلدة القدمية 
وحميطها ح�صب القطاع. 

جدول رق���م )1.6( ت�زيع املن�ساآت العاملة يف البلدة القدمية ح�سب 
القطاع االقت�سادي

الن�سبة من االإجمايلعدد املن�ساآتالقطاع

66.4%1269جتارة

25.1%480�صناعة

7%133خدمات

1.5%28غري حمدد

100%1910املجم�ع

امل�صدر: باالعتماد على بيانات خام مت جمعها من قبل غرفة جتارة نابل�س، 
2008

اأما بالن�صــبة لطبيعة االأن�صــطة التي متار�صــها املن�صــاآت العاملة يف البلدة 
القدميــة، فنجــد اأن جتارة امللب�ــس وم�صــاغل اخلياطة ت�صــكل العدد 
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االأكرب، يليها جتارة و�صــناعة امل�اد الغذائيــة واحلل�يات واملطاعم، 
ثــم البقاالت، ثم جتارة و�صــناعة االأحذية، وميكن ا�صــتعرا�س باقي 

االأن�صطة من خلل اجلدول رقم )2.6(.

ج���دول رقم )2.6(: ت�زيع املن�ساآت العاملة يف البلدة القدمية ح�سب 
طبيعة الن�ساط والقطاع االقت�سادي

املهنة
القطاع

املجم�ع
�سناعةخدماتجتارة

25265317ملب�س

م�اد غذائية ومطاعم 
وحل�يات

9532124251

135135بقالة

97135133اأحذية

92193خ�صار

9191منجرة

8686اأدوات كهربائية

7878ملحمة

7575اأدوات منزلية

7474اك�ص�ص�ارات

67572خردوات واأدوات �صحية

551570اأثاث

25254حمددة وجتارة حديد

4242حلقة

3636دواجن

2222�صمكرة

1919تنجيد

18119ل�ازم ه�اتف خل�ية

1717مكتبة

11516بيع بن

1414كّي ملب�س

1212مقاه

11011اأملني�م

1111�صاعاتي

6410ذهب

9110�صيدلية

88زجاج

88غاز

قطع غيار وت�صليح 
�صيارات

178

77�رشافة

66�صاب�ن

66عط�ر

55ت�صليح دراجات

44فحم

44ل�ازم بيطرية

44م�صتل

33ت�ص�ير

123دعاية واإعلن

22انرتنت

22ب�رشيات

22حمام تركي

22�صناعة نايل�ن

22مكتب تك�صي

22مكتب عقارات

22مكتب هند�صي

239234اأخرى

28غري حمدد

12691334801910املجم�ع

امل�صدر: باالعتماد على بيانات خام مت جمعها من قبل غرفة جتارة نابل�س، 2008

اأظهرت نتائج العينة اأن كافة املن�صاآت العاملة ت�صغل 15 عامًل فاأقل، ما 
يعني اأنها جميعا تعترب من�صــاآت �صغرية اأو متناهية يف ال�صغر، بح�صب 
التعريفات املعتمدة ب�صــكل وا�صع لتعريف هكذا من�صــاآت باأنها تلك التي 
ت�صــغل اأقل من 20 عامًل. وقد �صــكلت املن�صــاآت التي ت�صغل اأقل من 5 
عمال ح�ايل 96% من املجم�ع، ما ي�ؤكد على �صغر حجم املن�صاآت يف 
البلدة القدمية، ويعر�س جدول رقم )3.6( للت�زيع الن�صــبي للمن�صاآت 

ح�صب اأعداد امل�صتغلني.

جدول رقم )3.6(: الت�زيع الن�سبي للمن�ساآت االقت�سادية العاملة يف 
البلدة القدمية ح�سب اأعداد امل�ستغلني

الن�سبة املئ�يةحجم العمالة

95.8اأقل من 5 عمال

9-52.4

15-101.8

0اأكرث من 15

100.0املجم�ع

اأمــا من حيث تلقي العاملني للأجر فقد اأفاد ح�ايل 83% من اأ�صــحاب 
املن�صــاآت اأن العاملني ال يتلق�ن اأجرا مقابل عملهم الأنهم من اأ�صــحاب 
امل�ؤ�ص�صة اأو من اأفراد اأ�رشهم، وه� ما يعك�س الطبيعة العائلية للمن�صاآت 
العاملــة يف البلدة القدمية، اأمــا الذين يعمل�ن باأجر فقــد ت�زع�ا على 
االإنتاج بن�صــبة 7.52%، واالإدارة بن�صــبة 3.38%، والت�ص�يق بن�صبة 
2.26%، والباقــي يف املحا�صــبة ويف اأعمال اأخــرى، ويظهر جدول 

رقم )4.6( النتائج التي مت الت��صل اإليها يف هذا ال�صدد.

جدول رقم )4.6(: الت�زيع الن�سبي للعاملني يف من�ساآت البلدة القدمية 
ح�سب فئات امل�ستغلني

فئات امل�ستغلني

مت��سط 
عدد 

امل�ستغلني 
عام 2007

االإجمايل

عامل�ن بدون اأجر
62.03%من اأ�صحاب امل�ؤ�ص�صة

20.68%من اأفراد االأ�رشة

82.71%جمم�ع فرعي

عامل�ن باأجر

3.38%يف االإدارة

7.52%يف االإنتاج

0.38%يف املحا�صبة

2.26%يف الت�ص�يق

3.76%اآخرون

17.3%جمم�ع فرعي

100%100%املجم�ع العام

اأما ت�زيع العاملني بح�صــب اجلن�س، فقد �صكل الذك�ر اأغلبية عظمى، 
حيث كانت ن�صــبتهم 98.5% كما يظهر من جــدول رقم )5.6(، وهذا 
نــاجت باعتقــاد الباحث عن طبيعــة املجتمــع النابل�صــي املحافظ، وعن 
ظروف االنتفا�صــة القا�صــية، التي ال تتنا�صب مع طبيعة املراأة، والتي 

اأثرت ب�صكل كبري يف البلدة القدمية حتديدا. 
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اأما الع�امل مت��صطة االأهمية فقد �صملت: عدم ت�فر م�اقف لل�صيارات، 
انت�صار الب�صــائع ال�صينية، و�صــع�بة حركة املت�ص�قني داخل �ص�ارع 
البلــدة القدميــة، نق�ــس مهــارة العاملــني، هجــرة بع�س ال�صــكان، 
وارتفــاع م�صــت�ى ال�رشائب والر�صــ�م، كما جاء وج�د االأ�صــ�اق 
ال�صعبية والب�صــطات خارج البلدة القدمية قريبا جدا من املت��صط ح�صب 
امل�ؤ�رش امل�صــتخدم، وهي ع�امل ميكن اقــرتاح بع�س احلل�ل لها، اأما 
باقي الع�امل فكانت منخف�صــة االأهمية مقارنة بغريها بح�صــب املعيار 
امل�صــتخدم، ونلحظ اأن مع�قات احل�ص�ل على مت�يل جاءت يف ذيل 
القائمــة، ويعر�س جــدول رقــم )6.6( لكافة الع�امل مرتبة ح�صــب 

درجة اأهميتها.

اأخريًا، اأ�صــاف اأ�صــحاب املن�صــاآت نقطتني همــا: انتقال امل�ؤ�ص�صــات 
احلك�ميــة وكثــري من اخلا�صــة اإىل خارج البلــدة القدمية، وانت�صــار 
الفقر واالعتماد على امل�صــاعدات، وهي نقطة قريبة من �صــعف الق�ة 

ال�رشائية امل�صار اإليها.

جدول رقم )6.6(: اأهم املعيقات من وجهة نظر املن�ساآت االقت�سادية

مت��سط مهماملعيق
االأهمية

غري 
مهم

قيم 
مفق�دة

احل�صار واالإغلق 
االإ�رشائيلي

94.50.604.8

93.91.804.2االجتياحات االإ�رشائيلية

�صعف الق�ة ال�رشائية لدى 
امل�اطنني

93.91.80.63.6

89.1334.8الفلتان االأمني

78.212.14.84.8ارتفاع تكاليف النقل

عدم ت�فر م�اقف ل�صيارات 
املت�ص�قني

63.618.27.310.9

انت�صار الب�صائع ال�صينية 
الرخي�صة

73.94.217.64.2

�صع�بة حركة املت�ص�قني 
داخل �ص�ارع البلدة

69.117.68.54.8

61.213.919.45.5نق�س املهارة لدى العاملني

58.220.617.63.6هجرة بع�س ال�صكان

ارتفاع م�صت�ى ال�رشائب 
والر�ص�م االأخرى املفرو�صة

45.535.214.54.8

وج�د اأ�ص�اق �صعبية 
وب�صطات خارج البلدة

47.926.720.64.8

ت��صع بع�س االأ�ص�اق احلديثة  
)رفيديا، �صارع �صفيان، 

).....
41.232.1233.6

عدم وج�د جهات تعمل على 
ت�ص�يق منتجات البلدة القدمية

42.429.124.83.6

37.627.929.15.5مع�قات احل�ص�ل على مت�يل

)2( دوافع اال�ستثمار

من ناحية اأخرى، حدد اأفراد العينة اأهم الع�امل االإيجابية التي تدفعهم 
للبقــاء واال�صــتثمار يف البلدة القدمية، وقد كان هنــاك عاملن مرتفعا 
االأهميــة، هما ت�فر املقــر امللئم بكلفة ون�عية منا�صــبة، والقرب من 
املركــز التجــاري الأكرب مدينة يف �صــمال ال�صــفة، بينمــا كانت هناك 
خم�صــة ع�امل مت��صــطة االأهمية، هي: ت�فر اأماكــن للتخزين، ت�فر 
احتياجات املن�صــاأة من الب�صــائع وامل�اد اخلام ب�صه�لة، ت�فر ال�ص�ق، 
ت�فر العمالة منخف�صة الكلفة، ملءمة اخلدمات العامة، وهناك عامل 
واحد منخف�س االأهمية ن�صبيا ح�صب املعيار امل�صتخدم وه� قرب مراكز 

اخلدمات امل�صاندة، ويعر�س جدول رقم )7.6( لهذه الع�امل كافة. 

جدول رقم )5.6(: الت�زيع الن�سبي للعاملني يف من�ساآت البلدة القدمية 
ح�سب جن�س العامل

مت��سط عدد امل�ستغلني عام 2007جن�س امل�ستغلني

98.50%ذكر

1.50%اأنثى

100.00%املجم�ع

معيقات اال�ستثمار وحمفزاته 3.6

تعترب معرفة املعيقات واملحفزات اال�صــتثمارية خط�ة مهمة يف طريق 
اإعداد اأية اإ�صــرتاتيجية تنم�ية، فهي تعترب جزءا مهمًا من تقييم ال��صع 
الراهن، خا�صــة واأن حتديد هــذه املعيقات واملحفزات �صــيتم من قبل 
املتاأثرين مبا�رشة بها، وهم اأ�صــحاب املن�صاآت، ولتقييم مدى اأهمية كل 
عامل من املعيقات اأو املحفزات من وجهة نظر اأ�صحاب املن�صاآت طلب 
منهم حتديد م�صــت�ى اأهمية كل بند من البن�د، كما �صــمح لهم باإ�صــافة 
بن�د اأخرى، وفيما يلي ا�صتعرا�س الأهم النتائج التي مت الت��صل اإليها:

)1( املعيقات اال�ستثمارية

حدد اأ�صحاب املن�صاآت اأهم املعيقات التي ي�اجه�نها، وقد ح�صلت خم�صة 
ع�امل على درجة اأهمية مرتفعة، وعند ا�صتعرا�س هذه الع�امل جند 
اأن اأربعة منها ذات علقة مبا�رشة باأحداث االنتفا�صة، هي: احل�صار، 
االجتياحات، �صعف الق�ة ال�رشائية للم�اطنني، والفلتان االأمني، اأما 
املعيق اخلام�س والذي ح�صــل على درجة اأهميــة مرتفعة فه� ارتفاع 
تكاليف النقل، ولهذا االرتفاع علقة اأي�صــا باأحداث االنتفا�صــة نتيجة 
احل�صار، باالإ�صــافة لعلقته بطرق النقل املتبعة داخل البلدة القدمية، 
والتــي ت�صــمل العربــات والنقل اليــدوي باالإ�صــافة ل�صــيارات النقل 

ال�صغرية.
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اإجراءات الرتخي�س جيدة ومر�صية. 	•

ت�فر اأماكن تخزين ملئمة للب�صائع. 	•

ت�فر احتياجات املن�صاأة من الب�صاعة اأو امل�اد اخلام ب�صه�لة  	•
لقرب امل�ردين.

ت�فر العمالة املاهرة بكلفة اأقل. 	•

قرب مراكز اخلدمات امل�صــاندة )بن�ك – �رشكات تاأمني  	•
فنادق  مطاعم – قاعات م�ؤمترات – خدمات الدعم الفني 

)ترجمة – علقات عامة(.

)2( نقاط ال�سعف

وميكن تلخي�س نقاط ال�صعف فيما يلي:

احل�صار واالإغلق االإ�رشائيليني على املدينة عم�ما. 	•

االجتياحات االإ�رشائيلية. 	•

الفلتان االأمني وتديّن ال�صع�ر باالأمن ال�صخ�صي. 	•

�صعف الق�ة ال�رشائية لدى امل�اطنني. 	•

�صيق ال�ص�ق وال�ص�ارع والف��صى فيها. 	•

عــدم كفاية خدمــات جمع النفايــات، و�صــبكة ال�رشف  	•
ال�صحي، والرقابة ال�صحية والبيئية، ما ي�صبب قلة النظافة 
والرتتيب، وانبعاث الروائح الكريهة يف بع�س االأماكن.

عدم ت�فر الثقة بال��صــع االأمني العام، خا�صــة �صــفافية  	•
االأجهزة االأمنية وحيادها يف حل اخللفات، وفعالية تنفيذ 

قرارات املحاكم.

عدم ت�فر الثقة باإجراءات اجلهاز الق�صــائي بدرجة كافية  	•
خا�صــة يف جمال �رشعة البت يف اخللفات لدى املحاكم، 

و�صفافية اإجراءات الق�صاء.

�صع�بة حركة املت�ص�قني داخل �ص�ارع البلدة ب�صبب �صيق  	•
ال�صــ�ارع من جهة، وب�صــبب وج�د الب�صطات، وو�صع 

حتليل ال�اقع االقت�سادي  4.6

ميكــن حتليل ال�اقع االقت�صــادي احلايل للبلدة القدميــة من حيث نقاط 
الق�ة، نقاط ال�صعف، الفر�س، التهديدات كما يلي:

)1( نقاط الق�ة

تن�ع القاعدة االقت�صادية. 	•

عراقة املن�صاآت العاملة، حيث يعمل معظمها منذ ع�رشات  	•
ال�صنني، وبالتايل متتلك خربة كبرية يف جمال عملها.

ت�فر املقر امللئم بن�عية منا�صــبة وكلفة منخف�صــة، لك�ن  	•
اأغلبية املن�صاآت م�صـتاأجرة منذ ع�رشات ال�صنني.

معظم املن�صاآت عائلية و�صــغرية احلجم، وامل�صتغل�ن فيها  	•
هــم من ملكها واأفــراد اأ�رشهم، وبالتــايل ال تكلفة اأج�ر 
وال رواتــب مرتفعــة، كمــا اأن اإنتاجيــة هذا ال�صــكل من 

املن�صاآت اأعلى ب�صبب احلافز الق�ي للعمل.

ت�فر اخلدمات العامة من مياه وكهرباء وات�صاالت ثابتة  	•
وخل�ية ب�صكل مر�ٍس.

وجــ�د عنا�ــرش جــذب للمت�صــ�قني اأهمها: ك�نها �صــ�قًا  	•
�صــعبية تتميز بانخفا�س االأ�صــعار، وج�د ت�صــكيلة وا�صعة 
من الب�صــائع، واملعاملة اجليدة من قبــل التجار، كل هذا 
يجعلهــا قادرة علــى اجتذاب املت�صــ�قني بدرجة ال تقل بل 

رمبا تزيد عن باقي مراكز الت�ص�ق يف املدينة.

ت�صّكل مركز ت�ص�ق معروفًا وذا �ص�رة ذهنية جيدة لدى  	•
معظم امل�اطنني على م�صــت�ى �صــمال ال�صــفة وو�صطها، 
علــى الرغم من ال�ــرشر الذي حلــق بهذه ال�صــ�رة يف 

ال�صن�ات االأخرية.

م�قعهــا يف قلب مدينة نابل�س، وك�ن اأ�صــ�اقها جزءًا من  	•
املركز التجاري الأكرب مدينة يف �صمال ال�صفة الغربية.

ج���دول رقم )7.6(: اأه���م الع�امل االإيجابية الدافع���ة لال�ستثمار يف 
البلدة القدمية

مت��سط مهمالدافع
االأهمية

غري 
مهم

قيم 
مفق�دة

ت�فر املقر امللئم باأ�صعار ون�عية 
منا�صبة

75.215.23.66.1

م�قعها قرب املركز التجاري 
الأكرب مدينة يف �صمال ال�صفة

77.610.37.34.8

ت�فر اأماكن تخزين ملئمة 
للب�صائع

66.118.810.34.8

ت�فر احتياجاتك من الب�صاعة اأو 
امل�اد اخلام ب�صه�لة اأكرب

64.221.89.14.8

ت�فر ال�ص�ق اللزم لت�رشيف 
املنتجات / اخلدمات

639.1207.9

58.82016.44.8ت�فر العمالة املاهرة بكلفة اأقل

ملءمة خدمات البنية التحتية 
)طرق – كهرباء – مياه – 

�رشف �صحي – ات�صاالت، 
...الخ(

54.527.913.34.2

قرب مراكز اخلدمات امل�صاندة 
)بن�ك – �رشكات تاأمني فنادق-  

مطاعم – قاعات م�ؤمترات 
– خدمات الدعم الفني )ترجمة 

– علقات عامة(

47.327.320.64.8
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بع�س املحلت لب�صائعها على مداخلها.

ارتفاع ر�ص�م املعاملت واال�صرتاك مع الغرفة التجارية. 	•

ارتفاع تكاليف النقل. 	•

عدم ت�فر م�اقف ل�صيارات املت�ص�قني. 	•

انت�صــار الب�صــائع امل�صــت�ردة الرخي�صــة والتــي ت�ــرش  	•
بال�صناعة املحلية.

�صعف اخلدمات ال�صياحية وقلة املن�صاآت التي تخدم ال�صياحة  	•
�صمن ت�صكيلة القاعدة االقت�صادية امل�ج�دة.

ا�صتخدامات غري ملئمة اأحيانا لطبيعة االأبنية، ما يعر�صها  	•
للخطر.

عدم ت�فر ت�صهيلت وح�افز ب�صكل كاٍف، وقلة امل�ؤ�ص�صات  	•
التي تدعم امل�رشوعات ال�صغرية.

)3( الفر�س

تتمتع البلدة القدمية بفر�س ميكن ا�صتغللها لتح�صني ال��صع االقت�صادي 
فيها، ومن هذه الفر�س: 

اإمكانيــة اإعادة ت�صــ�يق نابل�س من جديــد كمركز جتاري  	•
ل�صمال ال�صفة.

وج�د مق�مات �صــياحية ت�صــمح بتن�صــيط قطاع ال�صــياحة  	•
الداخلية واخلارجية )اأنظر الف�صل ال�صابع(.

اإمكانية تعزيز متعة الت�ص�ق يف ج� تراثي مريح ونظيف،  	•
ما يعطيها ميزة كبرية عن االأ�ص�اق االأخرى.

اإمكانيــة ترميم املبــاين القدمية واإعادة ا�صــتخدامها خلدمة  	•
املجتمع من جهة، وخلدمة ال�صياحة من اجلهة االأخرى.

اإمكانية ت�فري اأماكن للب�صــطات، ما ي�صــمن ع�دة النظام  	•
ل�صــ�ارع البلدة، ويف ال�قت نف�صه تعزيز قدرة البلدة على 

اجتذاب املت�ص�قني.

اإمكانية ت�ص�يق منتجات البلدة القدمية خارج مدينة نابل�س  	•
ب�ص�رة اأف�صل.

)4( التهديدات

اأمــا التهديدات التي قــد ت�رش يف حالة حدوثها اأو ا�صــتمرارها، فيمكن 
تلخي�صها على النح� التايل:

ا�صتمرارية احل�اجز واحل�صار. 	•

ه�صا�صة ال��صع االأمني. 	•

وج�د مهن ذات تاأثري �صلبي على بيئة البلدة القدمية وعلى  	•
نظافتها وعلى طابعهــا الرتاثي، مثل حملت بيع الدجاج 

واحلدادة والنجارة، ما يهدد فر�س التط�ير ال�صياحي.

بروز مراكــز جتارية جديــدة بعد االنتفا�صــة، واعتياد  	•
االأهايل على ارتياد تلك املراكز.

حركــة انتقال جزء ال باأ�س به من املن�صــاآت للعمل خارج  	•
البلدة القدمية.

قلة ت�صــاريح التجــارة املمن�حة لتجــار املدينة عم�ما من  	•
اأجل دخ�ل اأرا�صي 48.
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الف�سل ال�سابع: قطاع ال�سياحة

تقع البلدة القدمية يف و�صط مدينة نابل�س وت�صمى الق�صبة، وهي متتد ب�صكل 
ط�يل ب�صــبب الطبيعة اجلغرافية للمدينة ككل، ويظهر �صــكل رقم )1.7( 

خريطة البلدة التي تبنّي م�اقع اأهم االأماكن التاريخية والرتاثية فيها.

تتكــ�ن البلدة القدمية مــن جمم�عة من احلارات واالأحيــاء واالأح�ا�س 
واالأزقــة، ويربز فيها الطراز املعماري االإ�صــلمي، حيث تع�د معظم 
مبانيها للع�رش اململ�كي والعثماين، وي�صــعر الزائر حني ي�صري يف اأزقتها 
باأنه ي�صــري يف مدينــة تعبق بالتاريخ، غــري اأنها ما زالت حتت�صــن اأهلها 

وتنب�س باحلياة، ما يعطيها ميزة �صياحية فريدة عن غريها.

ومــا زالــت البلدة القدميــة من نابل�س ت�صــكل بــ�ؤرة التجــارة يف املدينة 
ومركزهــا الرئي�صــي، وبالتايل فاإنهــا ككل متحف تراثي نادر ي�صــتحق 
الزيارة، وتربز اأي�صًا داخل هذا املتحف جمم�عة من امل�اقع املميزة التي 

ت�صتحق الذكر، وميكن تلخي�صها يف جدول )1.7( التايل و�صكل )7.1(:

اخل�سائ�س والعنا�رش ال�سياحية  1.7

�صكل )1.7(: امل�اقع االأثرية والرتاثية يف البلدة القدمية

جدول )1.7(: املعامل واالأماكن ال�سياحية يف البلدة القدمية بنابل�س

االأ�سماءالعدداملعامل ال�سياحيةالرقم

9امل�صاجد1.
الكبري، الن�رش، احلنابلة، اخل�رشاء، ال�صاط�ن، 

اخل�رش، البيك، التينة، االأنبياء

7الزوايا2.
ال�صمادية، الب�صطامية، العمري، ال�صعدية، القدم 

الرفاعية، الدروي�صية، احلارثية

5املقامات3.
االأنبياء، ال�صيخ م�صلم، ال�صيخ بدران، ال�صيخ م�صع�د، 

ب�رش احلايف

ط�قان، النمر، عبد الهادي3الق�ص�ر4.

.5
احلمامات 

الرتكية
8

الهناء )ال�صمرة(، اجلديدة )ال�صفاء(، البيدرة، 
الدرجة، الري�س، القا�صي، التميمي، اخلليلي

التجار، اجلديد، ال�كالة )وكالة الفروخية(3اخلانات6.

10االأ�صبلة7.

الطاهر، ال�صاط�ن، ال�صكر، اخل�رش، الكا�س، 
القري�ن، ال�صلحي العل�ي، ال�صلحي ال�صفلي، 

ال�صت، الدوالب

29امل�صابن8.

منها: الرنتي�صي، امل�رشي، النابل�صي، ط�قان، 
عرفات، كنعان، النمر، فطاير، �صلهب، العمد، 

�صاهني، الطاهر، التميمي، اأب� الرو�س، اأب� املاجد، 
يعي�س، عبد الهادي، ال�صاط�ن، اأب� ال�صامات، 

العال�ل

برج ال�صاعة1م�اقع اأخرى9.
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ال�سناعات ال�سياحية 2.7

تنت�رش يف �صــ�ارع البلدة القدمية واأزقتها الع�رشات 
من امل�صانع واملحال املخت�صة بال�صناعات التقليدية 

واالإنتاج ال�صعبي، ومن اأهم هذه ال�صناعات:

)1( �سناعة ال�ساب�ن

وقد �صبق احلديث عن امل�صابن، ورمبا يع�د �صبب 
انت�صــار هذه ال�صــناعة اإىل وفرة "زيت الزيت�ن" 
الــذي كان ال�صــبب الرئي�س. كما �صــاعد انت�صــار 
احلمامات الرتكية العامة يف املدينة يف ا�صتمرار هذه 
ال�صناعة وزيادة الطلب عليها، اإذ ارتبط ال�صاب�ن 
النابل�صي قدميًا باحلمامات العامة، وتقع معظم هذه 
امل�صــابن يف حي الغرب واليا�صمينة، اأو باخت�صار 

يف "�صارع امل�صابن".

)2( �سناعة احلل�يات

ت�صــتهر نابل�س ب�صــناعة الكنافة التي اأ�صــبح ا�صمها 
مرتبطــًا بالنابل�صــية، وت�جد يف املدينــة الع�رشات 
من حملت ت�صــنيع الكنافــة وبيعها، كما ت�صــتهر 
البلدة القدمية اأي�صــا ب�صــناعة الزالبية مع احللوة 

القرعية، واأن�اع اأخرى من احلل�يات.

كما كانت املدينة ت�صتهر ببع�س ال�صناعات االأخرى 
التي اندثرت تقريبا مثل: �صــناعة الفخار و�صناعة 

النحا�س.

حتليل واقع ال�سياحةمعيقات تنمية القطاع ال�سياحي 3.74.7

بالرغم من االإمكانيات ال�صــياحية اجليدة املت�افرة يف فل�صطني عم�مًا، 
ويف منطقة الدرا�صــة خ�ص��صــا، اإال اأن دورها يف التنمية االقت�صادية 

ظل حمدودا الأ�صباب منها:

�صــع�بة احلركة واملرور للمنطقة ب�صــكل خا�س ب�صــبب  	•
احل�اجــز االإ�رشائيلية، وعــدم مرونة اإجراءات ال�صــفر  
للأرا�صي الفل�صــطينية عامة واالإقامة فيها، ب�صبب �صيطرة 

االحتلل االإ�رشائيلي على املعابر.

عدم ا�صــتقرار االأو�صــاع االأمنية يف املنطقة، �ص�اء على  	•
ال�صعيد الداخلي اأم على �صعيد االجتياحات االإ�رشائيلية.

الن�صــائح واالإر�صــادات التي تقدمها اجلهات االإ�رشائيلية  	•
لل�صياح القادمني باالبتعاد عن املناطق الفل�صطينية، وكذلك 
التحذيرات امل�صابهة التي تقدمها بع�س وزارات اخلارجية 

لرعاياها.

ال�صعف الكبري يف م�صت�ى التجهيزات واخلدمات ال�صياحية  	•
املت�افرة.

عدم ت�فر �صيا�صــة وا�صــحة املعامل للتكامل بني القطاعني  	•
العام واخلا�س يف جمال ال�صياحة.

قلة راأ�ــس املال امل�جه لقطاع ال�صــياحة، �صــ�اء من قبل  	•
القطاع اخلا�س اأم العام، ب�صــبب �صــعف حركة ال�صياحة 
و�صعف جدوى امل�رشوعات ال�صــياحية، ما يجعل البن�ك 

وال�رشكات حتجم عن اال�صتثمار يف هذا القطاع.

�صــعف القدرات وقلة االإمكانات الفنية يف اإدارة وت�صغيل  	•
امل�ؤ�ص�صات ال�صياحية، �ص�اء يف القطاع العام اأم اخلا�س.

من اال�صتعرا�س ال�صابق، ميكن ا�صتخل�س اأهم نقاط الق�ة وال�صعف، 
والت��صــل الأهــم الفر�ــس والتحديــات، وميكن عر�س هــذه النقاط 

بال�صكل التايل:

)1( نقاط الق�ة

ك�ن البلدة القدمية، برغم قدمها وتراثها، تنب�س باحلياة  	•
وتعج باحلركة، ما يجعلها متحفًا حيًا.

تنّ�ع عنا�رش اجلذب ال�صــياحي يف املنطقة املمتدة، والتي  	•
ت�صــمل مدينة نابل�س وحمافظتها وبع�ــس امل�اقع املهمة يف 
حمافظة جنني، واملتمثلة باأماكن تاريخية وطبيعية وتراثية 

ودينية.

)2( نقاط ال�سعف

عدم تاأهيل امل�اقع ال�صياحية ال�صتقبال ال�صياح. 	•

�صــعف البنى التحتية يف امل�اقع ال�صياحية من طرق ومياه  	•
وكهرباء وم�اقف �صيارات...اإلخ.

عدم ت�فر خارطة �صــياحية تظهر امل�اقــع الرتاثية املهمة  	•
واأماكن اجلذب يف البلدة القدمية.

عدم وج�د ا�صــارات ول�حات علــى امل�اقع املهمة حتمل  	•
ا�صمها وتلخ�س تاريخها واأهميتها.

�صعف جدوى امل�رشوعات ذات العلقة بال�صياحة عم�ما. 	•

�صــعف خدمــات االإيــ�اء عم�مــًا، حيث تعــاين املنطقة  	•
من نق�س يف عــدد الفنادق والغرف واالأ�ــرّشة واملطاعم 

ال�صياحية، باالإ�صافة اإىل انخفا�س ج�دة املت�فر منها.

النق�ــس يف عدد قاعات االجتماعــات وامل�ؤمترات وتديّن  	•
ن�عيتها.
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�صــعف وكاالت ال�صــياحة العاملــة يف املنطقة، من حيث  	•
قدرتها على ت�ص�يق املنطقة وترويجها عامليًا، اأو من حيث 

قدرتها على تنظيم رحلت �صياحية.

�صــعف الفعاليات الت�صــ�يقية والرتويجيــة املتعلقة مبنطقة  	•
الدرا�صــة، خا�صــة يف ظل ال�ص�رة ال�صــلبية التي تك�نت 

عنها خلل ال�صن�ات االأخرية.

�صــعف ن�عيــة اخلدمــات الرتفيهيــة املرتبطة بال�صــياحة  	•
املحلية، مثل اال�صرتاحات واملتنزهات ومدن االألعاب.

قلة عدد االأدالء ال�صياحيني. 	•

عدم وج�د ت�ص�يق للمنتجات الرتاثية للمنطقة ب�صكل �صياحي. 	•

�صــعف الق�انــني املنظمــة واحلاميــة للم�اقــع الرتاثيــة  	•
والتاريخية من العبث اأو التعدي.

)3( الفر�س

العدد الكبري من ال�صــياح الذي يزور الــدول املجاورة،  	•
والذي ميكن ا�صــتقطاب ق�صــم منه لزيارة املنطقة يف حال 

ت�فري املق�مات ال�صياحية امللئمة والت�ص�يق اجليد.

القــرب مــن مناطق الفل�صــطينيني داخل اخلــط االأخ�رش  	•
)اأهايل 48(.

م�قع مدينة نابل�س يف عقدة امل�ا�صــلت يف �صمال ال�صفة  	•
الغربية، ما ي�صهل ال��صــ�ل اإليها خا�صة بالن�صبة لل�صياحة 

املحلية.

تن�ع عنا�رش اجلذب، ما ميكن من ت�ص�يق املنطقة داخليا  	•
وخارجيا لعدة اأغرا�س �صــياحية منها: الدينية، الرتاثية، 
التاريخيــة، البيئيــة، الرتفيهيــة، اإ�صــافة الإمكانيــة عقد 

امل�ؤمترات واملعار�س.

)4( التهديدات

عدم اال�صتقرار االأمني يف املنطقة. 	•

احل�اجــز والقيــ�د املفرو�صــة علــى احلركــة مــن قبل  	•
االحتلل.

منع ت�صاريح الزيارة عن املغرتبني من قبل االحتلل. 	•
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الف�سل الثامن:  االإطار ال�سيا�سي والقان�ين

تعترب م�صاألة احلفاظ على الرتاث العمراين واملعماري ملدينة ما، اإحدى 
اأكرث امل�صائل ت�صــابكًا وتعقيدًا، نظرًا الختلف وجهات النظر ح�لها، 
وتعدد اجلهات امل�صاهمة فيها، وتعامل كل منها مع املعطيات االجتماعية 
واالقت�صــادية املتغــرية. لذلك قامــت الهيئــات الدولية وامل�ؤ�ص�صــات 
احلك�مية وغري احلك�مية، بعقد الندوات وامل�ؤمترات الدولية وور�س 
العمل، للتنبيه  اإىل االأخطار التي تتعر�س لها املدن التاريخية، واالأبنية 
االأثرية، واأ�صــدروا امل�اثيق التي تعترب مرجعًا جلميع الدول يف �صــن 

الق�انني والت�رشيعات املنظمة لعملية احلفاظ وتط�يرها.

وتقدم لنا جميع هذه امل�اثيق العاملية خط�طًا عري�صــة للمفاهيم املتعلقة 
برعاية العنا�رش التاريخية و�صيانتها واحرتامها وعدم التعر�س لها مبا 
يحط من قيمتها التاريخية والفنية، باالإ�صــافة اإىل تعريف امل�صطلحات 
واملبادئ العامة التي ت�صاعدنا يف حتقيق ذلك، لكنها ال تناق�س التفا�صيل 

الق�انني الدولية حلماية الرتاث الثقايف1.8

اخلا�صــة املتعلقة بــكل اأثٍر علــى حدة، كن�صــيجه التاريخــي، وحالته 
الفيزيائيــة، التــي تتطلب تدخلت على م�صــت�يات عدة، وا�صــتخدام 
تقنيات خمتلفة، واتخاذ قرارات ت�صــتند اإىل درا�صــة دقيقة، تف�صي اإىل 
قرار الرتميم ال�صحيح الذي ي�ازن بني امليزات وامل�صاوئ. كما يلعب 
العامل االقت�صادي )التم�يل( وال�صـيا�صي دورًا مهمًا يف عملية ال�صيانة 
بعــد االنتهاء من عمليــة الرتميم )لفــاح، 2001؛ الكــردي، 2004؛ 

ب�خ�س، 2004(.

منذ القدمي، ن�صــاأت فكرة ارتباط املباين العظيمة باأ�صــماء احلكام الذين 
�صــيدت يف عهدهم كرمز من رم�ز الق�ة واالزدهار واال�صــتقرار، 
لذلك كان كل حاكم يعمل- بعد ا�صــتقرار دولته اأمنيًا – على بناء مباٍن 
تخلد ا�صــمه، وكانت كل �صــلطة جديدة تعمل على اإزالة جميع املظاهر 
املاديــة لل�صــلطة التــي قبلها )مبــاٍن،  متاثيــل، وغريهــا(، بالهدم اأو 

التخريب اأو تفكيك حجارتها وا�صتخدامها يف بناء املباين اجلديدة. 

واجلديــر ذكــره اأن املباين ال�حيدة التي �صــلمت من العبــث بها  كانت 
املقد�صــات الدينيــة، لقيمتها الروحية مــن جهة، وللعتقــاد الب�رشي 

الرا�صخ بك�نها قادرة على حماية نف�صها من جهة اأخرى. 

وميكننا اأن نق�صم مراحل االهتمام ب�صيانة العنا�رش التاريخية وترميمها 
اإىل ق�صمني )حريتاين، 2001؛ ق�صاب، 2006(:

)1( ما قبل احلرب العاملية الثانية

 of Heritage( التاريخــي  التـــراث  احلفـــاظ علــى  مفهــ�م  ظهــر 
Conservation( الأول مرة يف القرن التا�صـع ع�صـر  امليـلدي،  حني 

ا�صتخدم املعماري غ��صـيب فاالدييـر )Valadier(، اأثناء ترميمه ق��س 
تيت��س يف امليدان الروماين عام 1821م، حجر الرتافرتني الرخـامي 
)Travertine( ذا ال�صــكل املثقب واملختلف بل�نه عن الرخام االأ�صــلي 

للق��ــس، ليميز التدخلت احلديثة عن ال�صــكل املفتت واملتهرئ لرخام 
الزخـارف و االأعمدة القدمية، كما قام ب��صــع رقعـة �صــغرية  تذكر 
تاريخ هذه التدخلت. وقد اعُترب احرتام فاالديري للبناء االأ�صــلي، و 

ت�رشفه على ذلك النح� غري عادي يف ذلك ال�قت.

يف عــام 1877م، كان االهتمــام بالعنا�ــرش التاريخية ي�صــل اإىل حد 
اله��ــس بها، فظهر تيــار تزعمه املعماري الفرن�صــي في�ليت ل�دوك 
)Viollet le Duc(، وكان يعرّب عن اآرائه يف الرتميم بق�له: "اإن ترمم 

مبنى ه� اأن تعيد تاأ�صي�صه يف ال��صعية الكاملة، والتي من اجلائز اأنها مل 
تكن م�ج�دة اأبدًا يف اأية فرتة تاريخية �صابقة"؛ اأي اأنه يتبنى فكرة اإعادة 
البناء اإىل و�صعيته االأ�صلية عن طريق اإزالة كافة التدخلت التاريخية 
اللحقــة للأثر عرب الزمــن )مهما كانت اأهميتها الفنيــة اأو املعمارية اأو 
التاريخيــة( والطبقــات املرتاكبة عليه، لل��صــ�ل اإىل النقاء الطرزي 
.)Principle of Preference( اأو وحدة الطراز )Purity of Style(

 ،)Viollet le Duc( يف عــام 1879م ظهــر تيــار معار�ــس لفكــر
تزعمــه ج�ن ر�صــكن )Ruskin( ووليم م�ري�ــس )Morris(، اإذ قاما 
 Society for the( باإن�صــاء جمعية حلمايــة االأبنيــة التاريخية القدميــة

Protection of Ancient Building(، كان اأهــم اأهدافهــا الرتميميــة 

اإعطــاء جميع املراحــل التاريخية التي مّرت علــى اأي مبنى قدمي قيمة 
مت�صــاوية، وبالتايل وج�ب اتباع مفاهيم احلفاظ واحلماية ع��صًا عن 
الرتميــم الذي طرحــه  )Viollet le Duc(. وقد كتــب م�ري�س منتقدًا 
اأفكار ل�دوك:  "اإن الرتميم �صمن هذا املفه�م، ما ه� اإال تعبري لطيف 
ومنمق الجتماع التخريب مع اأب�صع اأن�اع التدني�س للمباين التاريخية".

يتقاطع مع هذا االهتمام والنقا�س الدوليني يف تلك احلقبة، ما ا�صتحدثته 
الدولة العثمانية من ق�انني واإجراءات تاأ�صي�صية تهم عم�م املنطقة، مبا 

فيها فل�صطني ال�اقعة حتت احلكم العثماين اآنذاك.

ففي عــام 1883م اأ�صــدرت احلك�مــة العثمانية  نظامــًا حلفظ االآثار 
العتيقة و�صيانتها، والأعمال احلفريات للك�صف والتنقيب عنها، وتاألف 

من )37( مادة، ن�رد منها )حريتاين، 2001؛ ق�صاب، 2006(:

•	املادة االأوىل:

اإن جميع ما ي�جد يف املمالك املحرو�صة ال�صلطانية من مرتوكات القدماء 
ُي�صــدق عليه باأنه مــن االآثار القدميــة، اأي ُيعد من االآثــار القدمية ما 
ي�جد من الذهب القدمي و الف�صــة وامل�صك�كات العتيقة ب�صائر اأن�اعها،  
والكتابة املحت�يــة على معل�مات تاريخية، واالألــ�اح املنح�تة، وما 
كتب كتابة عميقة اأو نافرة، وكل ما كان م�صن�عًا من احلجر والرتاب 
واملعادن، وجميع االأ�صــياء التجميلية وامل�اعني واالأ�صلحة  واالأدوات  
والتماثيل وف�صــ��س اخلــ�امت واملعابــد وال�رشايات وال�ــرشق )اأي: 
امللعــب القدميــة(، وملعب التياترو، واالإ�صــتحكامات واجل�صــ�ر 
و�رشاديب املاء والتلل التي من �صــاأنها اأن يدفن فيها اأج�صــاد واأمتعة، 
واملقابر واالأحجــار الكرمية، وما يعد من االآثـار من االأبنية والهياكل 

كليـًا كان اأم جزئيـًا، وكل اأن�اع االأعمدة واالأحجار املنح�تة.

•	املادة الرابعة :

اإن وج�د االآثار العتيقة وقيامها يف االأرا�صــي واالأماكن ال�اقعة حتت 
ت�رشف اأحد، ال ي�ص�غ له اأن يخربها اأو يرفعها من تلقاء نف�صه.
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•	املادة اخلام�سة:

ميتنع امتناعًا حمتمًا تلف االآثار العتيقة التي تنك�صــف بل رخ�صــة حال 
ك�نها يف االأرا�صــي التي يف عهدة �صــاحب، وال يج�ز تخريبها وال 
جتزئتها، كما اأنه ميتنع ذلك يف االأبنية واآثار الطرق القدمية وجدران 
القلع واالأبراج واال�صتحكامات واحلمامات واأماكن الزيارة، ونح� 
ذلك، وال يج�ز اأي�صًا اتخاذ تنانري الكل�س من م�صافة تبعد ربع كيل� مرت 
عن اخلرابة فرارًا مــن �رشيان ال�رشر اإىل ما فيها من االآثار العتيقة، 
وال اإجراء عمليات اأي ن�ع كان قرب هذه االآثار اإذا اأف�صــى ذلك اإىل 
�صــياعها، وال رفع االأحجار ال�صــاقطة اإىل االأر�س من االأبنية العتيقة 

اخلربة، وال اأخذ ر�صم ومقيا�س منها. 

واحلا�صــل ال يج�ز باأي مق�صد كان وعلى اأي �صــبب ابتنى احلال اأن 
ت�صــتخدم االأبنية القدمية بتمامها اأو جزء منها، وال اأن ين�صب بها �صقالة 
وال اأن ت�صتعمل مبنزلة م�صكن اأو م��صع للغلل اأو احلطب اأو التنب اأو 

املاء اأو القذر حر�صًا عليها من ال�صياع والتلف.

•	املادة ال�سابعة:

من مل ي�صتح�صــل رخ�صة ر�صمية ح�صب االأحكام املعينة يف هذا النظام، 
فلي�ــس لــه اأن يفت�س عن االآثــار العتيقة وال على �صــيء منها يف املمالك 

العثمانية اأيًا من كان اأ�صًل واأبدًا.

•	املادة الثامنة:

ال يجــ�ز نقل االآثــار العتيقة التي تظهر يف املمالــك العثمانية اإىل ديار 
اأجنبية اأ�صًل واأبدًا.

•	املادة الثانية ع�رش:

اإن االآثار العتيقة التي تظهر با�صتح�صال الرخ�صة الر�صمية تع�د متامها 
اإىل املتحف العثماين، وال يج�ز للباحث عنها �صــ�ى اأن ياأخذ ر�صــمها 

اأو ق�البها ال غري.

اأما يف ما يتعلق بخرائط احلفر والتحري فقد ذكر اأحد بن�د امليثاق ما يلي:

•	املادة ال�سابعة ع�رشة:

ال ي�ص�غ اإعطاء الرخ�صة بالفح�س عن االآثار العتيقة اإال بثلثة �رشوط:

اأن يتحقــق اأن ال حمذور من اأعمــال الفح�س والتحرر،   )1(

يرجــع على القــلع و اال�صــتحكامات واالأبنية اجل�صــيمة 
واالحتياجات العم�مية.

ا�صرت�صاء ال�صخ�س الذي يقع الفح�س يف ملكه.  )2(

اأن ي�صــع امل�صــتدعي دراهم الكفالة التي تقدر با�صتن�صــاب   )3(

مديرية املتحف.

فــاإذا ت�فرت هذه ال�رشوط متنح نظـارة املعارف الرخ�صــة عرب اإيفاء 
املعاملت املعينة يف املادة ال�صــابعة، وميتنع اإعطاء رخ�صة مبدة تزيـد 
على ال�صــنتني. اأما اإذا عر�س قبل احلفر اأو اأثناء احلفر اأ�صــباب ت�جب 
ا�صرت�صــال الباحث حال ك�ن مدة رخ�صته ان�رشفت و ثبت عذره يف 
ذلك، �صـــاغ لنظـارة املعارف بان�صــمام راأي مديريـــة املتحف اإليهـا 
متديد زمن الرخ�صة ب�صـرط اأن ال تتجاوز هذه املدة املمتدة على نهـاية 

ال�صنة التي انتهت املدة االأوىل بها.

وقــد �صــهلت الدولة العثمانية اإدخــال االآثار من البلــدان االأخرى اإىل 
املمالك العثمانية، حني اأ�صدرت القان�ن التايل من امليثاق )حريتاين، 

2001؛ ق�صاب، 2006(:

•	املادة الثامنة والع�رشون:

يباح اإدخال كل ن�ع من االآثار العتيقة من املمالك االأجنبية اإىل املمالك 
العثمانية وهي معفاة من ر�صم اجلمرك، كما ي�صتثنى من الر�صم املذك�ر 
الداخلي كل ن�ع من االآثار العتيقة التي تنقل من حمل ما اإىل حمل اآخر 

ب�صائر اأطراف املمالك العثمانية. 

ويف االأحكام اجلزائية التي ت�صــدر بحق من يعبث باالآثار و يخربها، 
�صدرت املادة التالية:

•	املادة الثالثة والثالث�ن: 

كل من خرب االآثار العتيقة الكائنة يف املحال اخل�ص��صية اأو العم�مية، 
اأو عمد اإليها ب�صــ�ء، ي�ؤخذ منه مب�جــب املادة املائة والثامنة والثلثني 
بدل ذلك االأثر مع اجلزاء النقدي، ويحب�س من �صــهر واحد اإىل �صــنة 

كاملة جزاًء له على ذلك.

وا�صــتئنافًا على النقا�س النظري التاأ�صــيلي املبكر، ظهر يف عام 1900 
مفهــ�م جديد تبناه ل�ي�ــس ريجيل )Riegl(، اعرت�س فيه ب�صــدة على 
طبيعــة الرتميم املتبعة يف القرن التا�صــع ع�رش امليــلدي، وهدف من 
خــلل مبادئه اإىل احلفاظ على الن�صــيج التاريخي دون اأي تدخلت، 
اأي اأن يك�ن احلفاظ نقيًا اإىل اأق�صى احلدود املمكنة. وحدد ريجيل قيمة 

كل اأثر بقيمتني رئي�صيني )Zawawi, 2000؛ ق�صاب، 2006(:

قيمــة التقــادم )Age Value(، حيــث قد�س اآثــار التعرية   )1(

الطبيعيــة علــى االأثــر بق�له: " نحــن نقدر ب�صــكل خا�س 
الدورة الطبيعية ح�ل ال�ج�د والفناء، وكل �صيء مادي 
م�صن�ع يتم النظر اإليه باعتباره كيانًا طبيعيًا ال يجب اإقلقه 
". وبذلــك عار�س كل تدخل ب�رشي �صــ�اء اأكان تخريبًا 
متعمــدًا، اأم وقايــة من التدهــ�ر الطبيعي بفعــل الزمن، 

واكتفى مبراقبة العنا�رش وهي تتاآكل و تزول.

القيمة التاريخية )Historical Value(، والتي ت�صــم اأي�صًا   )2(

القيــم الفنية و املعمارية واجلماليــة، والتي يجب االمتناع 
عن التدخل فيها، باعتبارها وثيقــة تاريخية يجب احلفاظ 

على �صحتها ونقائها قدر االإمكان.

واالختلف بني القيمتني يكمن يف اأن القيمة التاريخية للآثار تكرب كلما 
متــت وقايتها واحلفاظ عليها من الت�صــ�يه والتلــف، على عك�س القيمة 
الزمنيــة التــي تقــل. وبذلك كان ريجيــل يــرى  "اإن االأطلل تظهر 
ب�صــكٍل اأكرث بهاء كلما تطــ�رت حالة تلفها، ولكن هــذا بالطبع اأمر له 
حدوده، فاإن ك�مة من احلجر ال �صــكل لهــا ال تع�د قادرة على حمل 
القيمة الزمنية واإي�صــالها، يجب اأن يك�ن هناك على االأقل اأثر لل�صكل 
االأ�صلي، ميكن اإدراكه كناجت عن عمل االإن�صان " )حريتاين، 2001؛ 

ق�صاب، 2006(.

مــن الناحيــة التقنية، مت يف عام 1888 اإن�صــاء اأول معمل متخ�صــ�س 
لفح�س امل�اد االأثرية با�صتخدام االأ�صعة ال�صينية واالأ�صعة ف�ق البنف�صجية 
يف مدينة برلني االأملانية )Berlin Staatiches Museum(. ويف عام 
 )Vienna( 1891 مت اإن�صــاء معمل لفح�س امل�اد االأثرية يف مدينة فيينا

النم�صاوية.

ويف عــام 1921 مت اإن�صــاء معمل لفح�س امل�اد االأثريــة وترميمها يف 
بريطانيــا، تبعه يف عام 1930 اإن�صــاء خمترب ل�صــيانة االآثار يف مدينة 

ب��صطن االأمريكية، واآخر يف متحف الل�فر يف باري�س – فرن�صا.

ميكــن الق�ل اإن تراكمــات االهتمام باحلفاظ على الــرتاث وحمايته، 
ن�صــجت على نار احلرب العامليــة االأوىل، اإذ اأفاق االأوروبي�ن على 
خ�صــارة كبرية متثلت بدمار عدد كبري من مبانيهم واأوابدهم التاريخية 
والرتاثيــة، فتنّبــه املهتمــ�ن بالــرتاث اإىل �ــرشورة احلفــاظ عليه، 
خا�صــة مع عدم الدراية الكافية باأ�صــاليب الرتميم التي ت�صمن �صلمته 

وا�صتمراريته.

لذلــك عقد م�ؤمتــر دويل يف مدينــة اأثينــا الي�نانيــة، ملعماريي وفنيي 
االآثار التاريخية عام 1931 و�صــدر عنه ميثاق �صهري حّدد الأول مرة 
 املبادئ االأ�صا�صــية ل�صيانة املباين التاريخية وحمايتها عرف مبيثاق اأثينا
)The Athens charter(، و�صــاهمت هذه املبــادئ يف تط�ير حركة 

دولية وا�صــعة يف �صــكل وثائق وطنية، واإن�صــاء م�ؤ�ص�صات دولية مثل 
 ،)ICOM( للمتاحــف  الــدويل  واملركــز   ،)UNESCO( الي�ن�صــك� 
واملجل�ــس العاملي للحفاظ على املباين وامل�اقــع الرتاثية العاملية واملعامل 

االأثرية )ICOMOS( )حريتاين، 2001؛ ق�صاب، 2006(.

وكان من اأهم نتائج امل�ؤمتر:

احرتام القيمة الفنية والتاريخية للمباين دون اإهمال طراز   )1(

اأي ع�رش من الع�ص�ر.

احلفاظ على املباين االأثرية واالهتمام بها ب�صكل ي�ؤدي اإىل   )2(

ا�صــتمرارية حياتها، اأو اإعادة ا�صتخدامها ب�ظائف حترتم 
طابعها التاريخي والفني.

تبني  االجتاه العام الذي يهدف اإىل حق �صم تلك املباين اإىل   )3(
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امللكية العامة )اال�صــتملك(. و�رشورة وج�د هيئة عامة 
يف كل دولة بكامل ال�صــلحية يف حتديد املقايي�س اخلا�صــة 

باحلفاظ على املباين القدمية.

�رشورة احرتام ت�صــميمات املباين احلديثة التي �صتقام يف   )4(

املدينة القدمية، للطابع والتك�ين العام لها.

اإزالــة كافة التعديات املل�ثة ب�رشيًا، وال�صــناعات املل�ثة   )5(

للبيئة.

اإمكانية ا�صتخدام امل�اد احلديثة )اال�صمنت امل�صلح( يف تدعيم   )6(

املباين القدمية ب�صكل يحافظ على طابع املبنى، و يف اأماكن 
غري ظاهرة للعيان قدر االإمكان.

�رشورة التعاون بني املخت�صني )اأثريني، معماريني....(   )7(

للت��صل اإىل طرق ميكن تطبيقها يف خمتلف احلاالت.

�رشورة القيام بدرا�صــات حتليلية معمقة ودقيقة قبل تنفيذ   )8(

اإجراءات ال�صــيانة للمباين واالآثــار، و�رشورة التعاون 
وتبــادل اخلربات بني الــدول على �صــعيد حماية الرتاث 
االأثري واملعماري، وزيــادة الت�عية اجلماهريية باأهمية 

احلفاظ على الرتاث.

�ــرشورة ت�ثيق املبــاين التاريخيــة ذات االأهمية ال�طنية   )9(

�صــمن اأر�صــيف خا�س بكل دولة، والعمل على ن�رشها، 
مع ت�ثيق كل االأعمال التي متت عليها ون�رشها.

)2( ما بعد احلرب العاملية الثانية

اإثــر انتهاء احلرب العاملية الثانية، انك�صــف اخلراب عن عدد كبري من 
املدن االأوروبية، ووجد االأوروبي�ن اأنف�صــهم اأمام كارثة كبرية، بعد 
اأن تنبهــ�ا اإىل اأن مراكــز مدنهم، ومبانيهم املهمة، قد تهدمت ب�صــبب 

احلرب. 

ن�صــطت حركــة اإعادة بنــاء العنا�ــرش التاريخيــة املدمرة التي جت�صــد 
تاريخهم، الإعادة تاأ�صي�س مظاهر احلياة املاأل�فة قبل الكارثة من جهة، 
واإعمار ما دّمر من جهة اأخرى، وهنا ا�صــطدم االأوروبي�ن مببادئ 

احلفاظ واحلماية ال�صارمة، التي كانت تنادي بها جمعيات حماية املباين 
القدميــة، اإذ وجدوا اأنها غري واقعيــة ومنافية للمنطق، والرتكيز عليها 

�صيق�د اإىل ازدياد تلف االآثار )حريتاين، 2001؛ ق�صاب، 2006(.

وكان ال بــد مــن اإعــادة تقييم  للمبــاين والعنا�ــرش التاريخيــة، اإذ اإن 
العنا�ــرش التاريخية امل�صــتعملة يجــب اأن ال تعامل بنف�ــس الطريقة التي 
 Use( تعامل بها مع االآبدة غري امل�صتعملة، وهنا ظهرت قيمة اال�صتعمال
Value( والقيمة املعن�ية للأثر، وقيمة االأ�صالة، اأي احلفاظ على م�اد 

البناء االأ�صــلية اأو علمات اأو كتابات اأو ر�ص�مات مبا يف ذلك مظاهر 
القدم، التي اأ�صــيفت اإىل قيمة التقادم )Age Value( والقيمة التاريخية 

.)Historical Value(

 ت��صــع مفه�م العنا�رش التاريخية لي�صمل " كل م�قع ح�رشي اأو ريفي 
يكت�صف فيه دليل على ح�صارة معينة اأو على تط�ر مهم اأو حدث تاريخي 
مهم، وال ينطبق  هذا على االأعمال الفنية العظيمة فقط، بل اأي�صــًا على 
االأعمال القدمية االأكرث ت�ا�صعًا" )حريتاين، 2001؛ ق�صاب، 2006(.

بعد ازديــاد ال�عي لهذه امل�صــاكل، مت عقد الكثري مــن امل�ؤمترات التي 
�صدرت عنها وثائق تعترب ا�صتكمااًل مليثاق اأثينا، وخا�صة ميثاق فيني�صيا 
عام 1964، الذي ت�صــمن جميع املرجعيــات النظرية ملفه�م احلفاظ، 
اإذ �صــدد علــى التعريف ال�ا�صــع للأثــر التاريخي، و احرتام الن�صــيج 
االأ�صــلي، وامل�صــاهمات العائدة جلميع الفرتات التاريخية، واال�صتفادة 

من املباين التاريخية يف وظائف اجتماعية مفيدة.

ومــع ازديــاد االهتمــام بحركة التطــ�ر الثقــايف، ظهــرت امل�اثيق 
واالإ�صــرتاتيجيات للحفاظ على الرتاث املعماري باملدن  التاريخية التي 
ت��صــح املقايي�س والت��صيات الر�صمية للحفاظ على الرتاث التاريخي، 

وما يت�صل بها من من �صياحة ثقافية، وغريها.

اإن معايــري تقييم املبــاين االأثريــة والتاريخية حددته الق�انــني الدولية 
 )ICOMOS( ال�صــادرة عن الي�ن�صك� واملجل�س الدويل للآثار وامل�اقع

وكذلك العديد من امل�اثيق اخلا�صة بالدول ال�صناعية الكربى. 

واجلديــر ذكره، اأن هنــاك العديد من القيم التي تلعــب دورًا مهمًا يف 
حتديــد اأول�يات احلفاظ وحتقيــق احلماية. وتبداأ هــذه القيم من القيمة 

التاريخية والفنية واالقت�صــادية. وقد تتعار�س بع�س القيم بع�صــها مع بع�س، ما يت�صبب 
يف �صــع�بة العملية االإدارية؛ فعلى �صــبيل املثال قد تك�ن القيمة ال�ظيفية اأو ال�صيا�صية دافعًا 
للحفاظ اأو ال�صــيانة، ولكن يف ال�قت نف�صــه قد تك�ن هذه القيم �صببًا يف فقد امل�صدر الرتاثي 

لعدم ت�افقه مع املفه�م ال�صيا�صي ال�صائد . 

ويتم حتديد اإ�صــرتاتيجيات العمل يف جمال احلفاظ وال�صــيانة  املتعلقة باالآثار طبقًا للمعايري 
الدولية التي و�صعتهـا الي�ن�صك� )UNESCO( اإما من خلل امل�اثيق الدولية ال�صادرة عن 
املجلـ�س  الدولـــــي للآثـار، )ICOMOS( اأو من خلل اإ�صــدارات املركز الدويل للحفاظ 
علــى املمتلــكات الثقافيــة )ICCROM( واالتفاقيات ال�صــادرة عن مركز الــرتاث العاملي 
)WHC(. وو�صــعت التعاريف القيا�صية الأ�صــاليب احلفاظ على املمتلكات الثقافية ومعايري 

كٍل منها، وت�صمل ما يلي )حريتاين، 2001؛ ق�صاب، 2006؛ حنفي، 2007(: 

 .)Protection( احلماية 	•

.)Preservation( احلفاظ 	•

.)Conservation( احلماية 	•

.)Consolidation( التق�ية 	•

.)Rehabilitation( التاأهيل 	•

.)Restoration( الرتميم 	•

 .)Reconstruction( اإعادة االإن�صاء 	•

 .)Anastylosis( اإعادة جتميع العنا�رش املتناثرة 	•

مت بعــد احلــرب العاملية الثانية عقد عــدد من امل�ؤمترات الدولية التي �صــدر عنها ما عرف 
بامل�اثيق الدولية اخلا�صــة باحلفاظ على الرتاث الثقايف، نذكر منها على نح� خا�س ميثاق 
 Urban Areas  Charter( .1987 وا�صــنطن للحفاظ على املدن واملناطــق التاريخية عام
for the Conservation of Historic Towns and(. و�صــدر هــذا امليثــاق عن املجل�س 

الدويل للآثار وامل�اقع )ICOMOS( واتفق مع جميع مفاهيم احلفاظ يف امل�اثيق ال�صــابقة، 
واأكد على �رشورة الت�صــجيل الدقيق قبل اإجراء احلفاظ، كما اأ�صــاف اإىل تدابري احلفاظ، 
خماطر �صــري املركبــات داخل املــدن واملناطــق التاريخية وعمــل االحتياطــات اللزمة 
للحماية من الك�ارث الطبيعية مثل الزالزل والرباكني والفي�صــانات وغريها )ملحق 2(. 

)حريتاين، 2001؛ ق�صاب، 2006(.



البلدة القديمة وتحليلهاالجزء الثاني وصف األوضاع القائمة في

131   130

م�سادر امللكيات )�سندات امللكية( 2.8
يف البلدة القدمية بنابل�س

مت اإثبــات امللكيات والعقارات يف البلدة القدمية يف نابل�س على اختلف 
اأن�اعها مب�جب �صــندات ملكية خمتلفة امل�صادر، اإذ اإن اأعمال الت�ص�ية 
مل ت�صمل البلدة القدمية اأ�صــ�ة بباقي ق�صبات فل�صطني، وهذه امل�صادر، 

هي: 

)1( �سجالت الطاب� العثماين 

يت�صــف هذا الطاب� ب�صــفة خا�صــة يف ما يتعلق باأملك البلدة القدمية، 
ل على �صند الت�صجيل نف�صــه، جميع مّلك الط�ابق املقامة على  اإذ ُي�صــجَّ
قطعة االأر�س نف�صها، اإذ يبني ال�صند اأن الطابق االأر�صي با�صم �صخ�س، 
والطابق الثاين با�صم �صخ�س اآخر والطابق الثالث با�صم �صخ�س ثالث، 
ويحمل كثري من االأ�صــخا�س هذه ال�صــجلت ويقيمــ�ن دعاوى ملكية 
مب�جبها، ويتم البيع مب�جبها اأمام كاتب العدل، ويتم ا�صتخراج �صندات 
جديدة منها من دائرة االأرا�صــي بعد ترجمتها اإىل العربية، ولكن عند 
ذهاب امل�صــرتي اإىل دائرة االأرا�صي لت�صجيلها ترف�س االأخرية، علمًا 

اأن بع�س امللك ال ميلك�ن غري هذه ال�صجلت. 

ومن ال�صــائع يف دوائر املالية يف االأرا�صــي التي ال ي�جد بها طاب� اأن 
جند العقارات م�صــجلة با�صم �صــخ�س و�رشكائه دون وج�د تف�صيل اأو 
ذكر الأ�صــماء ال�رشكاء، ما ي�صطر اأ�صــحاب هذه العقارات اإىل اللج�ء 
اإىل املحكمــة الإثبات ملكيتهم، فبع�س املالكــني ال يثبت اأنهم �رشكاء يف 
العقار اإال يف �صجلت الطاب� العثماين الذي تاأخذ به املحكمة قرينة على 

امللكية، اإذا اقرتن بها الت�رشف بالعقار. 

)2( �سجالت الطاب� االجنليزي 

وهــ� مكتــ�ب باللغة االجنليزيــة يف دائرة االأرا�صــي يف نابل�س، من 
ال�صــجل رقــم واحد اإىل ال�صــجل الرابــع والع�رشيــن، ويبقــى باللغة 
االجنليزيــة اإىل اأن يقــ�م اأحد املالكــني )ومعظمهم مــن ال�رثة( ببيع 

االإرث اأو نقلــه، فينتقــل اإىل �صــجل عربي، ويطلق عليه طاب� �صــجل 
و�صفحة )طاب� قدمي(، ويتم فيه البيع والرهن وجميع اأن�اع املعاملت 

يف دائرة االأرا�صي، اأو اأمام كاتب العدل.

)3( �سجالت دائرة املالية

اإن االأملك )يف البلدة القدمية( غري امل�صجلة يف دائرة االأرا�صي م�صجلة 
يف دائرة املالية، وحتت�ي الدائرة يف �صجلتها ويف معظم عقاراتها ا�صم 
املالك و�رشكائه، وتعترب هذه اإحدى امل�صاكل القان�نية التي ت�صادف اأية 
عملية بيع، اأو ترميم، اأو تاأجري، اأو ا�صت�صدار رخ�صة بناء، فعند فتح 
معاملة تغيري ت�رشف يف دائرة املالية اأو طلب احل�صــ�ل على اإخراج 
قيد )�صــند ملكية( تطلب دائرة املالية اإقامة دع�ى على دائرة مالية من 
اأجل تبيان اأ�صــماء ال�رشكاء يف العقار، وبعد ح�ص�ل املدعي على قرار 
من املحكمة يتم ت�صجيله يف  دائرة املالية، وتعتمد املحكمة يف حكمها على 
الت�رشف، وعلى من يدفــع �رشيبة االأملك، ويف كثري من االأحيان 
ي�ؤخذ الطاب� العثماين كبّينة، الأنه يف ال�صــجل الرتكي  يدّون ا�صم املالك 

واأ�صماء �رشكائه.

)4( ال�كاالت الدورية

هــي عقد وكالة بني امل�كل وال�كيل، وفيها اإقرار ب�ق�ع البيع وقب�س 
الثمــن، فهــي ت�صــمل عقدين؛ عقــد ت�كيل وعقــد بيع يتداخــلن معًا 

وي�صكلن املفه�م املتعارف عليه )ال�كالة الدورية(.

يجــري الكثري من عمليات البيــع داخل البلدة القدميــة مب�جب وكالة 
دورية، ذلك الأنها من اأ�صــهل الطرق واأ�رشعها يف اإمتام البيع، ولكن 
الكثري من امل�صــرتين ال ينفذون الــ�كاالت التي بح�زتهم لدى املرجع 
املخت�س، �صــ�اء اأكان يف دائرة ت�صجيل االأرا�صي اأم يف دائرة املالية، 
وذلك جتنبًا لدفع �رشائب م�صــتحقة على العقــار املباع، فعندما يذهب 
امل�صرتي لت�صجيله وتنفيذ ال�كالة، تطلب براءة ذمة عن العقار م��ص�ع 
البيع فيتقاع�س عن تنفيذهــا، مع العلم اأن مدة �رشيان ال�كالة الدورية 
هي خم�صــة ع�رش عامًا، وبعد ذلك تنتهي وت�صبح قرينة على امللكية اإذا 
اقرتنــت بالت�رشف، وهذه من امل�صــاكل القان�نيــة املتكررة، لي�س يف 

اأن�اع امللكيات3.8

البلدة القدمية فح�صــب، واإمنا يف جميع اأرجاء االأرا�صــي الفل�صطينية، 
اإذ ي�صطر امل�صرتي اإىل مراجعة املالك اأو ورثته لبيعه مرة اأخرى، اإذا 
قبل اأو قبل�ا، واإاّل عليه مراجعة املحكمة واإقامة دع�ى الإثبات حقه. 

تتنــ�ع امللكيات يف البلدة القدمية، فهنــاك االأملك ال�قفية، وامللكيات 
الفردية �ص�اء اأكانت با�صم مالكها اأم با�صم ورثته، واملرافق العامة. 

ميكن ت��صيح هذه االأن�اع على النح� التايل:

)1( االأمالك ال�قفية

يبلــغ عدد املحلت امل�ق�فة اأو التي ي�جد علــى جزء منها وقف داخل 
البلــدة القدميــة 227 حمًل جتاريــًا، وبع�س البي�ت. ميكن ت�صــنيف 

االأملك ال�قفية فيها يف ثلثة اأن�اع: 

)1( ح�سب جمالها، وتق�سم اإىل ما يلي:

االأوقاف ال�صــحيحة: ت�صــتمل على العقارات التي ي�قفها  	•
مالكها وقفًا �صحيحًا وفق اأحكام ال�رشيعة، ويقت�رش نطاق 

هذه االأوقاف على العقارات من الن�ع امللك. 

االأوقــاف غري ال�صــحيحة: ت�ــرشي على االأرا�صــي من  	•
الن�ع املريي. 

االأوقاف الع�رشية: ويطلق عليه وقف التخ�ص�صات، ويقع  	•
على االأم�ال التي تتخلــى عنها دولة للجهة امل�ق�ف لها، 
ويكتب على �صند امللكية عبارة م�ق�فة وقف تخ�ص�صات، 
ويف هــذا الن�ع من ال�قــف تاأخذ دائــرة االأوقاف 10% 
من �رشيبة املالية املفرو�صــة عليها، من اأجل ا�صــتخدامها 

و�رشفها على االأوقاف العامة وعلى امل�صاجد.

)2( ح�سب اجلهة امل�ق�ف عليها، وتق�سم اإىل ما يلي:

ال�قــف االإ�صــلمي العام: هــي امل�صــاجد والزوايا، ومن  	•
اأ�صــهر م�صــاجد  البلــدة القدميــة م�صــجد احلنبلي وم�صــجد 
البيك وم�صــجد الن�رش وم�صجد ال�صــلحي الكبري وم�صجد 
اخل�رشاء وم�صــجد اخل�رش وم�صــجد ال�صــاط�ر، علمًا اأن 
املحــلت التجاريــة ال�اقعة ح�ل بع�س تلك امل�صــاجد هي 

وقف، وي�رشف ريعها على امل�صاجد واإعمارها.

االأوقــاف اخلريية: وتخ�صــ�س بكامل عقارهــا وريعها  	•
جلهــة من جهات اخلري منذ وقفها، دون اأن يك�ن لل�اقف 
اأو لذريته حق فيها. يقف ال�صــخ�س عقارًا ليك�ن م�صــجدًا 

اأو م�صت�صفى اأو مدر�صة. 

االأوقــاف الذريــة: وهي التي تخ�صــ�س بكامــل عقارها  	•
واإيرادهــا  اإىل �صــخ�س اأو اأ�صــخا�س اأو لذريتهم اأو لعمل 
معــنّي، اإىل اإن تــ�ؤول اإىل جهــة مــن جهــات اخلري عند 
زوال ال�صــبب امل�قــ�ف عليه، ك�فاة  ال�صــخ�س امل�ق�فة 

عليه.  

االأوقاف امل�صــرتكة: تخ�صــ�س غلتها وريعها اإىل جهات  	•
اخلري، واإىل ال�قف الذري معًا.

)3( ح�سب اإدارة اأم�الها، وتق�سم اإىل ما يلي:

اأوقاف ملحقة: تك�ن اإدارتها بيدي مت�لني. 	•

اأوقاف م�صب�طة: تك�ن اإدارتها بيد دوائر االأوقاف.   	•

اإن االأرا�صــي والعقارات داخل حدود بلدية نابل�س هي اأرا�صــي ملك  
بحكم القان�ن ا�صــتنادًا اإىل قان�ن حت�يل االأرا�صي من مريي اإىل ملك 
رقم 41 ل�صــنه 1953  املن�صــ�ر يف جريدة ر�صــمية برقم 1134 تاريخ 
ــت  الفقرة ثلثة من املــادة  الثالثة على: "حت�ل  16-2-1953، اإذ ن�صّ

االأرا�صــي االمريية ال�اقعة داخل حدود البلدية من مريي اإىل ملك"، 
وكــ�ن البلدة القدميــة يف نابل�س تقع داخل حــدود البلدية، فقد حت�لت 

عقاراتها من املريي اإىل امللك. 
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)2(  االأمالك اخلا�سة

وت�صــمل امللكيــات والعقــارات اخلا�صــة الفرديــة 
امل�صجلة با�صم �صخ�س معني، ي�صتفيد منها، وت�رث 

اإىل ورثته.

)3( املرافق العامة

ت�صم البلدة القدمية بنابل�س الكثري من املباين امل�صتملكة 
ل�صــالح البلديــة، ليتــم ا�صــتخدامها كمرافق عامة 
خلدمة ال�صكان، كما ت�جد فيها عني القري�ن، ومت 
بنــاء دي�ان اليا�صــمينة خلدمة �صــكانها، كما جرى 
ا�صــتملك اأرا�س ومباٍن جلعلها �صاحات وحدائق 
عامــة، وجــرى ا�صــتملك بع�ــس البيــ�ت ليتم 

ا�صتخدامها كعيادات �صحية ومراكز ثقافية.

ق�انني االإيجار اخلا�سة بالبلدة القدمية 4.8

ميكن تلخي�س هذه الق�انني واالأحكام على النح� التايل:

)اأ( ق�انني االإيجار
االإيجــارة ه� بيع منفعة عقار اإىل �صــخ�س اآخر، وه� عقد ك�صــائر العقــ�د، واالإيجار يف 
اأرا�صي ال�صلطة الفل�صطينية ومن �صمنها البلدة القدمية يف نابل�س حتكمه االآن ثلثة  ق�انني، 

هي: 

)1( جملة االأحكام العدلية

اإن الن�صــ��س التي حتكم االإيجارة يف جملة االأحــكام العدلية، هي من املادة رقم 404 اإىل 
املادة رقم 611. واال�صــتئجار مب�جب اأحكام املجلة ال�صــارية املفع�ل واملطبقة يف اأرا�صي 
ال�صلطة الفل�صطينية حمدود املدة،  وامل�صتاأجر فيها غري حممي. اإذ اإن مدة االإيجار هي املتفق 

عليها يف عقد االإيجار، على اأ�صا�س القاعدة القان�نية "العقد �رشيعة املتعاقدين". 

)2( قان�ن املالكني وامل�ستاأجرين رقم 63 ل�سنة 1953

وه� الذي ينظم العلقة بني املالك وامل�صــتاأجر داخل حــدود البلديات، وطبعًا ت�رشي على 
االإيجارة داخــل البلدة القدمية ك�نها داخل حدود بلدية نابل�ــس. واأهم ما مييز هذا القان�ن 
جعل امل�صتاأجر حمميًا، اأي اأن عقد االإيجار يجدد تلقائيًا دون حاجة اإىل م�افقة املالك، واإذا 
ن�س العقد �رشطًا بتحديد املدة، يك�ن ال�رشط باطًل والعقد �صــحيحًا. وبينت املادة الرابعة 
من قان�ن املالكني وامل�صــتاأجرين اأنه ال يج�ز اأن يحكم باإخلء امل�صــتاأجر من املاأج�ر اإال يف 

حاالت حمددة، وهي:

اإذا تخلف امل�صــتاأجر عن دفع االأجرة م�صــتحقة االأداء خــلل ثلثني ي�ما من  	•
تبليغه طلبا بذلك من املالك ب�ا�صطة كاتب العدل.

اإذ اأ�رّش امل�صتاأجر عمدًا بالعقار اأو �صمح عمدًا باإحلاق ال�رشر به. 	•

اإذا ا�صتعمل امل�صتاأجر العقار اأو �صمح با�صتعماله لغاية غري م�رشوعة.  	•

اإذا اأّجــر امل�صــتاأجر بدون م�افقــة املالك اخلطية العقار اأو ق�صــما منه اأو اأخله  	•
ل�صــخ�س اآخر غري املالك، اأو �صــمح ب�صــغله من قبل �رشيــك اأو �رشكة، اأو اإذا 

كان تركه بدون �صغل مدة تزيد على �صتة اأ�صهر.

اإذا كان املالك ال ي�صغل عقارًا يف املنطقة املبح�ث عنها ورغب  	•
يف �صــغل العقار بنف�صــه، واقتنعت املحكمة بان ثمة حمًل اآخر 

مي�ص�رًا للم�صتاأجر ي�صلح ا�صتعماله اإىل احلد املعق�ل.

اإذا كان املالك يرغب يف اإجراء تغيري اأو تعمري اأ�صا�صي يف  	•
العقار اأو يف البناء الذي ي�ؤلف العقار ق�صــما منه على وجه 
ي�ؤثــر يف العقار، �رشط اأن يكــ�ن التعمري �رشوريا وان 
يك�ن املالك ح�صــل على الرخ�صــة اللزمة لذلك، واأبلغ 
امل�صتاأجر اإخطارًا خطيًا باإخلء املاأج�ر قبل مدة ال تقل عن 

�صتة اأ�صهر.

	اإذا ان�صــاأ امل�صــتاأجر على اأر�س خا�صــة له عقارًا منا�صــبًا  	•
ملمار�صة اأعماله التجارية اأو ل�صكناه.

اإن قان�ن املالك وامل�صــتاأجر ال�صــاري داخل البلدة القدمية عّرف املالك 
باأنه ال�صخ�س املت�رشف يف العقار اأو من ميلك ح�صة �صائعة فيه، ومن 
يك�ن وكيل عرفيًا اأو اأي �صــخ�س تنتقل اإليه ملكية من املالك االأ�صلي، 
وعــّرف امل�صــتاأجر باأنه اأي �صــخ�س ي�صــغل العقار مب�افقــة املالك اأو 
مب�افقة ال�كيــل العريف للمالــك اأو ويل اأو زوج القائم على زوجته، 
اأو اأي �صــخ�س ينتقل اإليه العقار من امل�صــتاأجر االأ�صــلي، كذلك يعطي 
القان�ن املالك الذي ميلك اأية ح�صــة �صائعة يف العقار مهما كانت، واإن 

كانت 1% ، احلق بتاأجري العقار اإىل اأي �صخ�س.

وهذه االأحكام كانت مطبقة اأي�صًا داخل البلدة القدمية، فكان اأي وريث 
اأو �رشيــك ي�ؤجــر ما ورثه يف اأي عقــار مهما كان مقــدار ملكيته فيها 
بغ�ــس النظر عن م�افقة باقي ال�رثــة وال�رشكاء، ما اأدى اىل ظه�ر 
م�صــاكل قان�نية بني ال�رشكاء يف العقار، ك�ن امل�صتاأجر حمميًا مب�جب 

قان�ن  املالك و امل�صتاأجر . 

)3( االأمر الع�سكري رقم 1271 �سنة 1989

لقد عدل االأمر الع�صــكري تعريف املالك: باأنه "ه� �صاحب املاأج�ر اأو 
الذي ميلك اأكرث من ن�صف امللكية للعقار اأو �صاحب اإدارة العقار اأو اأي 
�صــخ�س تنتقل اإليه ملكية العقار"، اأي اإن االأمر الع�صكري اأعطى حق 
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التاأجري ملن ميلك 51% اأو اأكرث اأو مت�يل ال�قفيات.

وبنّي االأمر الع�صكري اأنه يف حال كان املالك ال ميلك 51% من العقار 
فلي�س له احلق بتاأجريه، واإن اأجره يحتاج عقد االإيجار الذي نظمه  اإىل 
م�افقــة اأغلبية ال�رشكاء يف امللك، واإاّل يكــ�ن العقد باطًل ويحق لباقي 
ال�رشكاء اإخراج امل�صتاأجر من املاأج�ر ب�صبب بطلن العقد، وال ت�رشي 
يف هذه احلالة على امل�صــتاأجر احلماية املن�صــ��س عليها بقان�ن املالكني 

وامل�صتاأجرين. 

تن�س القاعدة القان�نية ال�صهرية على اأن القان�ن ال ي�رشي باأثر رجعي، 
اأي اأن  العق�د ال�صابقة لتاريخ �صدور االأمر الع�صكري  )اأي قبل تاريخ  
26-3-1989( بقيت  �صحيحة، وال يج�ز الطعن فيها بحجة اأن امل�ؤجر 

فيها ال ميلك 51% من املاأج�ر.

وعدل االأمر الع�صكري املادة اخلام�صة من قان�ن املالكني وامل�صتاأجرين 
رقم 63 ل�صــنة 1953، وجاء فيه: يحق للمالك اأن يطلب من امل�صــتاأجر 
الــذي كان م�صــتاأجرا مــن يــ�م 31 كانــ�ن االأول 1975 زيادة بدل 

االإيجار ح�صب الن�صب التالية:

امل�صتاأجر الذي كان م�صتاأجرا قبل �صنة 1954 تك�ن زيادة  	•
بن�صبة 30% عن كل �صنة اإيجار اأو اأي جزء منها.  

	امل�صــتاأجر الذي كان م�صــتاأجرًا يف الفرتة ما بني 3 كان�ن  	•
الثاين 1955 و 31 كان�ن االول 1964 تك�ن زيادة بن�صبة 

20% عن كل �صنة اإيجار اأو اأي جزء منها. 

امل�صــتاأجر الــذي كان م�صــتاأجرًا بالفرتة ما بــني 1 كان�ن  	•
الثاين 1965 و1 كان�ن االأول 1975 تك�ن زيادة بن�صــبة 

10% كل �صنة.

وتك�ن هذه الزيادات اإذا كان اال�صتئجار لغاية ال�صكن 50% من الن�صب 
املبينة �صابقا.

اأي اأن االأمر الع�صــكري رفــع االأجرة املتفق عليهــا يف عقد االإيجار، 
وجتدر االإ�صارة اأن معظم االإيجارات امل�ج�دة داخل البلدة القدمية ال 
يدخــل عليها تغري يف االأجرة ك�نها قدمية، اأي اأن امل�صــتفيد املبا�رش من 

هذا االأمر الع�صــكري ه� املالك، ولك�ن بع�س االإيجارات منخف�صــة 
جدًا، ما حدا ببع�س املالكني اإىل اال�صــتناد اإىل االأمر الع�صكري املذك�ر 
وتعديل االأجرة، وخ�ص��صًا اأن املحاكم حتكم على امل�صتاأجر دفع فرق 
االأجــرة من تاريــخ املطالبة اإىل وقــت اإقرار االأمر الع�صــكري. وقد 
قــام معظم املالكني بتاأجيل املطالبة اإىل حني انتهاء االنتفا�صــة االأوىل، 

واإقامة ال�صلطة الفل�صطينية يف العام 1994. 

)ب( �سيانة االأج�ر
اإن هدف االإيجارة ه� احل�ص�ل على منفعة مق�ص�دة، وهذا ال يتحقق اإال 
اأن يك�ن العقار بحالة جيدة متكن امل�صــتاأجر من احل�ص�ل عليها. ولهذا 
فان  حدوث اأي خلل ي�ؤثر يف هذه املنفعة، بدون فعل امل�صتاأجر، وبدون 

اأن يك�ن ذلك جراء اال�صتعمال املعتاد عرفا، يلزم امل�ؤجر باإ�صلحه.

وهذا ما اأو�صــحته املادة 529 من جملة االأحكام العدلية التي جاء فيها: 
"اإن االعمــال التي تخل باملنفعة املق�صــ�دة العائــدة على العقار، مثل 
تعمري الدار وطرق املاء و�صــائر االأم�ر التي تتعلق بالبناء كلها الزمة 
على �صــاحب الــدار، اإال اأن تك�ن حني ا�صــتاأجرها كانــت على هذه 

احلال، وكان قد راآها فانه حينئذ يك�ن قد ر�صي بها". 

اأمــا اإذا كان اخللل ب�صــيطا، اأو مــن االأم�ر امل�صــتعجلة التي ال تتحمل 
التاأخري، وطلب من امل�ؤجر اإ�صــلحه فتاأخر اأو ا�صتحال االت�صال به، 
جاز للم�صتاأجر اإ�صلحه واقتطاع نفقته من بدل االأجرة، وذلك ح�صب 
ن�س املادة 528 من جملة االإحكام العدلية، ون�س املادة ال�صاد�صــة من 

قان�ن املالكني وامل�صتاأجرين رقم 62 ل�صنة 1953.

وهنــاك م�رشوفات لل�صــيانة يجب على امل�صــتاأجر القيــام بها، والتي 
تك�ن من جراء اال�صتعمال اأو ب�صبب امل�صتاأجر، مثل: ا�صتبدال امل�صابيح 

واإ�صلح الزجاج املك�ص�ر وتلف احلنفيات.

)ج( املحدثات يف املاأج�ر
اإن املحدثات واالإ�صــلحات يف املاأج�ر تتم وفق اأمرين، ح�صب ن�س 

املادة 530 من جملة االأحكام العدلية، هما: 

اإذا اأحدث امل�صتاأجر باإذن امل�ؤجر اإن�صاءات واإ�صلحات )حمدثات(   -1
ملنفعة املاأج�ر اأو �صيانته رجع عليه بها مبا اأنفقه بالقدر املتعارف 
عليه، واإن مل ي�صــرتط له حق الرج�ع، كاإ�صلح الت�صدع اأو 
اإ�صــلح بع�س اجلــدران اأو اإ�صــلح اأنابيب امليــاه التي كانت 
ت�رشب املياه اإىل املبنى، وميكن اأن ت�صــبب �رشرًا للمبنى، فاإن 

للم�صتاأجر حق الرج�ع ب�رشطني:

االإذن امل�صــبق من امل�ؤجر اأو ح�صب اأحكام املادة ال�صاد�صة  	•
من قانــ�ن املالكني وامل�صــتاأجرين، والتي ا�صــرتطت اأن 
ينبه امل�ؤجر اإىل نيته الت�صــليح واخل�صــم مــن بدل االأجرة 

ب�ا�صطة كاتب. 

اأن تك�ن مل�صلحة املاأج�ر، اأي اأن تك�ن االأعمال ل�صيانة  	•
املاأج�ر وحفظه. 

اأما اإذا كان ما اأحدثه امل�صــتاأجر عائدًا مل�صلحته ال�صخ�صية، فلي�س   -2
له حق الرج�ع على امل�ؤجر ما مل يتفق على خلف ذلك.

هناك اإ�صــلحات تتم مل�صــلحة امل�صــتاأجر فقــط، كا�صــتبدال البلط  بن�ع 
اآخــر، مع العلــم اأن البلط القــدمي االأثري التاريخــي امل�ج�د يف بع�س 
بيــ�ت البلدة القدميــة ال يج�ز تغيريه، واإن تغيــريه يعطي احلق للم�ؤجر 
باإخلء امل�صــتاأجر من املاأج�ر. ويف حال ا�صــتبدال اأب�اب اخل�صب باأب�اب 
حديدية، اأو ا�صــتبدال ال�صبابيك امل�صن�عة من اخل�صب باالأملني�م، فلي�س من 
حق امل�صتاأجر الرج�ع للم�ؤجر، ولكن مثل هذه التعديلت يراها امل�ؤجر، 
يف بع�س االأحيان، من ن�ع تغيري املاأج�ر، ما يعطيه احلق باإقامة دع�ى 
الإخــلء امل�صــتاأجر، وخ�ص��صــًا اإذا كان بدل االأجرة متدنيــًا، اإذ يتعامل 

امل�ؤجر مع التغيري كفر�صة الإخلء امل�صتاأجر، اأو تعديل بدل االأجرة.

ون�صــت املادة 533 من جملة االأحكام العدلية: "اإن كان امل�صــتاأجر يخرب 
املاأج�ر باإحدى ال�ص�ر ومل يقدر  امل�ؤجر منعه  له احلق  بف�صخ االإيجارة". 

واعترب قان�ن  املالك و امل�صتاأجر تخريب امل�صتاأجر للماأج�ر �صببًا للإخلء 
ح�صب ن�س املادة الرابعة، فقرة "ب"، ومن هذه االأعمال و�صع اآالت 
اأو اأجهزة قد ت�رش باملاأجــ�ر اأو تنق�س قيمته، اأو هدم بع�س واجهات 

املاأج�ر، وغري ذلك من االأم�ر التي قد تلحق �رشرًا بالعقار.
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ق�انني البناء والتنظيم5.8

�صنفت البلدة القدمية بنابل�س "بلدة قدمية" تنظيميًا، نظرًا لقدمها وطبيعة 
بنائها، فعندما قام الربيطاني�ن باإعداد هيكلية ملدينة نابل�س عام 1945، 
بينــت يف هذه الهيكلة البلدة القدمية وحدودها، و�صــنفت على اأنها بلدة 
قدمية من ناحية البناء والتنظيم وال�صــيانة، وكان ذلك وفق م�رشوع 
كاندل امل�دع �صــنة 1946/2/7 واملنفذ بتاريخ 1948/10/15، وكانت 

هذه اأول هيكلية حديثة و�صعت ملدينة نابل�س.

عدلــت هــذه الهيكلية باإعــداد امل�ــرشوع التعديلي رقم 42 يف اجلل�صــة 
ال�صــابعة والتي عقدت بتاريخ 1996/12/28، وذلك ا�صتنادًا للمادة 22 
من قان�ن تنظيم املدن والقرى رقم 79 ل�صــنة 1966، وقد اأبقت حدود 

البلدة القدمية على حالها كما كانت.

يعني ت�صــنيف منطقة تنظيميًا كبلدة قدمية، اأن لها �رشوط بناء واإفراز 
خا�صــة، نظرًا لطبيعة بنائها وتاريخهــا، واأن يراعى عند البناء عدم 

ك�صف اجلريان واملحافظة على طابعها القدمي.  

والأهمية البلدة القدمية ومن اأجل حماية هذا املعلم االأثري والتاريخي، 
و�صــعت بلدية نابل�س م�رشوع قان�ن ينظمها، ا�صــتنبطت اأحكامه من 
قانــ�ن تنظيــم املدن والقــرى رقم 79 ل�صــنة 1966، وقانــ�ن تنظيم 
املــدن والقــرى ل�صــنة 1936 وقان�ن االآثــار العامة وق�انــني حماية 
االأثــر التاريخي، واأطلقت عليه "م�ــرشوع قان�ن حماية البلدة القدمية 

واملحافظة عليها". 

وبني م�رشوع هذا القان�ن طريقة احلماية، واأكد على �رشورة التزام 
جلنة التنظيم بال�رشوط التنظيمية اخلا�صــة بالبلدة القدمية، ونظم اإدارة 
م�صــاريع الرتميم وبني طريقته، واالأ�صكال اخلارجية للبناء، واأ�صكال 

املظلت اخلارجية للمحلت. 

لكن امل�رشوع ما زال يف انتظار اإقراره من اجلهات املعنية، وهي جلنة 
التنظيــم والبناء املحلية )بلدية نابل�س(، وجلنــة التنظيم االإقليمية، ومن 
ثم اإقــراره من جمل�س التنظيم االأعلى مب�صــادقة وزير احلكم املحلي، 

وم�صــادقة الرئي�ــس عليــه، ون�رشه يف اجلريــدة الر�صــمية،  وك�ن 
اأحكامه ماأخ�ذة من ق�انني التنظيم ال�صــارية، فمعظم بن�ده التنظيمية 

مطبقة حاليًا.

يتطلــب البناء اجلديــد يف البلــدة القدمية م�افقــة دائرة االآثــار العامة 
اخلطية، وذلك ح�صــب املادة 56 من قان�ن تنظيم املدن والقرى ل�صــنة 
1936 "ال يج�ز اإعطاء اأية رخ�صــة الإقامة اأي بنــاء اأو تنفيذ اأي عمل 

اإال بعد اأن يحال الطلب من قبل جلنة حملية اإىل مدير دائرة االآثار".

يت�صمن قان�ن املدن والقرى ل�صنة 1936 طريقة البناء يف البلدة القدمية 
واأو�صافه، وجاء ذلك حتت بند اأحكام اإ�صافية  للبلدة القدمية كما يلي:

)1( قيا�س الغرف وارتفاعها

يحظر اأن تقل م�صاحة اأية غرفة ت�صتعمل لل�صكن عن ع�رشة اأمتار مربعة، 
ويقت�صــي اأن يك�ن احلد االأدنى الرتفاع مثل هذه الغرفة حم�ص�بًا من 

نهاية الق��س يف الدور املعق�دة على طراز القدمي )3 اأمتار(.

)2( االأر�سية

يجب اأن تك�ن اأر�صــيات جميع الغرف امل�صــتعملة لل�صــكن مر�ص�فة 
باحلجارة اأو مبلطة اأو ممهدة باأية طريقة اأخرى، بحيث حت�ز م�افقة 

ال�صلطة ال�صحية بنابل�س.  

)3( م�ساحه الن�افذ

يجب اأن تخ�ص�س يف كل غرفة ت�صتعمل لل�صكن، ن�افذ ال تقل م�صاحتها 
عن ُع�رش م�صــاحة االأر�صــية املت�صلة ات�صــااًل مبا�رشًا باله�اء الطلق. 

ي�صاف اإىل ذلك اإيجاد ته�ية مب�افقة ال�صلطة ال�صحية بنابل�س.  

)4( اأ�سكال بناء ممن�عة

ال ي�صــمح باإقامة اأي بناء جديد اأو ت��صيع بناء قائم يف امل�صاحة امل�ج�دة 
اإال بعد اأخذ م�افقة اللجنة املحلية واللجنة الل�ائية للبناء. كما ن�س قان�ن 

)د( اإجراء الرتميمات
امل�صــتاأجر ملــزم باإجــراء الرتميمات الطفيفــة يف املاأج�ر، اأي اإ�صــلح 
العيــ�ب الب�صــيطة التي حتدث مــن جراء اال�صــتعمال املعتــاد للماأج�ر. 
وقــد بينت املادة 532 من جملة االأحكام العدلية اأن على امل�صــتاأجر اإجراء 
الرتميمات الطفيفة التي مت االتفاق عليها اأو جرى العرف باأنه مكلف بها. 

)ه�( عق�د ال�سمان 
املق�صــ�د بها ت�صــغيل حمل اأو دكان جتاري لفرتة من الزمن لقاء بدل 
مايل. ويف اأغلب االأحيان يك�ن البدل املتفق عليه ن�صــبة من االأرباح، 
وهــذا ما يحدث عادة، فيتــم جرد املحل التجــاري ومعرفة حمت�ياته 
وقيمتها على اأن ي�صــلم ال�صــامن املحل التجاري يف نهاية مدة ال�صمان 

باملحت�يات والقيمة نف�صها وقت ال�صمان.   

ي�جــد يف البلدة القدمية بنابل�ــس الكثري من املحلت التجارية التي يق�م  
املالك وامل�صتاأجر على ال�ص�اء  بت�صمينها الأ�صباب خمتلفة. 

)1( املالك  

يق�م ب�صــمان حملــه التجاري خ�فا من تاأجــريه، الأن االإيجار يك�ن 
غري حمدد املدة وخا�صــعًا لقانــ�ن املالك وامل�صــتاأجر، فيلجاأ املالك اإىل 
و�صــع ب�صاعة بداخل حمله وت�صــمينه حتى ي�صمن عدم بقاء املحل بيد 

ال�صخ�س نف�صه، وببدل االإيجارة نف�صه.

)2( امل�ستاأجر 

اإن عق�د ال�صمان يف حالة قيام امل�صتاأجر بت�صمني  حمله امل�صتاأجر، تك�ن 
�رشيــة ودون معرفة املالك، الأنه  يف حال علــم املالك فله احلق باإخلء 
امل�صــتاأجر من املاأجــ�ر، ك�ن ذلك يعد اإ�رشاكًا يف املاأج�ر ح�صــب ن�س 
املادة الرابعة فقرة "د" من قان�ن املالك وامل�صتاأجر رقم 62 ل�صنه 1953، 
ويق�م عدد كبري من امل�صــتاأجرين بت�صمني حملتهم يف البلدة القدمية يف 
نابل�س حني يت�فى امل�صــتاأجر، وال يك�ن له اأوالد ذك�ر، اأو ب�صبب عدم 
رغبــة االأوالد بالعمــل يف املحل، فيتم عمل عقد �صــمان �رشي، وعقد 
عمل علني، حتى يقال اإن َمن ي�صغل املاأج�ر عامل لدى امل�صتاأجر ولي�س 
�صــامنًا، واإذا اأثبت املالك اأن امل�صــتاأجر قد �صمن حمله  فله احلق باإخلء 
امل�صــتاأجر، علمًا اأن معظم بدالت االإيجارة يف البلدة القدمية منخف�صــة، 
واأن معظم املحلت خلّ�ها عال، ما ي�صــطر امل�ؤجر اإىل اإخلء امل�صتاأجر 

منه الإ�رشاكه يف املاأج�ر �صخ�صًا اآخر.
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تنظيــم املدن ل�صــنة 1936، اإن البنــاء يف البلدة القدميــة وفق �رشوط 
الهيكليــة يجــب اأن ال يزيد عــن ارتفاع ع�رشة اأمتــار، اأي طابقني اأو 
ثلثة ح�صــب ارتفاع الطابــق، واأن يراعى فيه عدم ك�صــف اجلريان 
وال�صــاحات ال�صماوية املجاورة، ك�ن البناء متل�صقًا، وحيث تت��صط 

معظم بي�ت البلدة القدمية �صاحة �صماوية .

اإن البناء يف البلدة القدمية يجب اأن يك�ن ح�صــب نظام البناء الفل�صطيني 
امل�صادق عليه يف جل�صة 30 جل�صة رقم 4 بتاريخ 1996/8/24، والذي 
ت�صــمن عددًا من الن�ص��س اخلا�صة بالبلدات القدمية، ميكن تلخي�صها 

مبا يلي:

جــاء يف جدول رقــم 14منه: "اإن االرتــداد االأمامي يف  	•
البلدة القدمية �صفر، واجلانبي مرتان واخللفي مرتان".

بالن�صــبة لطريقــة اإفــراز االأرا�صــي، جاء فيــه: "يج�ز  	•
اإفراز اأيــة قطعة اأر�س داخــل البلدة القدميــة مهما كانت 
م�صــاحتها"، ومل ي�صرتط النظام م�صــاحات معينة للإفراز 
)مثل: يف بع�س مناطق التنظيم  خارج البلدة القدمية يجب 
اأن تك�ن م�صــاحة قطعه االأر�س املراد اإفرازها 600 مرت 
مربع(، وذلك ب�صــب خ�ص��صــية البلدة القدمية من حيث 

طبيعة البناء و�صغر م�صاحات االأرا�صي. 

ا�صــتثنى هذا النظام �رشورة ت�فري م�اقف �صــيارات عند  	•
البناء.

ي�صرتط البناء يف البلدة القدمية با�صتخدام احلجر فقط حتى  	•
يتلءم مع املحيط والطراز املعماري امل�صتخدم فيها.

عنــد اإعطاء ترخي�س بنــاء يف البلدة القدمية يجب مراعاة  	•
�صكل البناء من ناحية القناطر والعق�د واالأق�ا�س واملحافظة 

عليه.

عند عمليه االإعمار والرتميم ي�صــرتط عدم الق�صارة على  	•
واجهات احلجر، فيجب ك�صــف احلجر وتكحيله  واظهار 

هذا اجلزء املعماري. 

)م�س�دة القان�ن الفل�سطيني للرتاث الثقايف(

امل�ساكل القان�نية التي ت�اجه 6.8
عملية الرتميم 

من املعيقات التي ت�اجه عملية الرتميم، �رشورة ح�صــ�ل امل�صــتاأجر 
علــى م�افقة مالك العقار عند رغبته بذلــك، اإذ عادة ما يرف�س املالك 
اإعطاء امل�افقة ب�صــبب بــدل االإيجار املنخف�س. وكــ�ن القان�ن يلزم 
مب�افقــة املالــك يف بع�س حاالت الرتميم، فيحــق للمالك رفع دع�ى 

اإخلء على امل�صتاأجر يف حال الرتميم دون م�افقة.
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الف�سل التا�سع: قطاع املياه وال�رشف ال�سحي والنفايات ال�سلبة

1.1.9 م�سادر املياه 

اعتمــدت نابل�س منذ القدم على عدد من ينابيع املياه 
يف التزّود باملياه، واأهمها ثلثة م�صــادر رئي�صة، 

هي )انظر �صكل رقم 1.9(:

نبع القري�ن 	•

نبع راأ�س العني 	•

نبع عني الع�صل 	•

اأما الينابيــع االأخرى فاأقل اأهميــة نظرًا النخفا�س 
اإنتاجيتهــا، اأو الأن اإنتاجيتهــا تخــف تدريجيــًا بعد 

انتهاء ف�صل ال�صتاء.

ال�اقع احلايل ل�سبكة املياه1.9

�صكل )1.9(: ت�زيع م�صادر املياه يف البلدة القدمية
امل�صدر: بلدية نابل�س، 2009.

ومبا اأن �صــبكة ت�زيع املياه للبلدة القدمية تعتمد ب�صكل دائم على مياه نبع القري�ن، فاإن هذا 
النبع يعترب م�صــدرها الرئي�س ال�صتهلك املياه وتزويدها. ولكن جتدر االإ�صارة اإىل اأنه من 
املمكن اال�صــتفادة من النبعني االآخرين )راأ�س العني وعني الع�صل( للغر�س ذاته، اإذ ت�جد 
خط�ط ناقلة من هذين النبعني اإىل �صــبكة ت�زيع املياه اخلا�صة بالبلدة القدمية، وبالتايل من 

املمكن اال�صتفادة من ذلك عند احلاجة اإىل اإمدادات اإ�صافية من املياه.

تن�صــاب مياه النبع ب�ا�صــطة اأنب�ب قطرة )8( ان�س وط�له )50( مــرتًا تقريبًا باجتاه خزان 
التجميع امل�ج�د يف حمطة �صــخ القري�ن، ليتم بعد ذلك �صــخ املياه عرب �صبكة الت�زيع اإىل 
اأجزاء البلدة القدمية املختلفة ب�ا�صطة نظام ال�صخ امل�ؤلف من م�صخة وملحقاتها، اإ�صافة اإىل 
م�صــخة اأخرى احتياطية. وجدير بالذكر انه مت اإن�صــاء خزان التجميع عام 1935 وب�صــعة 

600 مرت مكعب )خزان مزدوج ب�صعة 300 مرت مكعب لكل واحد(.

ي�صري اأول ت�ثيق مت�فر اإىل اأن اإنتاجية نبع القري�ن يف �صنة 1924 كانت ت�صاوي 600 مرت 
مكعب يف الي�م. اأما البيانات احلديثة التي ت�فرت لعامي 2007 و 2008 فهي م��صحة يف 

�صكل رقم )2.9( ح�صب بيانات دائرة املياه وال�رشف ال�صحي يف بلدية نابل�س.
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�صكل )2.9(: اإنتاجية نبع القري�ن يف عامي 2007، 2008
امل�صدر: دائرة املياه وال�رشف ال�صحي يف بلدية نابل�س، 2009.

وكما ه� وا�صح، فاإن اإنتاجية نبع القري�ن متغرية 
من �صــهر الآخر، وبالتايل تعتمد االنتاجية ب�صــكل 
رئي�س علــى معدل �صــق�ط االأمطار، مــا يجعلها 
متاأثــرة ب�صــكل كبــري بتقلبــات املنــاخ وتغرياته، 
فرنى ارتفاعًا يف االإنتاجية خلل ف�صــل ال�صــتاء، 
وانخفا�صــًا خلل ف�صــل ال�صــيف. اإن هذا االأمر 
يجعل من ال�صــع�بة مبــكان اإدارة ت�زيع وتزويد 
امليــاه يف البلــدة القدمية، اإذ ال ميكــن باأية حال من 
االأح�ال التنب�ؤ بكمية املياه املنتجة من نبع القري�ن.

2.1.9 ت�زيع املياه

ت�صــري مراجعــة ال�ثائق التاريخيــة اإىل اأن ت�زيع 
املياه يف البلدة القدمية كان يتم من خلل ال�صــّقائني 
ب�ا�صــطة الِقــَرب، والتي يتم مل�ؤها من ال�صــنابري 
يف  والرغبــة  امليــاه،  وفــرة  اأن  اإال  العم�ميــة. 
ا�صــتغللها على اأف�صــل وجه، اإ�صــافة اإىل احلاجة 
اإىل احلفاظ عليها من التل�ث، دفع البلدية يف �صــنة 
1934 اإىل البدء باإن�صــاء �صــبكة ت�زيــع املياه للبلدة 

القدمية.

بداأت فكــرة اإيجاد طريقة فاعلة لت�زيع املياه �صــنة 
1921، اإذ مت �صــنة 1922 اجنــاز درا�صــة اأوليــة 

مل�ــرشوع ت�زيــع امليــاه بنابل�س ب�ا�صــطة املهند�س 
�صــ�ل�مياك، تبعتهــا درا�صــة اأخرى عــام 1923 
اأعدهــا كل مــن املهند�صــني هيكر و يلني. يف �صــنة 
1926 اقــرتح املهند�ــس ن�بــل )مهند�ــس ما كان 

يعرف باملقاطعة ال�صمالية( يف درا�صته الهيدروليكية 
فكرة تركيب م�صــخة ل�صــحب املياه وت�زيعها، اإذ 
كانت تكلفة هذا امل�رشوع 12،000 جنيه فل�صطيني، 
اإاّل اأّن حــدوث الزلزال يف العــام التايل، وما نتج 
عنه من خراب ودمار حال دون ذلك، اإ�صافة اإىل 
عدم م�افقة مدير االأ�صــغال العم�مية يف حينه على 
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تركيب امل�صخة، ل�صــالح االقرتاح باال�صتفادة من 
فروق املنا�صيب لتزويد املياه.

اإال اأن تنفيــذ م�رشوع ت�زيع امليــاه بداأ عام 1934 
انطلقــًا مــن الدرا�صــة والت�صــميم املقدمــني من 
املهند�س ن�بل، كما ت�صــري لذلك ال�ثائق التاريخية 

املت�فرة لدينا، اإ�صافة اإىل درا�صة املهند�س ن�بل.

3.1.9 ا�ستهالك املياه

مت تقديــر االحتياجات الي�ميــة املائية للبلدة القدمية 
�صــنة 1926 مبا جمم�عه 430 مرتًا مكعبًا، وعلى 

النح� التايل:

	املنازل:  16 األف ن�صمة، ومبعدل 22  	•
لرتًا ي�ميًا للفرد ال�احد.

اجل�امــع:  10 ج�امع، مبعدل 2 مرت  	•
مكعب ي�ميًا للجامع ال�احد.

8 حمامــات، ومبعدل 6  احلمامــات:  	•
مرت مكعب للحمام ال�احد.

اإال اأن االحتياجات املذك�رة ال ت�صمل �صقي الب�صاتني 
ال�ا�صــعة االنت�صــار يف تلــك الفــرتة. اأما بالن�صــبة 
لل�صــتهلك احلــايل للمياه يف البلــدة القدمية، فاإن 
كميات اال�صتهلك ال�صهرية م��صحة يف �صكل رقم 
)3.9( ح�صب بيانات دائرة املياه وال�رشف ال�صحي 

يف بلدية نابل�س.
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�صكل )3.9(: كميات اال�صتهلك ال�صهرية للمياه يف البلدة القدمية لعامي 2006، 2007
امل�صدر: دائرة املياه وال�رشف ال�صحي يف بلدية نابل�س، 2009.

اإن جمم�ع اال�صــتهلك ال�صن�ي للمياه يف البلدة القدمية يف عام 2006 كان 244 األف  مرت 
مكعب. واإذا اأخذنا بعني االعتبار اأن عدد �صــكانها يقارب االآن 12.000 ن�صمة، فاإن معدل 
اال�صــتهلك الي�مي للفرد يرتاوح ما بني 35 و 70 لرتًا/الي�م كما ه� م��صح يف �صكل رقم 
)4.9(، وه� اأقل من احلد امل��صى به من قبل منظمة ال�صحة العاملية، التي حتدد 150 لرتًا/

ي�م كمت��صط، و 100 لرت/ي�م كحد اأدنى.
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�صكل )4.9(: معدل اال�صتهلك الي�مي للفرد من املياه يف البلدة القدمية لعامي 2006، 2007
امل�صدر: دائرة املياه وال�رشف ال�صحي يف بلدية نابل�س، 2009.

4.1.9 �سبكة ت�زيع املياه

اأن �صخ املياه وتزويدها يف البلدة القدمية متقطع )intermittent(، حيث يتم مرتني اأ�صب�عيًا 
يف فرتة ال�صــيف، وثلث مرات يف فرتة ال�صتاء. لذلك ي�صتخدم �صكان البلدة القدمية، كما 
ه� احلال يف بقية اأجزاء املدينة، خزانات املياه املتم��صــعة على اأ�صــطح املنازل يف اأوقات 

ت�قف ال�صخ. 

اأمــا ن�ع ال�صــبكة من الناحيــة الطب�ل�جيــة )topological network( فه� ال�صــكل احَلَلقي 
)looped(، والــذي ي�صــمح بتزويد املياه لنقاط اال�صــتهلك من اأكرث مــن خط، وهذا مهم 

لزيــادة درجة م�ث�قية )reliability( ال�صــبكة من ناحية القدرة علــى ت�زيع املياه يف حال 
انهيار عمل اأحد اخلط�ط اأو تعطله.

من املمكن اعتبار البلدة القدمية منطقة �صغط واحدة )pressure zone(، اإذ ال يزيد الفرق 
يف املن�ص�ب بني حمطة �صخ القري�ن واأعلى نقطة عن 80 مرتًا، وهذا الفرق اأقل من احلد 
امل��صى به وه� 100 مرت. هذا االأمر مهم، فه� ي�صمن عدم ت�صكل �صغ�ط هائلة جدًا على 

خط نقل املياه يف املناطق القريبة من حمطة ال�صخ اأو املناطق املنخف�صة.

تخدم �صبكة الت�زيع جميع �صكان البلدة القدمية. اأما 
بالن�صبة ل�صيانة ال�صبكة، فت�صــري الزيارات امليدانية 
واملقابلت التي مت اإجنازها اإىل اأن معظم ال�صــكان 
را�صــ�ن عــن اأداء البلدية، حيث اأفــاد 66% من 
الذيــن متــت مقابلتهم اأن ط�اقــم البلدية حت�رش يف 
احلال عند حدوث ك�رش يف خط املياه اأو املجاري، 
بينمــا اأفــاد 15% اأن ط�اقــم البلديــة تتاأخــر عدة 

�صاعات عند التبليغ عن حدوث الك�رش.
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تقييم �سبكة املياه2.9

ال�اقع احلايل ل�سبكة ال�رشف ال�سحي 3.9
يف البلدة القدمية

مما �صبق ميكن تقييم واقع �صبكة املياه كما يلي: 

ال ي�جد تل�ث يف املياه املزودة، اإذ اأكد ذلك التحليل الكيماوي  	•
وامليكروبي�ل�جي، وبالتايل فاإن املياه �صاحلة لل�رشب.

اأن تركيز الكل�ر يف العينات التي مت فح�صها من امل�اقع املختلفة  	•
�صــمن احلدود التي ت��صــي بها منظمــة ال�صــحة العاملية )0.3 

ملغم/لرت(، والذي ال ي�ؤثر �صلبًا على طعم املياه.

ب�صكل عام، فاإن �رشعة املياه و�صغطها يف ال�صبكة يقعان �صمن  	•
احلدود امل�صــم�ح بهــا، ولكن ال�صــغ�ط مرتفعــة بالقرب من 

حمطة ال�صخ.

تف�ق اإنتاجية نبع القري�ن مقدار اال�صــتهلك يف فرتة ال�صتاء،  	•
وعلى الرغم من اأن الفائ�س يتم اإر�صــاله اإىل خزانات البلدية، 
اإال اأن ذلك يتم عرب �صــبكة املياه، ولي�ــس من خلل خط مبا�رش 

خم�ص�س لذلك.

يفي الت�صــميم احلايل ل�صبكة ت�زيع املياه بالغر�س املطل�ب من  	•
حيث كفاءة الت�زيع وم�ث�قيته.

وعلــى الرغم من اأن البلدية تق�م با�صــتبدال العــدادات التالفة  	•
باأخرى جديدة من الن�ع احلجمي، هنالك �رشورة لعمل حملة 

لتغيري عدادات ال�رشعة باأخرى من الن�ع احلجمي.

يتم تزويد املياه يف البلدة القدمية ب�صــكل متقطع، وبالتايل جميع  	•
اأ�صــطح املنازل مــزودة بخزانات بحجــم 1م3 و 1.5 م3 خلزن 

املياه لل�صتخدام اأثناء ت�قف ال�صخ.

يــرتاوح معدل ا�صــتهلك الفرد يف البلــدة القدمية ما بني 35 و  	•
70 لرتًا/اليــ�م، وه� اأقل من احلد امل��صــى به من قبل منظمة 

ال�صحة العاملية.

معدل ا�صــتهلك الفرد يف البلدة القدمية من املياه )اإذا ما ق�رن  	•
باملناطــق االأخــرى من املدينــة( منخف�س، وينتــج ذلك، على 

االأغلــب، عن تزويد مناطق اأخرى تقــع خارجها من مياه نبع 
القري�ن.

اإن �صــبكة ت�زيــع امليــاه يف حالة جيــدة، ولي�صــت بحاجة اإىل  	•
ا�صــتبدال، فقد مت تركيب ال�صــبكة بداًل عن ال�صــبكة القدمية �صنة 

.1994

مت اإن�صــاء �صبكة ال�رشف ال�صــحي للبلدة القدمية يف بدايات الثلثينيات 
من القرن املا�صــي، وا�صــتمرت عملية ت��صــعتها، حيث متت اإ�صافة 
خط�ط جديــدة لها، وحتديدًا يف الفرتة ما بني 1955 و1958، لتخدم 

االآن �صكان البلدة القدمية جميعهم.

�صــكل رقم )5.9( ي��صح امتداد �صبكة ال�رشف ال�صحي للبلدة القدمية، 
اإ�صــافة اإىل اخلط�ط الرئي�صــية امل�ؤديــة اإىل مركز املدينة، و�صــارع 
فل�صطني و�صارع �صفيان، وامتداده العم�دي )�صارع احلاج معزوز(.

يبلغ املجم�ع الكلي لط�ل �صبكة ال�رشف ال�صحي للبلدة القدمية ح�ايل 
11 كم. 

�صكل )5.9(: �صبكة ال�رشف ال�صحي للبلدة القدمية
امل�صدر: دائرة املياه وال�رشف ال�صحي يف بلدية نابل�س، 2009.

اأمــا بالن�صــبة لن�عية خط�ط �صــبكة ال�رشف ال�صــحي، فهي ن�عان: 
)Concrete( وبط�ل 275.8 مرتًا و)UPVC( بط�ل 956.2 مرتًا.

تخدم �صــبكة ال�رشف ال�صحي م�صاحة تزيد عن م�صاحة البلدة القدمية، 
وبالتايل فاإن عــدد املخدومني يف�ق ذلك العدد الذي يتم تزويده باملياه 
مــن �صــبكة ت�زيع املياه للبلدة القدمية، كما ه� م��صــح يف �صــكل رقم 

.)6.9(
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�صكل )6.9(: املناطق املخدومة ب�صبكة ال�رشف ال�صحي للبلدة القدمية وال�اقعة 
خارج حدودها

امل�صدر: دائرة املياه وال�رشف ال�صحي يف بلدية نابل�س، 2009.

تتبع البلــدة القدمية ح��س الت�رشيف الغربي، والذي تتجمع فيه املياه 
العادمة بعد خروجها من �صــبكة ال�رشف ال�صحي، وتن�صاب يف وادي 

الزميار حتى ت�صب يف البحر املت��صط.

ال ي�جد اأي �صــخ للميــاه العادمة يف البلدة القدميــة، اإذ يتم الت�رشيف 
باالعتماد على االن�صياب الناجت عن فرق املنا�صيب اجلغرافية بني بداية 

خط الت�رشيف ونهايته.

وعلــى الرغم مــن اأنه ال ي�جد نظــام خا�س وم�صــتقل لت�رشيف مياه 
االأمطار، اإال اإن امل�صــايف تتــ�زع وتنت�رش يف البلــدة القدمية، بحيث 
تقــ�م بت�رشيف مياه االأمطار باجتاه مناهل �صــبكة ال�رشف ال�صــحي 

القريبة من امل�صارف.

وتعاين �صبكة ال�رشف ال�صحي للبلدة القدمية من امل�صاكل التالية:

هنالك منط �صــائع من الربط املنزيل مع ال�صبكة يتم بطريقة غري   .1
قان�نية )غري ر�صمية، وبدون اإ�صعار البلدية اأو التن�صيق معها(، 
وبــدون وجــ�د اأي منهل، وبــدون اإ�رشاف هند�صــي من قبل 

دائرة املياه وال�رشف ال�صحي. 

كما اأن مياه االأمطار املتجمعة على اأ�صــطح املنازل يتم التخل�س منها من خلل �صبكة   
ال�رشف ال�صــحي. وللأ�صــف، فاإن هذا النمط الع�صــ�ائي من الربــط غري مطابق 

للم�ا�صفات، وال ياأخذ م�اقع خط�ط ت�زيع املياه باالعتبار.

التخل�س من النفايات ال�صــلبة عرب ال�صبكة مثل امللب�س واحلفاظات الخ.. ما ي�ؤدي   .2
اإىل ان�صــدادات يف ال�صبكة، خ�ص��صًا يف فرتة ال�صــيف، حيث ال ي�جد ان�صياب ملياه 

االأمطار يف ال�صبكة.

نظام ال�رشف ال�صحي مزدوج )Combined( اإذ يتم ت�جيه مياه اجلريان ال�صطحي   .3
مــن االأمطــار )Storm water( باجتاه امل�صــايف ومنها اإىل خط�ط �صــبكة ال�رشف 
ال�صحي. هذا االأمر عدا عن ك�نه ي�صكل �صغطًا كبريًا على ال�صبكة، ي�ؤدي اأي�صًا اإىل 

حدوث الفي�صانات يف اأيام املطر الغزير ب�صبب عدم قدرة ال�صبكة على الت�رشيف. 

اإن هــذه امل�صــكلة جديرة باالهتمام، وهــي تنتج عن جتّمع ميــاه االأمطار يف املناطق   
العل�يــة ملنطقة راأ�س العني )اأنظر �صــكل رقم 7.9( لتن�صــاب من خلل امل�صــايف اإىل 

�صكل )7.9(: �صبكة ال�رشف ال�صحي وم�صكلة جتمع مياه االأمطار 
امل�صدر: دائرة املياه وال�رشف ال�صحي يف بلدية نابل�س، 2009.

مناهل �صــبكة ال�رشف ال�صــحي، ومنها اإىل 
خط�ط ال�صــبكة، حتــى ينتهي بهــا املطاف 
لتغمر خان التجار وال�ص�ق التجاري، حيث 

يف�ق التدفق قدرة ال�صبكة على الت�رشيف.

ي�صتغرق و�صــ�ل مياه االأمطار من املنطقة   
العل�يــة اإىل املنطقــة املنخف�صــة وامل�صــت�ية 
يف البلــدة القدميــة )خــان التجار وال�صــ�ق 
م�صــكلة  وتتفاقــم  دقائــق.   10 التجــاري( 
�صــديدة  املاطــرة  االأيــام  يف  الت�رشيــف 
الغزارة، ك�ن ت�رشيف اأ�صطح املنازل ملياه 

االأمطار مرتبط ب�صبكة ال�رشف ال�صحي.

تزيد م�صــاحة منطقة التجميــع ملياه االأمطار   
)catchment( خلان التجار عن 0.8 كم2، 

وبالتايل فاإن معدل حجم املياه الذي ي�صــقط 
علــى املنطقــة يقارب ن�صــف مليــ�ن مرت 

مكعب، وجميع هذه الكمية ال ي�صتفاد منها.

التاأخر والبطء يف اإجراء ال�صــيانة خلط�ط   .4
ال�صــبكة واملناهل وامل�صــايف، وبالتايل ي�صهد 
ال�صــتاء ت�رشيفًا بطيئًا، اأما يف اأيام ال�صــيف 
في�ؤدي ذلــك اإىل انبعــاث الروائح الكريهة 

من املناهل.

عــدم درا�صــة تاأثري ربــط املناطــق العل�ية   .5
لراأ�س العني ب�صــبكة ال�رشف ال�صحي للبلدة 

القدمية.

عــدم ت�فــر االآليــات واالإمكانيــات املادية   .6
الإجراء ال�صيانة الدورية لل�صبكة، وغالبًا ما 
تك�ن هذه االآليات حتــت ت�رشف اأكرث من 

دائرة يف البلدية.

هنالــك العديد من اخلط�ط املتهالكة، والتي   .7
تت�ــرشب منهــا امليــاه العادمة، اإ�صــافة اإىل 
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ن�رشها الروائح الكريهة واملكاره ال�صــحية، خ�ص��صــًا من اخلط�ط املك�ص�فة، كما 
يف �ص�رة رقم )1.9(.

هنالك العديد من اخلط�ط املك�صــ�فة، وهي بالتايل اأكرث عر�صــة اأكرث للك�صــ�ر من   .8
غريها، كما يف �صــ�رة رقم )2.9( التي تظهر اأحد خط�ط ال�صــبكة على مقربة من 

نبع القري�ن.

العديــد من املناهل يف حالة �صــيئة من حيث اإغلقها. فمثــًل هناك عدة مناهل مغطاة   .9
بغطاء من الباط�ن، االأمر الذي ال يتيح اإجراء ال�صيانة اأو التنظيف ب�صه�لة )�ص�رة 

3.9(، ويف حاالت اأخرى فاإن االإغلق يتم بطريقة غري مقب�لة )�ص�رة 4.9(.

�ص�رة )1.9(: اخلط�ط املهرتئة ل�صبكة ال�رشف ال�صحي

�ص�رة )2.9(: اخلط�ط املك�ص�فة ل�صبكة ال�رشف ال�صحي

�ص�رة )3.9(: مناهل مغلقة بغطاء من الباط�ن

�ص�رة )4.9(: مناهل مغلقة بطريقة غري حمكمة

ال�اقع احلايل الإدارة النفايات ال�سلبة 4.9

تعتــرب عملية جمع النفايات امل�صــكلة احلقيقيــة التي ت�اجهها البلدة القدميــة يف نابل�س، نظرًا 
ل�صيق �ص�ارعها وارتفاع كثافتها ال�صكانية، وانت�صار املحلت التجارية املتن�عة فيها. تنتج 
البلدة القدمية التي يبلغ عدد �صــكانها ح�ايل 12.000 ن�صــمة، ومعــدل اإنتاج الفرد فيها من 
النفايات ي�ميا 1.3 كغم، ما يقرب من 16 طنًا من النفايات ال�صــلبة ي�ميًا، علوة على ما 

ينتج عن املحلت التجارية من خملفات.

وتتميز هذه النفايات بارتفاع ن�صــبة امل�اد الع�ص�ية فيها اإذ ت�صكل 63%، فيما ي�صّكل ال�رق 
والكرتــ�ن 10%، وامل�اد البل�صــتيكية 8%، وامل�اد املعدنيــة والزجاجية 6%، ما يعطي 
املجال للتفكري يف اإجراء عمليات التدوير يف املنازل الإعادة ا�صــتخدام بع�س من هذه امل�اد 
بعد اإعادة ت�صــنيعها، وبهذا يتم التقليل من كمية النفايــات التي يتم جمعها ونقلها والتخل�س 
منهــا، وال �صــك اأن عملية التدوير هــذه حتتاج اإىل وعي بيئي لــدى امل�اطنني، واإىل دعم 

حك�مي، واإىل املعرفة ال�رشورية مبدى اال�صتفادة من امل�اد التي يتم تدويرها.    

وكان ن�صــيب البلدة القدمية من االهتمام مب��صــ�ع النفايات ال�صــلبة كبريًا، اإذ �صــجعت 
البلدية امل�اطنني على ا�صتخدام االأوعية البل�صتيكية �صعة 30 لرتًا )�ص�رة 5.9( اأو ا�صتخدام 
االأكيا�س البل�صــتيكية )�صــ�رة  6.9(، كما قامت البلدية ب��صع احلاويات الكبرية �صعة 10 
مرت مكعب )�صــ�رة 7.9( يف حميطها الإتاحة  الفر�صــة ل�صــكان املنطقة واأ�صحاب حملتها 
التجارية، اأن ي�صع�ا فيها ما ينتج عن ن�صاطاتهم الي�مية من نفايات �صلبة، متهيدًا لنقلها اإىل 

مكّب النفايات. 

وقــد داأبــت البلدية على ت�ظيف العديد مــن العمال الذين يق�م�ن بتنظيف �صــ�ارع البلدة 
القدمية واأزقتها وحاراتها وجمع ما ينتج من نفايات يف عربات �صغرية يتم دفعها باليد ليتم 

تفريغها يف حاوية قريبة حتملها ال�صاحنة يف نهاية االأمر لتفريغها يف مكب النفايات. 

جديــر بالذكر اأن جمــع النفايات من اأحياء البلدة القدمية و�صــ�ارعها يتم مرتني ي�ميًا، يف 
ال�صــباح الباكر وعند الغروب، وذلك ب�صــبب اكتظاظ املنطقة باأعداد كبرية من املت�ص�قني 
اأثنــاء النهار، ما يجعــل جمع النفايات خلل النهــار متعذرًا، هذا ويــ�ؤدي جمع النفايات 
مرتني ي�ميًا اإىل التقليل من التاأثريات ال�صــلبية ال�صحية منها والبيئية، مثل انبعاث الروائح 
الكريهة، وخا�صــة يف ف�صل ال�صيف، وانت�صــار احل�رشات والق�ار�س، وما ي�صتتبع ذلك 
من انت�صار االأمرا�س، وخا�صة تلك التي ت�صيب اجلهاز اله�صمي، اأو الناجتة عن االإ�صابة 

بالطفيليات كامللريا. 

�ص�رة )6.9(: اأكيا�س بل�صتيكية جلمع النفايات

�ص�رة )7.9(: حاوية كبرية جلمع النفايات
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تقــ�م ربة املنزل يف البلدة القدمية، عادًة، باإخراج النفايات من منزلها يف كي�س )�صــ�رة 
8.9(، اأو يف وعاء بل�صتيكي )�ص�رة 9.9(، وت�صعها اأمام مدخل احل��س، عندما يح�رش 

عامل جمع النفايات يق�م ب��صــع الكي�س اأو اإفــراغ ال�عاء يف العربة املثبت عليها وعاء اأو 
اثنني من البل�صــتيك، ثم يق�م بدفع العربة باليد اإىل ح��س اآخر حتى ميتلئ وعاء العربة، 
وعندها يدفعها اإىل منطقة جماورة اأكرث ات�صــاعا ت�جد فيهــا حاوية كبرية قد تك�ن بحجم 1 
مــرت مكعب )�صــ�رة 10.9( ويفرغ فيها ما حملته عربته من نفايــات، وقد تك�ن احلاوية 
ذات حجم 10 اأمتار مكعبة. هذان الن�عان من احلاويات ي�جدان خارج املناطق ال�صــيقة 

ليت�صنى ا�صتخدام ال�صاحنات يف نقلها اإىل حيث املكب امل�ؤقت.

ي�صــع اأ�صــحاب املحلت التجارية النفايات يف اأماكن قريبة من حملتهم، وخا�صــة اإذا ما 
كان حجم النفايات �صغريًا، وذلك اإىل حني نقلها من قبل عمال النظافة اإىل احلاويات، اأما 
اإذا كان حجم ما ينتجه املحل التجاري من النفايات كبريًا، فيتم نقلها اأوال باأول اإىل احلاوية 

من قبل العاملني يف املحل  )�ص�رة 11.9(

اأما حملت اجلزارة التي تتك�ن نفاياتها من العظام وال�صح�م وبقايا اللح�م )�ص�رة 12.9( 
وحملت م�صــالخ الدواجن التي تتك�ن نفاياتها من الري�س والروث واالأح�صــاء الداخلية، 
فيق�م اأ�صــحابها ب��صــع النفايات جانبا داخل حملتهم حتى نهاية ي�م العمل، ثم ي�صع�نها 
يف اأكيا�ــس وينقل�نها باأنف�صــهم اإىل احلاويات، ملنع انبعاث الروائــح الكريهة، ومنع تناثر 

خملفات الذبائح يف املنطقة.

اأما اأ�صحاب حملت بيع اخل�رشوات والف�اكه وعربات الباعة اجلائلني، في�صع�ن نفاياتهم 
جانبا لينقلها عمال النظافة يف نهاية الي�م اإىل احلاوية القريبة، اأو يف انتظار َمن ياأتي الأخذ 

هذه النفايات املحت�ية على بقايا اخل�رشوات لتقدميها كعلف للحي�انات )�ص�رة 13.9(. 

ويف نهايــة املطاف يتم نقل احلاويات لتفريغها يف امل�قع امل�ؤقــت ملكب النفايات وال�اقع يف 
بداية طريق وادي الباذان )قرب ال�صرييف(، وه� م�قع غري م�ؤهل ليك�ن حمطة ترحيل 
 Leachate مبا يتطلبه من احتياطات متنع ت�رشب الع�صــارة Transfer Station للنفايات
اإىل املياه اجل�فية اأو اختلط الع�صــارة باملياه ال�صــطحية، واالأجراء ال�حيد املتخذ يف م�قع 

املكب ه� ر�س النفايات باملبيدات احل�رشية.  

ويف هــذا املكب جتــري عملية فرز ميكانيكيــة ويدوية للنفايات لف�صــل امل�اد البل�صــتيكية 
واملعدنية وال�رقية، كًل على حدة، ويتم فرم االأجزاء الع�ص�ية، اأما ما يتبقى من النفايات 
فيتم نقله يف �صــاحنات خا�صــة ليدفن بطريقة الطمر ال�صــحي يف مكب زهرة الفنجان قرب 

جنني.

�ص�رة )8.9(: و�صع النفايات يف اأكيا�س بل�صتيكية 
خارج املنزل

�ص�رة )9.9(: و�صع النفايات يف اأوعية بل�صتيكية خارج 
املنزل

�ص�رة )10.9(: و�صع النفايات يف حاوية خارج املنزل

وتتمثل م�صاكل النفايات ال�صلبة يف البلدة القدمية مبا يلي:

جمــع النفايــات املنزلية ب�صــ�رة غري منف�صــلة عــن النفايات الطبيــة الناجتة   -1
عــن ال�حدات ال�صــحية والعيــادات اأو النفايــات اخلطرة الناجتــة عن بع�س 

ال�صناعات.

عدم ت�فر �صــلل نفايات يف ال�ص�ارع ليتمكن امل�صاة من و�صع االأوراق التالفة   -2
واأغلفة امل�اد الغذائية فيها، وتك�ن مثبتة بحيث يتمكن االأطفال من و�صع اأغلفة 

وبقايا امل�اد الغذائية فيها.

3-  عــدم وج�د حاويات �صــغرية احلجــم )30-40 لرتًا( علــى مداخل االأح�ا�س 
ل��صــع اأكيا�س القمامة فيها، ما يتيح الفر�صــة للقطط والفئران لتمزيق اأكيا�س 

القمامة امل�ج�دة على االأر�س بحثا عن الغذاء، وبالتايل بعرثة النفايات.

عــدم ت�فر حاويات مت��صــطة احلجم )1 مرت مكعب(  لتنقــل اإليها النفايات من   -4
املنازل.

عدم ت�فر ما يكفي من �صيارات نقل �صغرية ذات �صندوق ب�صعة 1.5 مرت مكعب   -5
لتفريغ احلاويات ال�صــغرية واملت��صــطة احلجم فيها، ثم تفريغها يف احلاويات 

الكبرية )�ص�رة 9.1414.9(.

�ص�رة )11.9(: التخل�س من نفايات املحلت التجارية

�ص�رة )12.9(: التخل�س من نفايات حملت اجلزارة

�ص�رة )13.9(: التخل�س من نفايات حملت بيع 
اخل�رشوات والف�اكه
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عدم ت�فر �صيارة نقل �صغرية ذات مكب�س خلفي ت�صتطيع الدخ�ل   -6
يف ال�صــ�ارع ال�صيقة، وتك�ن قادرة على نقل كميات اأكرب من 

النفايات اإىل املكب بعد كب�صها )�ص�رة 15.9(.

قلــة التدريــب والت�عيــة للعمــال القائمني علــى عمليات جمع   -7
النفايــات ونقلها كي يق�م�ا ب�اجبهم، كل ح�صــب طبيعة عمله، 

وعلى ال�جه االأكمل.

قلة ال�عي لدى ال�صــكان فيما يتعلق باأهمية جمع النفايات بطرق   -8
�صليمة لتليف االآثار ال�صلبية ال�صحية والبيئية. 

�ص�رة )14.9(: �صيارة نقل نفايات �صغرية

�ص�رة )15.9(: �صيارة نقل نفايات �صغرية ذات مكب�س خلفي
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الف�سل العا�رش: قطاع الكهرباء

تتغذى �صــبكة كهرباء نابل�س من �صبكة الكهرباء القطرية عرب عدة نقاط 
 ربط )ع�صــكر، املعاجــني، اأودال، اجلنيــد ، زواتا(، وعلــى ف�لتية

KV 33، اإذ يتــم ت�زيــع الكهربــاء بعدها من خــلل حمطات حت�يل 

مركزية KV 6.6/33، ويتم ت�زيعها للم�صــتهلكني من خلل حم�الت 
.KV 0.4/6.6 ت�زيع

   KV 6.6 تتغــذى البلــدة القدمية من نابل�ــس املدينة من خــلل مغذيات
وحمــ�الت ت�زيــع 6.6/0.4KV  تنت�ــرش يف كافة اأرجائهــا، كما ه� 

م��صح يف جدول )1.10( التايل:

جدول )1.10(: حمطات حت�يل الكهرباء يف البلدة القدمية

ال�اقع احلايل ل�سبكة الكهرباء1.10

احتياجات �سبكة الكهرباء2.10

القدرةا�سم املحطةالرقم
KVA 630حمطة الكرك�ن1

KVA 630حمطة املجمع التجاري2

KVA 630حمطة اجلامع الكبري3

KVA 630حمطة �صينما ريف�يل4

KVA 630حمطة خلف بنك االأردن5

KVA 630حمطة باب ال�صاحة6

KVA 630حمطة �صارع حطني7

KVA 630حمطة املركز التجاري8

KVA 630حمطة حت�يل البا�صا9

ويتم بعد ذلك اإي�صــال التيار الكهربائي لكافة امل�صــرتكني يف البلــدة القدمية، اإما من خلل 
ك�ابــل جمدولــة ABC اأو ك�ابل ه�ائية اأملني�م،  ويجري العمل حاليًا على ا�صــتبدال باقي 

ال�صبكات اله�ائية بك�ابل ABC لتقليل خط�رة الكهرباء على امل�اطنني.

1 حمطة حت�يل الكرب�ن:

قيا�سات الف�لتية والتياراتاحل��ساملنطقةاملغذي

اجلن�بي
حارة اليا�صمينة 

قرب جامع 
ال�صاط�ن

24020

 V1= 217v, V2=219v,

 V3=217v, I1= 668A,

                I2=664A, I3=673A

24020حارة اليا�صمينةاجلن�بي
 V1= 217v, V2=219v,

V3=217v

2 حمطة حت�يل البا�سا:

قيا�سات الف�لتية والتياراتاحل��ساملنطقةاملغذي

حارة اليا�صمينة ال�صمايل
قرب حارة ال�صمرة

24023
 V1= 226v, V2=229v,

V3=226v

24023حارة اليا�صمينةال�صمايل
 V1= 221v, V2=219v,

V3=218v

3 حمطة حت�يل باب ال�ساحة:

قيا�سات الف�لتية والتياراتاحل��ساملنطقةاملغذي

24019اأمام جامع البيكاجلن�بي
 V1= 227v, V2=219v,

       V3=217v
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4 حم�ل �سينما ريف�يل:

قيا�سات الف�لتية والتياراتاحل��ساملنطقةاملغذي

V1= 212v, V2=214v, V3=211v       24016�ص�ق احلدادينال�رشقي

5 حم�ل احل�اري :

قيا�سات الف�لتية والتياراتاحل��ساملنطقةاملغذي

24016V1= 219v, V2=219v, V3=218vقرب م�صجد احلنبلياجلن�بي

6 حم�ل اجلامع الكبري:

قيا�سات الف�لتية والتياراتاحل��ساملنطقةاملغذي

24040V1= 224v, V2=227v, V3=225vقرب اجلامع الكبريال�صمايل

24040V1= 224v, V2=227v, V3=225vحارة احلبلةال�صمايل

7 حم�ل املقربة:

قيا�سات الف�لتية والتياراتاحل��ساملنطقةاملغذي

24039V1= 217v, V2=218v, V3=217vحارة احلبلةاجلن�بي

24039V1= 219v, V2=219v, V3=218vحارة احلبلةاجلن�بي الغربي
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الف�سل احلادي ع�رش: �سبكة الطرق وامل�ا�سالت

متت االإ�صــارة �صــابقًا اإىل اأن �صــبكة الطرق واملمرات يف البلدة القدمية 
ذات ملمــح رومانية من حيث النظام ال�صــبكي للطــرق، اإىل جانب 
ملحمها العربية االإ�صــلمية من حيث االأح�ا�س وال�صاحات والطرق 

املغلقة وامل�صق�فة واالأزقة. 

من اأهم ملمح �صــبكة الطرق يف البلدة القدمية وج�د ال�صارع الرئي�س 
الذي يتفرع من اجلهــة ال�رشقية بالقرب من اجلامع الكبري اإىل فرعني 
رئي�صني. ميتد هذان الفرعان على ط�ل البلدة القدمية مع وج�د روابط 

عر�صية بينهما على ط�ل امل�صافة املمتدة من ال�رشق اإىل الغرب.

ال�اقع احلايل ل�سبكة الطرق 1.11
وامل�ا�سالت 

ميتاز الفرع ال�صــمايل من هذين ال�صــارعني بال�صقف املغطى من بدايته 
عنــد اجلامع الكبري حتى التقائه مع �صــارع بدران، بالقرب من نهايته 
الغربية، واأر�صــية هذا ال�صــارع مبلطة باحلجر. يتخلل هذا ال�صــارع 
خان التجار امل�صه�ر يف قلب البلدة القدمية كما يف �ص�رة رقم )1.11(، 
وكذلك �صاحة الن�رش )�صاحة املنارة، �ص�رة 2.11( التي يت��صطها برج 

ال�صاعة ذو الطابع املعماري املميز.

�ص�رة )1.11(: منظر ل�ص�ق خان التجار وازدحام احلركة التجارية وحركة 
امل�صاة

�ص�رة )2.11(: �صاحة املنارة )�صاحة جامع الن�رش(

تت�اجــد على جانبي هذين الفرعني الرئي�صــني املحــلت التجارية التي 
ت�صــكل ج�هر احلركة التجارية يف املدينة. اأما بخ�صــ��س ال�صــ�ارع 
العر�صــية امل�ج�دة على امتدادهما، فغالبًا ما ت�صــل اإىل اأزقة مغلقة، 

واإىل مداخل �صاحات البي�ت املختلفة.

ميتــاز نظام ال�صــ�ارع يف البلدة القدمية باأنه غــري منتظم، ومتعرج، 
وينتهي غالبًا اإىل �صــاحات البي�ت والنهايات املغلقة. ومن ميزات هذه 
ال�ص�ارع اأنها �صيقة غالبًا، وال تت�صع اإال للمركبات ال�صغرية وللحركة 
باجتــاه واحد، هذا عدا عن �صــع�بة االنعطاف والــدوران يف معظم 
اأجزائهــا. ما اأدى اىل احلد من حركــة املركبات داخل البلدة القدمية، 

وهذه نتيجة ايجابية.

مــا مييز �صــكان البلدة القدميــة انخفا�س معــدل ملكيتهــم للمركبات، 
وهذا يتنا�صــب مع طبيعة البلدة، من حيث �صــع�بة حركة املركبات، 
باالإ�صافة اإىل عدم ت�فر اأماكن وق�ف لها، اإذ تنت�رش م�اقف املركبات 

يف املحيط.

تت�صــل البلدة القدمية مع و�صــط مدينــة نابل�س التجــاري، وباالأخ�س 
منطقة دوار احل�صني )دوار ال�صــهداء(، من خلل العديد من املمرات 
ال�صــيقة املخ�ص�صة للم�صــاة، ومن خلل �صــارع وحيد للمركبات ه� 
�صــارع حطني. ومتتــد علــى جانبي هذه املمــرات جميعهــا املحلت 
التجارية املختلفة التي ت�صــكل ت�ا�صًل وتكامًل للحركة التجارية ما بني 
البلدة القدمية وو�صط مدينة نابل�س التجاري، ولذلك تعج هذه املمرات 

بامل�صاة با�صتمرار )�ص�رة رقم 3.11(.

�ص�رة )3.11(: منظر ملدخل البلدة القدمية من منطقة دوار ال�صهداء
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حركة املركبات وامل�ساة2.11

ت�صــرتك املركبات مع امل�صاة يف البلدة القدمية باملداخل نف�صها. وبالن�صبة 
ل�صــاعات الذروة، يتبني اأن فرتة الذروة ال�صــباحية هي بني )7–9(، 
وفــرتة الذروة امل�صــائية بــني )5-4(، لكن حركة املركبــات يف الفرتة 
ال�صــباحية اأعلى مــن تلك امل�صــائية، اأما فيما يتعلق بامل�صــاة، فترتاوح 

فرتات الذروة ما بني ال�صاعة )11 – 1( ظهرا.

يلحظ اأن فرتات ذروة املركبات تختلف عن فرتات ذروة امل�صاة، اإذ 
ترتكز حركة املركبات يف الفرتة ال�صباحية املبكرة اأو يف الفرتة امل�صائية 

املتاأخرة.

بالن�صــبة لنتائج تعداد املركبات و�صاعات الذروة، ميكن ملحظة تدين 
عدد املركبات على املداخل الرئي�صــة للبلدة ب�صكل عام، واأن اأكرب عدد 
فيهــا يرتكز على مدخلي �صــارع حطني وال�صــ�ق ال�رشقي )ال�صــارع 

الرئي�صي(.

يظهــر اأكرب عدد من املركبات يف ال�صــاعات املبكرة من ال�صــباح قبل 
بدء احلركة التجارية ون�صاط امل�صاة يف البلدة القدمية، بينما تكاد حركة 
املركبات تت�قف خلل �صــاعات ن�صاط امل�صــاة، وهذا م�ؤ�رش جيد يبني 
تكيف اأ�صــحابها مع طبيعة ال�ص�ارع ال�صــيقة واملزدحمة اأثناء �صاعات 

النهار.

بالن�صــبة حلركة امل�صاة، فمن امللحظ تركزها يف م�قعي �صارع حطني 
ومدخل ال�صــ�ق ال�رشقــي )اجلامع الكبــري( للمدينة، اللذين ي�صــكلن 
حم�ري الدخ�ل االأ�صا�صيني للبلدة القدمية، �ص�اء للمركبات اأم للم�صاة.

م�اقف املركبات3.11

ي�جــد بع�ــس امل�اقف للمركبات داخــل البلدة القدميــة، والعديد منها 
 يف حميطهــا، وتقــع معظــم امل�اقــف املحيطة علــى جانبي ال�صــارع

.)On-Street Parking(

يتبني من امل�صــح امليداين ت�فر عدد كبري من م�اقف املركبات يف حميط 
البلــدة القدميــة وداخلها، ولكن ي�صــاف اإىل ذلك حجــم الطلب الكبري 
عليها، اإذ ي�صل معدل اال�صتخدام اإىل ما يزيد عن 90%، وذلك ب�صبب 
تداخل البلدة القدمية وتفاعلها مع حميطها / و�صط املدينة. هذا باالإ�صافة 
اإىل ت�فر عدد كبري من م�اقف املركبات )180 م�قفًا( يف مبنى املجمع 

التجاري اجلديد و�صط املدينة، �صمال حدود البلدة القدمية.

ومن االأماكن امل�صــتخدمة كم�قف للمركبات داخل البلدة القدمية �صاحة 
الن�رش و�صــاحة امل�صــابن يف اجلهة الغربية على امتداد �صــارع الن�رش 
التــي تك�نت بعد تعر�س �صــبانتي كنعــان وال�صــكعة للتدمري يف عام 

2002 )�صكل 4.11(. 

�ص�رة )4.11(: م�قف مركبات داخل البلدة القدمية – �صاحة ال�صبانات

يتمثــل العامــل االآخر املتعلــق بعدم كفايــة م�اقف املركبات، ب�صــ�ء 
ا�صتخدام اأ�صحاب املحلت التجارية مل�صاحات ال�صارع اأمام حملتهم، 
وذلك اإما باإخراج جزء من ب�صــائعهم اإىل حدود ال�صــارع نف�صــه، اأو 
حجز جزء ال�صــارع اأمام حملهم بالع�ائــق املعدنية اأو غريها. كل هذا 

ي�ؤدي اإىل نق�س يف عدد امل�اقف املتاحة لل�صتخدام.

جتدر االإ�صــارة هنا اإىل ت�فر م�صــاحات/اأماكن مل�اقــف املركبات على 
االأطراف ال�رشقية للبلدة القدمية )بالقرب من ال�ص�ق ال�رشقي(، ميكن 
ا�صــتغللها ب�صــكل جيد لتعزيز التفاعــل بني البلدة القدميــة وحميطها. 
ي�صــاف اإىل ذلك افتتاح املجمع التجاري يف و�صط املدينة وبالقرب من 
احلدود ال�صــمالية للبلدة القدمية، والذي ي�ؤمن عددًا كبريًا من امل�اقف 
)ح�ايل 180 م�قفا( كما ذكر �صابقًا. هذا عدا عن ك�ن املجمع التجاري 
اجلديد مركزًا مل�اقف مركبات العم�مي )ال�رشفي�س( الداخلي، ما ي�فر 

فر�صة جيدة للت�ا�صل بني البلدة القدمية وو�صط املدينة.

اأما بخ�صــ��س م�اقع التحميل والتنزيل، فل ي�جد عدد كاف من امل�اقع 
املحددة لهذا الغر�س، با�صــتثناء �صــارع غرناطة، لكــن باالعتماد على 
املمار�صات املتبعة حاليا من قبل املركبات، ميكن حتديد هذه امل�اقع، وهي 
مبينة يف �صــكل رقم )1.11(. وهي: بالقرب من ال�ص�ق ال�رشقي، �صارع 

عبد الهادي يف منطقة راأ�س العني، �صارع اليا�صمينة، و�صارع حطني.

�صكل )1.11(: اأماكن التحميل والتنزيل يف البلدة القدمية
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يف �صــ�ء ما �صــبق من درا�صــة وحتليل وتقييم ل�اقع البلدة القدمية يف 
نابل�س يف خمتلف القطاعات )التخطيط العمراين، القطاع االجتماعي، 
االإ�صــكان، االقت�صــاد، ال�صــياحة، القان�ن، املياه وال�رشف ال�صحي 
والنفايات ال�صــلبة، الكهرباء، والطرق وامل�ا�صــلت( �صيتناول هذا 
الف�صل و�صع خطة تنم�ية لتط�ير البلدة القدمية واإحيائها، ترتكز على 
الروؤيا واالأهداف واال�صــرتاتيجية التي مت و�صعها يف مطلع الدرا�صة، 
وتعتمــد على ما مت حتديده من خلل الدرا�صــات القطاعية املختلفة من 
احتياجات واأول�يات، وح�صــب اال�صــرتاتيجيات التي طّ�رها الفريق 

لكل قطاع.

ترتكــز خطة االحياء املقرتحة على الق�اعد واالأ�صــ�س العامة املتبعة يف 
احلفاظ على املدن التاريخية، اإ�صــافة اإىل اخلطط التط�يرية والتنم�ية 

للمدينة. وميكن تلخي�س هذه االأ�ص�س كما يلي:

�رشورة احلفاظ على ال�صخ�صــية املميزة للمدينة التاريخية   )1(

اأو البلــدة القدميــة املعنية، باحلفاظ على الن�صــيج العمراين 
الرتاثي ب�صــكل عام، وحماية املباين وال�رشوح العمرانية 

التاريخية املكّ�نة له ح�صب املعايري الدولية.

التعامــل مــع البلدة القدميــة كمدينة "حية" عنــد النظر اىل   )2(

احتياجاتهــا التط�يريــة يف كافــة القطاعات مــع مراعاة 
خا�صــة الهمية احلفاظ على ن�صيجها الرتاثي ح�صب املعايري 

الدولية عند تنفيذ امل�صاريع التنم�ية والتط�يرية فيها.

1.122.12 مرتكزات خطة االإحياءمقدمة
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نظــرًا لك�ن عنا�رش خطــة التط�ير واالإحياء متداخلة ومت�صــابكة، فاإن اإعداد   )3(

اخلطــة اأو تنفيذهــا يجــب اأن يكــ�ن مــن خلل جمم�عــة عمل ت�صــتمل على 
املتخ�ص�صني يف كل جمال له علقة باإعداد اخلطة وتنفيذها، اإ�صافة اإىل اأع�صاء 
مــن االإدارات املحليــة اأو اجلهات التنفيذيــة التي يقع يف نطاقهــا املكان املعني 

باحلفاظ واالإعمار

احلر�س عند اإعداد برامج احلفاظ اأن تعتمد على اأهمية حماية املحت�ى الرتاثي   )4(

التاريخــي للمكان، وعند و�صــع اخلطــط التنم�ية اأن تتلءم اال�صــتخدامات 
االقت�صــادية واالجتماعية مع القيمــة التاريخية للمبنى اأو املجمع، اإ�صــافة اىل 
احلاجة واجلدوى االقت�صــادية لهذا اال�صتخدام، وت�فري ما يحققه داخل املدينة 
والرتكيز على دور القطاع اخلا�س لتنفيذ م�صــاريع ا�صــتثمارية )فنادق ونزل 
�صــياحية( وت�صــجيع امل�ؤ�ص�صــات االهلية والتعليمية ومنها اجلامعــة لنقل بع�س 

الن�صاطات لداخل البلدة القدمية.

اعتماد اخلطة على النظرة ال�صــم�لية للبلدة القدميــة ككل بكافة اأحيائها ومبانيها   )5(

وعنا�رشها املعمارية واحتياجات كافة القطاعات فيها، مبا ي�صمن احلفاظ على 
الن�صيج احل�رشي التاريخي لكافة املناطق فيها، وحت�صني الظروف االجتماعية 

واالقت�صادية ل�صكانها وم�صتخدميها.

مراعــاة االحتياجات الفيزيائية االأخرى داخل البلدة القدمية، مثل تاأهيل البنية   )6(

التحتية، وتبليط الطرق واحلارات ل�صمان �صه�لة التنقل واحلركة.

اال�صــتفادة من التجــارب التي اأجريت على املــدن التاريخية االأخرى، وعدم   )7(

تطبيقها بحذافريها، حيث اإن هــذه اخلطط تختلف باختلف املكان، واإن كان 
هذا االختلف ال ينطبق على الق�اعد واالأ�صــ�س العامة، بل تفر�صــه ظروف 
اجتماعية �صــائدة، وامتداد املدينة، واختلف امل�صاكل التي ت�اجهها واختلف 

ع�امل التلف.

ومــن اأجل �صــمان جنــاح اخلطة يجــب اأن يتم تط�يرها مب�صــاركة كافــة االطراف ذات 
العلقة، اأو َمن ميكن ت�صــميتهم "اأ�صحاب" البلدة القدمية وت�صمل )Stakeholders( القطاع 
العــام ممثًل بالبلدية وامل�ؤ�ص�صــات احلك�مية ذات العلقة مثل وزارات ال�صــياحة واالآثار، 
احلكــم املحلي، االأوقاف، الرتبية والتعليم، هــذا اإىل جانب القطاع اخلا�س ممثًل بالغرفة 
التجارية، القطاع االأهلي ممثًل باجلامعات، اإ�صافة مل�ؤ�ص�صات املجتمع املدين، وال�صخ�صيات 
االعتبارية، واأن تعتمد اخلطة لتنفيذها على زيادة ال�عي لدى املجتمع املحلي باأهمية احلفاظ 

على االإرث التاريخي، وت�صجيع امل�صاركة اجلماهريية الفاعلة فيها.

3.124.12 الروؤية التنم�ية خلطة االإحياءالغايات واالأول�يات لالإحياء

باالرتكاز على حتليل ال�اقع احلايل وتقييمه، واملعرو�س يف الف�ص�ل 
ال�صابقة، مبا فيها من حتديد لعنا�رش الق�ة واالإمكانات والفر�س املتاحة 
لكل قطاع، وكذلك امل�صــاكل والتحديات التي ت�اجهها، ميكن تلخي�س 

االأول�يات التنم�ية للبلدة على النح� التايل: 

احلفــاظ على الــرتاث العمراين واحل�رشي لن�صــيج البلدة   )1(

القدمية، وحماية مبانيها واآثارها ب�صــكل ي�صمن ا�صتدامتها 
باتباع املعايري الدولية للحفاظ على الرتاث.

االرتقاء بالبيئة ال�صكنية احل�رشية.  )2(

حت�صني الظروف املعي�صية ل�صكان البلدة وم�صتخدميها.  )3(

ت�فري البنى التحتية واخلدماتية احلديثة ال�صتقطاب فعاليات   )4(

اقت�صادية.

ا�صتعادة مركزية البلدة القدمية من خلل تط�يرها اجتماعيًا   )5(

واقت�صــاديًا وثقافيــًا واعــادة االعتبــار ملبانيهــا التاريخية 
و�رشوحها العمرانية ووظائفها التقليدية املميزة.

تطبيق نظم وق�انــني حماية الرتاث العاملــي للحفاظ على   )6(

البلدة القدميــة واإحيائها، وترميم مبانيها ح�صــب املقايي�س 
واملعايري الفنية الدولية.

تعزيز وتفعيل ال�عي وامل�صاركة املجتمعية يف العملية.  )7(

امل�ازنــة بــني احلداثــة مــن خــلل م�اكبــة التط�رات   )8(

واملتطلبات الع�رشية، وبني االأ�صــالة من خلل املحافظة 
على الرتاث الثقايف )املادي وغري املادي(.

تعــرف الروؤية على اأنهــا جمم�عة من الت�صــ�رات والت�جهات التي 
تطمــح املنطقة )البلدة القدميــة( اإىل حتقيقها يف امل�صــتقبل. فالروؤية هي 
�ص�رة ت�صت�رشف امل�صــتقبل، وتهدف املنطقة اإىل ال��ص�ل اإليها خلل 
فــرتة حمــددة من الزمــن. ويف العادة ت�صــعى ال�صــياغة التي يجري 
اإعدادها لتجيب عن ال�ص�ؤال اخلا�س بتحديد االإمكانيات اخلا�صة باملنطقة 
والتي ت�ؤهلها الأن تك�ن ب�صــ�رة معينة يف امل�صــتقبل. اإن الروؤية التي 
يجري تط�يرهــا الأية منطقة يجب اأن تعك�س هــدف اأو ت�جه خمتلف 
االأطراف من م�ؤ�ص�صــات حك�مية وم�ؤ�ص�صــات جمتمع مدين وهيئات 

حملية وم�اطنني وقطاع خا�س.

ويف �صــ�ء االأول�يات والغايات املذك�رة اأعله، ميكن اقرتاح روؤية 
اإحياء البلدة القدمية يف نابل�س كما يلي:

" احي���اء وتط�ي���ر البلدة القدمي���ة يف نابل�س اجتماعي���ًا واقت�ساديًا 
وثقافيًا، واحلفاظ على تراثها الثقايف والعمراين املميز، واالرتقاء 
مب�ست����ى خدماتها يف جمتمع اآم���ن وواع، يعي���د لنابل�س القدمية 

اأ�سالتها ومكانتها مب�ساركة كافة اأطراف املجتمع وقطاعاته".
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االأهداف واالإ�سرتاتيجيات التنم�ية 5.12
القطاعية

تعترب االأهداف واالإ�صــرتاتيجيات التنم�ية االأ�صــا�س الذي ترتكز عليه 
اأيــة خطة اإ�صــرتاتيجية تنم�ية، حيــث اإنها حتدد االإطار العــام للتنمية 
واالإحيــاء يف املنطقة )البلــدة القدمية( خلل فرتة تنفيــذ اخلطة. وهي 
عبــارة عن جمم�عة من النتائــج التي يتطلــع اإىل حتقيقها، والتي من 
املمكن ال��ص�ل اإليها من خلل جمم�عة من ال��صائل، مثل اال�صتثمار 
املبا�رش من احلك�مة، اأو اال�صــتثمار من القطاع اخلا�س، اأو ال�رشاكة 
بــني القطاعني اخلا�س والعام، والتي تت�صــمن اإ�رشاك اأكرث من جهة 
واحــدة. ويتم ت�صــميم االأهــداف واال�صــرتاتيجيات التنم�ية، بحيث 

ت�صاعد يف حتقيق الروؤية.

بالن�صــبة للأهداف واالإ�صــرتاتيجيات التنم�ية القطاعيــة املتعلقة بخطة 
اإحياء البلدة القدمية يف نابل�س، فيمكن تلخي�صها مبا يلي:

1.5.12 قطاع التخطيط احل�رشي والتط�ر العمراين

عند التدقيق يف امل�صــت�يات املختلفة لتخطيط االأرا�صــي يف فل�صــطني، 
جنــد اأنها تنح�رش يف امل�صــت�ى املحلــي فقط، اأو فيما ي�صــمى بالتخطيط 
الهيكلي والتف�صيلي للمدن واالأحياء ال�صكنية.  وقد ظهرت يف ال�صن�ات 
اخلم�س االأخرية مع�صــلة املخططات الهيكلية للمدن التي متت امل�صادقة 
عليها من قبل جمل�س التنظيم االأعلى الفل�صــطيني، حيث برز الكثري من 

امل�صاكل، اأهمها:

التاأخــر يف اإجراءات عملية التخطيط و�صــعف ال�صــيطرة على  	•
ال��صــع احل�ــرشي القائــم، ب�صــبب حتمية و�صــع خمططات 
تف�صــيلية علــى كافة حــدود النفــ�ذ احل�رشي خا�صــة يف ظل 

االو�صاع ال�صيا�صية الراهنة.

تغيــري املعــامل االأ�صــلية الأجزاء مهمــة من الن�صــيج احل�رشي  	•
التاريخــي نتيجــة لطبيعة املخطط الهيكلي، الــذي ال يحدد بدقة 

منطقة التجمعات واملباين التاريخية.

عدم ايــلء االهتمام املطل�ب للمخططات التف�صــيلية املعنية يف  	•
املراكز التاريخية، فهــذه االأخرية تهتم باجلانب التنظيمي العام 
والبنى التحتيــة فقط، مما ال ي�فر للتجمعــات التاريخية العناية 
والدرا�صــة املركزة واملتخ�ص�صــة والتي تختلف عن تلك املتعلقة 

باملناطق احل�رشية احلديثة.

�صــه�لة تغيري جزء اأو اأجــزاء من املعامل املعماريــة التاريخية  	•
مــن قبل االأفراد وامل�ؤ�ص�صــات نتيجة لغياب قي�د اأو م�ا�صــفات 
مف�صــلة لطبيعة واأ�صــل�ب احلفاظ على املباين التاريخية، حيث 
ان املخططــات التف�صــيلية ال ترتبــط بنظام فني يبــني االأحكام 

املف�صلة لكل جانب من ج�انب املباين التاريخية.

وبنــاء على ما �صــبق، ال بــد من اعتمــاد ا�صــرتاتيجية تخطيط تراعي 
تدّرج امل�صت�يات التخطيطية، وباالأخ�س يف حماية املراكز التاريخية. 
وميكن اال�صتفادة من جتارب الدول االأوروبية التي تعتمد على اأ�صل�ب 
التدرج القان�ين والتخطيطي حلمايــة الرتاث الثقايف املعماري والفني 
الذي متتلكه ح�صــب املعايري الدولية للحفاظ على الرتاث. وقد �صاهمت 
الق�انــني واملخططات املعم�ل بها يف معظم املــدن االأوروبية فعليًا يف 
احلفاظ على املمتلــكات التاريخية بدرجة عاليــة، باعتبارها ممتلكات 

ثقافية، وحمايتها تاأخذ اأول�ية وا�صرتاتيجية وطنية.

يف ظل الظروف ال�صــيئة التي تعاين منها املناطق واملباين التاريخية يف 
فل�صــطني، فاإنه ال يكفي و�صع خمططات هيكلية اأو تف�صيلية، وال يكفي 
اأي�صًا ا�صتقطاب دعم مادي لتنفيذ م�رشوع حفاظ يف جزء اأو اأجزاء من 
املناطق التاريخية، وال يكفي و�صــع قان�ن متط�ر للحفاظ. بل هناك 
�رشورة ل�صمان تنفيذ خطط ا�صرتاتيجية حقيقية للحفاظ واحلماية ت�فر 

نظرة �صم�لية ومنهجية عمل متكاملة.

وميكن تلخي�س اال�صــرتاتيجية املطل�بة لتخطيــط املراكز التاريخية مبا 
يلي:

حتديــد املناطق واملبــاين التاريخية وت�ثيقها وت�صــنيفها ح�صــب   )1(

منهجية علمية �صليمة، بهدف حمايتها واحلفاظ عليها.

امل�صــادقة على م�رشوع قان�ن احلفاظ على الرتاث الفل�صــطيني   )2(

وت�فري االآليات القان�نية لتطبيقه.

ن�رش ال�عي اجلماهريي للهتمــام بالتاريخ والرتاث املعماري   )3(

واحل�صاري واحلفاظ عليه.

و�صــع تغطية قان�نية ومادية ل�صــمان تنفيذ حماية هذه املناطق   )4(

واملباين.

اعتبار احياء املراكز واملدن التاريخية كجزء من اخلطة التنم�ية   )5(

ال�صاملة للدولة.

ت�فــري ميزانيــة و�صيا�صــات مت�يلية خا�صــة مب�صــاريع احلفاظ   )6(

والرتميم للم�اقع التاريخية ب�صــكل عام، والبلدة القدمية ب�صــكل 
خا�س من خلل ميزانية الدولة التط�يرية.

مراعاة تطبيق االأنظمة  واملعايــري الدولية للحفاظ على الرتاث   )7(

وو�صع اأحكام تخطيطية خا�صة يف مناطق التجمعات التاريخية 
واملميزة.

2.5.12 القطاع االجتماعي

ي�صــكل االإحيــاء االجتماعــي اأحــد املحــاور املركزية خلطــة التط�ير 
واالإحياء، وي�صــمل رفع م�صت�ى معي�صة ال�صــكان وزيادة ال�عي لدى 
املجتمــع باأهميــة احلفاظ علــى الرتاث وامل�صــاركة يف  عمليــة االإحياء 
الفيزيائيــة واأهميتهــا االجتماعية، من خلل زيــادة الرتابط االأ�رشي 

واالجتماعي والفعاليات االجتماعية يف البلدة.

ميكن تلخي�س اإ�صرتاتيجيات االإحياء االجتماعي كما يلي: 

)1(  اإيجاد بيئة اجتماعية اآمنة ومتكافئة داخل البيت واحلارة والبلدة 

عم�مًا، بحيث يعتز اأهلها باإقامتهم فيها، ما ي�ؤثر اإيجابًا وب�صــكل 
مبا�ــرش على اإنعا�س قاعدتها االقت�صــادية وحت�صــني اأو�صــاعها 
االجتماعية وتاأهيل مبانيها وخدماتها، تتحقق هذه االإ�صرتاتيجية 
عرب برامج ت�صــمل عنا�رش ال�قاية والعلج يق�م بها خمت�ص�ن 
بعلم االجتماع، باالإ�صافة اإىل دور املعماري واملخطط يف اإيجاد 
فراغــات ملئمة الإقامة الفعاليــات االجتماعية املطل�بة وت�فري 

املباين واالأماكن اجلاذبة لل�صتثمار والن�صاطات االقت�صادية. 

ومــن اجلدير بالذكر اأن بلدة نابل�ــس القدمية حتت�ي على اأماكن   

ت�صــلح لفعاليات اجتماعية برغم قلتها، فمثًل وج�د ال�صــاحات 
ي�ؤمن هذا التفاعل مثل �صــاحة املنارة، و�صاحة القري�ن و�صاحة 
القي�صارية، وميكن تاأمني �صاحات اأخرى بعد درا�صة احتياجات 
البلــدة اإذا ما كانت بحاجة الأكــرث من ذلك، مع االأخذ باالعتبار 
اأن االأ�ص�اق واخلانات من اأكرب الفراغات التي يحدث بها تفاعل 
اجتماعــي، لذلك يجــب االهتمام بدرا�صــة حالة تلــك اخلانات 
وال�صــاحات واإمكانيــة تط�يرهــا لت�صــاهم يف فعاليــات االحياء 

االجتماعي.

ت�صجيع امل�صــاركة اجلماهريية: مما ي�صكل اإ�صــرتاتيجية حم�رية   )2(

يتم تطبيقها من خلل امل�ؤ�ص�صــات العاملة، وامللك، وال�صــكان 
امل�صــتفيدين من عمليات االإحياء والتاأهيل والتي ت�صــتهدفهم وال 
ميكن حتقيقها من دونهم، وتهدف امل�صاركة اإىل م�صاهمة االأهايل 
يف حتديــد االآليات واالأدوات التي ميكن من خللها البدء بعملية 

احلفاظ ودجمهم فيها. 

و�صــ�ف يتم حتقيــق امل�صــاركة اجلماهريية من خــلل اأدوات   
خمتلفة تتنا�صــب مع ماهية الهدف املن�ص�د واآليات حتقيقه، فمثًل 
هناك اختلف يف امل�صــاركة اجلماهريية بني حتقيق هدف تاأهيل 

املباين وبني ا�صتقطاب فعاليات اقت�صادية للبلدة القدمية.

رفع م�صــت�ى اخلدمات واملرافــق املجتمعية مبا ال يتعار�س مع   )3(

الطابع املعماري الرتاثي للبلدة القدمية، وذلك من خلل تط�ير 
اخلدمــات التعليمية وال�صــحية والثقافية والرتفيهيــة والتط�يع 
ال�ظيفي للمباين التاريخية ال�صــتخدام امل�ؤ�ص�صات التي تقدم هذه 
اخلدمات، مع الرتكيز على احتياجات الفئات املهم�صــة )املراأة، 

االأطفال، املعاقني، كبار ال�صن(.

3.5.12 قطاع االإ�سكان وامل�ساكن

ترتكز اإ�صرتاتيجيات قطاع االإ�صكان ب�صكل رئي�س على االأهداف التالية:

حت�صــني ال��صــع الفيزيائي للم�صــاكن القدميــة وبنيتهــا التحتية   )1(

بتحديث اخلدمــات واحلفاظ على ن�صــيجها الرتاثي، واالرتقاء 
بالبيئة ال�صكنية احل�رشية.
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حت�صــني ظروف املعي�صــة ورفع م�صــت�ى البيئة ال�صــكنية داخل   )2(

ال��صــط التاريخي ملدينة نابل�س، وبالتايل احلفاظ على الن�صــيج 
املعماري للأحياء ال�صكنية واحلفاظ على ال�ظيفة ال�صكنية فيها. 

ت�فــري بيئــة جاذبة لت�صــجيع اأهل املدينــة على ال�صــكن يف البلدة   )3(

القدميــة، واأن يــ�ؤدي مرور الزمــن اىل عك�ــس الت�جه العام 
القائم على الهجرة منها اإىل ال�صــ�احي خارجها وت�صجيع ع�دة 

ال�صكان من خارجها لل�صكن فيها. 

وب�صــكل تف�صــيلي ميكــن حتديــد التدخــلت اللزمــة لتحقيــق هــذه 
االإ�صرتاتيجيات على النح� التايل:

)1( البيئة ال�سكنية العمرانية )االأحياء واحلارات ال�سكنية(

تاأهيل �صبكات اخلدمة والبنية التحتية وت�فري اإنارة ملئمة  	•
يف االأماكن العامة وال�ص�ارع الرئي�صة والفرعية، وكذلك 
تاأهيل املرافق ال�صــحية و�صــبكات اخلدمة داخل امل�صــاكن 

واالأح�ا�س.

تبليط ال�صــ�ارع غري الرئي�صــة اأو ال�ص�ارع الفرعية غري  	•
املبلطة داخل االأحياء ال�صــكنية، وهــي يف الغالب طرقات 
�صيقة ومتعرجة خا�صــة بالبي�ت التي تت�صل بها، وكذلك 
تنظيفها وت�فري ا�صــاءة فيها. والكثــري من هذه الطرقات 
واملمرات ت�ؤدي اىل  االأح�ا�س ال�صكنية، وت�صكل جزءًا ال 

يتجزاأ من تك�ينها العمراين.

حت�صني املداخل، خا�صة التي ي�صرتك فيها اأكرث من بيت،  	•
اأو مداخــل االأح�ا�ــس ال�صــكنية، وكذلك مداخــل البي�ت 
اخلا�صــة واالأدراج والفراغــات امل�ؤديــة للبي�ت. وذلك 
باإ�صــلح املتهدم منها وتثبيت االأحجار املت�صاقطة وتنظيف 
احلجر وترميم العنا�رش الزخرفية واملعمارية املميزة، ما 
�صي�صاهم يف رفع م�صــت�ى البيئة ال�صكنية، وي�صجع ال�صكان 

على االعتناء ببي�تهم  وحميطهم.

تنظيــف احلجر وتكحيله ح�صــب املعايــري الدولية للحفاظ  	•
املعمــاري، واإزالــة النباتــات عــن واجهــات البي�ت، 

وخا�صــة ال�اجهــات التي تطل على ال�صــ�ارع الرئي�صــة 
وال�صــاحات العامــة اأو التي ت��صــل بني هذه ال�صــ�ارع. 
واإعــادة متديــد االأ�صــلك الكهربائية واأ�صــلك الهاتف، 
ب��صــعها حتــت االأر�ــس اأو داخــل اجلــدران، والعمل 
تدريجيــًا على التخل�س من اال�صــافات ال�صــاذة عن البناء 
التقليــدي، كم�اد البنــاء احلديثة اأو االألــ�ان اأو اإطارات 

الن�افذ االملني�م.

ترميم امل�رشبيات، )عددها غري كبري، وبع�صــها يف حالة  	•
�صــيئة جدًا(، وت�صــكل امل�رشبيات القدمية عن�ــرشًا هامًا يف 
الن�صــيج الرتاثي للبلدة القدمية، وت�صــاهم ب�صــكل فّعال يف 
احلفــاظ على الطابع املعمــاري املميز للبلــدة. بع�س هذه 
امل�رشبيــات م�صــن�ع مــن اخل�صــب والبع�ــس االآخر من 

احلجر.

رفــع م�صــت�ى الفراغــات داخــل االأح�ا�ــس ال�صــكنية،  	•
ما ي�صــاعد على حت�صــني ال��صــع العــام للأحياء ال�صــكنية 
داخل البلدة، وي�صــجع ال�صــكان على االهتمام ب�صكل اأكرب 
ببي�تهم، وذلك بتبليط املمرات وق�صارة القناطر واالنفاق 
اإن وجــدت، وتنظيف ال�اجهات وتكحيل احلجر ح�صــب 
املعايري الدولية، واإزالة االإ�صافات غري املنا�صبة، وحت�صني 

و�صع املداخل واالأدراج.

االهتمــام باالأطفال وت�فري �صــاحات عامــة واأماكن لهم  	•
للعب والرتفيه.

ت�فري غطاء نباتي من خلل زرع االأ�صجار واالأزهار،  	•
الإ�صفاء ج� مريح يف الفراغات العامة يف البلدة.

االهتمــام بالنظافــة العامة وت�فري عدد كاف من �صــلل  	•
للنفايات.

تهيئــة املداخل امل�صــرتكة والطرقــات واالأدراج، لتمكني  	•
ذوي االحتياجات اخلا�صة من ا�صتعمالها.

)2( امل�ساكن العادية

ت�فري بيئة �صحية منا�صــبة للم�صاكن ب�صكل عام عن طريق  	•
حت�صني و�صع املرافق ال�صحية واخلدمات الداخلية وحتديثها 

وحّل امل�صاكل املتعلقة بالتمديدات ال�صحية للبي�ت.

م�صاعدة ال�صكان يف ايجاد حل�ل بديلة الإ�صافات احلمامات  	•
واملطابخ غري امللئمة تعتمد على مبداأ اال�صرتاجاع للحفاظ 

على تكامل املبنى اال�صلي.

م�صــاعدة ال�صــكان على التخل�ــس من ت�ــرشب املياه عرب  	•
االأ�صطح واجلدران للتخفيف من م�صاكل الرط�بة والدلف 
والعفــن وت�صــاقط الق�صــارة بتاأهيل ال�صــق�ف واجلدران 

وعزلها �صد املياه. 

امل�صــاهمة يف حت�صني املظهر اخلارجي للم�صاكن، وحت�صني  	•
و�صــع ال�اجهــات اخلارجية للبيــ�ت بتنظيفهــا، واإزالة 
النباتات منها، ومعاجلة ال�صــق�ق يف اجلدران واالأحجار 

املت�صاقطة ح�صب املعايري الدولية للحفاظ.

امل�صاعدة يف حل امل�صاكل االن�صائية التي تعاين منها البي�ت،  	•
خا�صة ان تفاقم هذه امل�صاكل قد يهدد �صلمة ال�صكان.

حت�صني خدمات جمع النفايات، ورفع ال�عي اجلماهريي  	•
باأهمية املحافظة على بيئة نظيفة و�صحية.

)3( الق�س�ر وامل�ساكن ذات القيمة الرتاثية الهامة

ح�رش املباين التاريخية الهامة وو�صعها يف قائمة، وت�ثيقها  	•
ب�صكل مف�صل ودقيق وت�ثيق التفا�صيل والعنا�رشاملعمارية 

امل�ج�دة فيها.

و�صع قان�ن خا�س حلمايتها وكيفية التعامل مع اأية عملية  	•
ترميم اأو تاأهيل تتعلق بها.

مراقبة التغيريات التي يجريها ال�صــكان عليها و�صــبطها،  	•
وو�صــع ق�انني تنظم التعامل معها، اآخذين بعني االعتبار 
قيمتهــا اخلا�صــة تعتمد علــى حمايــة تكاملهــا واالحتفاظ 

مبميزاتها وعدم ادخال عنا�رش دخيلة غري ملئمة.

و�صــع خطة العادة ت�ظيف املهج�ر منها، والعمل على  	•
البدء با�صتخدامها اأو تط�يعها ل�ظيفة منا�صبة.

اإعــادة بنــاء اأو تدعيم االأجــزاء التي تهدمــت يف زلزال  	•
1927 وتركت على حالها.

تقدمي امل�صــ�رة املجانية لل�صــكان ح�ل كيفيــة التعامل مع  	•
الفراغ ال�صــكني وتاأهيله، دون تعري�س اجلزء التاريخي 

للخطر.

اإيقــاف اأي تدخلت م�صــيئة لقيمة هــذه املباين، وحماولة  	•
عك�س بع�س التغيريات التي اأجريت عليها واإرجاعها قدر 
االإمكان اىل االأ�صل العادة اظهار القيمة الرتاثية اال�صلية 

للمبنى.

الت�ا�صــل مع �صكان املباين ورفع م�صــت�ى ال�عي لديهم  	•
بالقيمــة الرتاثيــة للبيــ�ت التــي ي�صــكن�نها، واإ�صــعارهم 

مب�ص�ؤوليتهم نح�ها.

و�صــع ل�حات اإر�صــادية على هذه البي�ت ت�رشح تاريخ  	•
املبنى باخت�صار، مع ر�ص�مات و�ص�ر.

4.5.12 القطاع االقت�سادي

تهدف خطة االإحياء اإىل حتقيق اإ�صــرتاتيجية الإنعا�س احلياة االقت�صادية 
يف البلدة القدمية، من خلل ال�صــعي اإىل جعلها مركزًا وطنيًا وت�ص�يقيًا 
وخدماتيًا عرب تنظيم فعاليات اقت�صــادية واجتماعية وثقافية وت�صــ�يقية 
وفنيــة دائمة، و�صــيتم هذا مــن خلل ت�فري فر�س عمــل ودعم مايل 
لت�صــجيع اال�صــتثمار، واإقامة �رشاكة بني القطاعــني العام واخلا�س، 

وامل�ؤ�ص�صات االأهلية. 

وميكن تبّني ا�صــرتاتيجية فل�صطينية مدرو�صــة تهدف اإىل تعزيز الدور 
االقت�صــادي للبلدة القدمية وتثبيت �صــكانها واإيجاد فر�س ا�صــتثمارية 
مربحة ت�صــتقطب ا�صتثمارات الفل�صــطينيني من الداخل اأو يف ال�صتات، 

متيحة فر�س عمل منا�صبة لل�صكان.
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كما يجب اأن تق�م االإ�صــرتاتيجية على تق�يــة املناطق املحيطة بالبلدة، 
وتعميق ال�صلة بها باعتبارها امتدادًا اقت�صاديًا وجمااًل حي�يًا رئي�صيًا.

وميكن حتديد االإ�صرتاتيجيات االقت�صادية كما يلي:

اإعادة هيكلة االأن�صــطة االقت�صــادية يف البلــدة القدمية يف اإطار  	•
التن�ع واملناف�صة، ومبا يتلءم مع خ�ص��صية املكان التاريخية، 
بحيــث تق�د التجــارة وال�صــياحة وال�صــناعات التقليدية قاطرة 

االقت�صاد.

حت�صني ظروف املعي�صــة املتده�رة لت�صبح البلدة القدمية منطقة  	•
جاذبــة لل�صــكان من كافــة الفئــات املجتمعيــة يف احلا�رش ويف 

امل�صتقبل.

اجلمع بني التغيري املطل�ب ال�صــتمرار احلياة ب�صكل ع�رشي،  	•
واملحافظة علــى الرتاث الثقايف )املادي وغــري املادي( كم�رد 

اقت�صادي اأ�صا�صي.

ت�فــري اخلدمــات والبنــى التحتية امللئمــة الجتذاب ال�صــكان  	•
واملن�صاآت االقت�صادية.

ت�ظيف م�قع البلدة القدمية وخ�ص��صيتها التاريخية يف تط�ير  	•
االأن�صطة التجارية وال�صياحية.

ا�صــتعادة مكانة البلدة القدمية وتعزيزها كاأكرب مركز للت�صــ�ق  	•
يف �صــمال ال�صــفة الغربية، والعمل على اإعادة بناء �صــ�رتها 

امل�رشقة.

تنظيم فعاليات اقت�صــادية وثقافية ب�صــكل دوري بهدف ت�ص�يق  	•
البلدة القدمية كمكان مميز للت�ص�ق.

ت�فري الدعم املايل والفني ملن�صــاآت البلدة القدمية مل�صاعدتها على  	•
البقاء والتط�ر.

تط�ير ال�صــناعات التقليدية ب�صــكل ي�صــاعدها على اال�صتمرار  	•
والبقاء.

خلــق فر�ــس عمــل جديدة لل�صــكان، مــن خــلل مقرتحات  	•
وت��صيات  خطة اإحياء البلدة القدمية.

5.5.12 قطاع ال�سياحة

�صــمن االإ�صــرتاتيجيات التي مت و�صــعها لتط�ير القطاع االقت�صادي 
مت اختيار قطاع ال�صــياحة كاأحد القطاعات التي �صــريتكز عليها اقت�صاد 
البلدة القدمية. ميكن حتديد اإ�صرتاتيجيات تط�ير القطاع ال�صياحي على 

النح� التايل:

اأن ي�صــبح قطاعًا اأ�صا�صيًا يف اقت�صاد املدينة اإىل جانب التجارة  	•
وال�صناعات التقليدية.

اجلمــع بني التط�ير املطلــ�ب يف قطاع ال�صــياحة، واملحافظة  	•
على املنظ�مة االجتماعية القائمة من التاأثر ال�صــلبي باملنظ�مات 
االجتماعيــة امل�صــاحبة لدخ�ل ال�صــياح واختلطهم بال�صــكان 

املحليني.

حمايــة البيئة الطبيعيــة والرتاثية والفيزيائيــة للم�اقع واملباين  	•
االأثرية مــن التعديات ومــن االآثار ال�صــلبية الناجتة عن حركة 
ال�صــياحة باتباع الق�انني الدولية لل�صــياحة الثقافية، مبا ي�صــمن 

ا�صتدامتها.

اإقامــة �رشاكة بني القطاع العام والقطاع اخلا�س وامل�ؤ�ص�صــات  	•
االأهليــة يف تنفيذ م�صــاريع تط�ير ال�صــياحة يف املدينة واملحافظة 

ككل.

ت�ص�يق املدينة �صــياحيا خا�صة بالن�صبة لل�صــياحة املحلية، ولدى  	•
الفل�صطينيني من املناطق املحتلة عام 1948.

وتتلخ�س الن�صاطات املطل�بة لتحقيق اال�صرتاتيجيات مبا يلي:

تاأهيل االأماكن ال�صــياحية واالأثرية وت�ظيف املباين واملن�صــاآت  	•
التي يتم ترميمها الأغرا�س �صياحية وثقافية.

تط�يع مباٍن تاريخية داخل البلدة القدمية ال�صــتخدامها كفنادق  	•
ومطاعم جلذب ال�صياحة.

اعــداد خارطة �صــياحية ملدينــة نابل�س تركز على معــامل البلدة  	•
القدمية.

اإبراز ال�صناعات ال�صياحية املحلية وتط�يرها. 	•

ربط البلدة القدمية وم�اقعها الرتاثية املميزة باملناطق التاريخية  	•
املحيطــة بالبلدة وبنابل�س مثل �صب�صــطيا وتل بلطة وبئر يعق�ب 
واملدرجات الرومانية لتط�ير م�صــار تاريخي و�صياحي متن�ع 

وجاذب.

ربط البلدة القدمية بال�صياحة الدينية امل�صيحية خا�صة طريق احلج  	•
القدمي.

ربط البلدة القدمية بال�صياحة الطبيعية يف منطقة الباذان. 	•

تط�يــر ال�صــناعات التقليدية ب�صــكل يعيد لهــا االعتبار ومينع  	•
ا�صمحللها.

العمل على اإخراج االأن�صطة التي تتعار�س مع الطابع ال�صياحي  	•
والرتاثي من داخل البلدة القدمية، وباملقابل دعم االأن�صــطة التي 

تت�افق مع هذا الطابع.

6.5.12 االإطار ال�سيا�سي والقان�ين

عند مراجعة الق�انني ال�صائدة الداعية حلماية املناطق واملباين التاريخية 
يف فل�صــطني، وب�صــكل خا�ــس قانــ�ن االآثــار القدمية رقم 51 ل�صــنة 
1929م وقان�ن رقم 79 ل�صــنة 1966م لتنظيم املدن والقرى ال�صاري 

املفع�ل يف حمافظات ال�صــفة الغربية، وقان�ن رقم 28 ل�صنة 1936م 
ال�صاري املفع�ل يف حمافظات غزة، نلحظ اإهمااًل كبريًا مل�اد احلفاظ 
على التجمعــات واملباين التاريخيــة يف الق�انني ال�صــائدة، فتلك امل�اد 
تكررت باملحت�يات نف�صها، فيما يتعلق مب�صتلزمات حت�صري املخططات 
ذات امل�صــت�ى االإقليمي اأو الهيكلي، ما يعني عدم التف�صــيل يف القي�د 

وامل�ا�صفات واالأحكام املطروحة مت�صيًا مع م�صت�ى التخطيط.

ي�صــاف اإىل ذلك اأن العبارة التي وردت اأتت ب�صكل جمرد وخال من 
اأي حمددات �رشيحة ووا�صحة لعملية احلفاظ، ومل تطرح اأي معايري 
واآليــات تنفيذية، لدرجة اأنه مل ترد حتى يف جتهيز املخطط التف�صــيلي 

نف�صه اإي�صاحات ح�ل اأ�صل�ب التعامل مع هذه املناطق.

ينعك�س هذا الق�ص�ر يف الق�انني واالأنظمة، وب�صكل عام، على كل مدينة 
فل�صــطينية حتظى باإرث تاريخي وثقايف، ويرتك البــاب مفت�حًا اأمام 

االجتهادات التي قد ت�صيب وممكن جدًا اأن تخطئ، ولنح�رش احلديث 
عن بلدة نابل�س القدمية م��صــ�ع الدرا�صــة والبحث، فعلى الرغم من 
جه�د بلديــة نابل�س واجتهاداتها يف اإجناز بع�ــس االأنظمة والق�انني، 
مثل ت�حيد �صكل واأل�ان املظلت للمحال التجارية وغريها من االأم�ر 
ال�صكلية، اإاّل اأنه يظهر وب��ص�ح غياب اإ�صرتاتيجية وا�صحة ت�صمل هذا 
امل�صــم�ن، ويف ظل هذا ال�اقع اأ�صــبح من ال�رشوري اإجناز اأنظمة 
وق�انني حلماية املناطق واملباين التاريخية، وخا�صــة التي مت ترميمها 

والتي �صيتم ترميمها، وذلك للأ�صباب التالية:

عدم ت�فر انظمة وق�انني خا�صة معتمدة حلماية االرث الثقايف  	•
وعدم وج�د اآليات لتطبيقها.

غياب العديد من ا�صــحاب االملك عــن ال�طن وعدم اهتمام  	•
امل�صتخدمني باحلفاظ على هذه املمتلكات التاريخية.

تعقيد ال��صــع القان�ين للملكيــات وتفتتها وعدم اتفاق ال�رشكاء  	•
على كيفية الت�رشف بها.

�صــعف ال�عي لدى ال�صكان باأهمية احلفاظ على االإرث الثقايف  	•
، يف ظل �صيطرة نزعة احلداثة على تفكريهم.

ن�صــبة العائــلت الفقرية التي ت�صــكن البلدة مرتفعــة حيث يبلغ  	•
مت��صط دخل الفرد فيها اأقل من 150 دينارًا.

�صيطرة النـزعة املادية على تفكري بع�س مالكي العقارات. 	•

وبالتايل ميكن الق�ل اإن على االأنظمة اأو الق�انني املقرتحة ت�فري حماية 
للمباين واملناطق التاريخية من الهدم واالتلف و�صــ�ء اال�صــتخدام، 
والتقيــد باأعمال ال�صــيانة وح�رش االإن�صــاءات على املبــاين وبالقرب 
منها، ويف املقابل اأن ت�فر ملالكي هذه العقارات ت�صــهيلت اأو اإعفاءات 
من دفع �رشائب االأملك، واأن ي�صــتفيدوا من برامج الرتميم املتعلقة 
باحلفــاظ علــى االإرث الثقايف. ومن اأجل ذلك ميكــن اقرتاح االآليات 

التالية:

اإقــرار قان�ن االآثار الفل�صــطيني حلماية االآثــار واملدن واملباين   .1
التاريخية، وو�صعه م��صع التنفيذ.

يف حالــة تاأخر �صــدور هــذا القان�ن اأو عــدم اإقرار ال�صــلطات   .2
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االإ�رشائيلية باإمكانية تطبيقه يف املناطق غري املحررة من ال�طن، 
فاإنــه يجب ال�رشوع يف اإعداد اأنظمة ت�صــتند اإىل القان�ن االأردين 
لتنظيم املدن والقــرى واالأبنية، رقم )79( لعام 1966م وقان�ن 
االآثــار القدميــة امل�ؤقت رقم )51( ل�صــنة 1966م واعتبــار البلدة 
القدمية كم�قع تاريخي ينطبق عليه ما ين�س عليه القان�ن املذك�ر 
)املادة 11,2(، يتم �صياغتها �صمن م�رشوع تخطيط احلفاظ على 

البلدة القدمية، وتعتمد من دائرة االآثار وبلدية نابل�س.

يتــم حتديد املبــاين واملناطق املحمية قان�نيــًا من خلل م�رشوع   .3
تخطيــط احلفاظ على البلــدة القدمية، بحيث ت�صــمل املباين التي 
يزيد عمرها عن 70 عامًا ومناطق الن�صيج العمراين املت�ا�صل، 

واملباين ذات االأهمية التاريخية والدينية واملعمارية.

الت�صــدي للعتــداءات االإ�رشائيلية على البلــدة القدمية واملعامل   .4
االأثرية، من خــلل تبّني الق�انني الدولية للحفاظ، والتن�صــيق 

مع امل�ؤ�ص�صات الدولية ذات العلقة.

الت�طئة لت�صجيل بلدة نابل�س القدمية �صمن ال�صجل العاملي للرتاث   .5
يف منظمة الي�ن�صك�.

ت�صنيف املباين واملناطق املحمية لتحديد درجات التدخل امل�صم�ح   .6
بها.

التطبيق التدريجي لهذه االأنظمة والق�انني.  .7

تدريب الك�ادر الفنية وتاأهيلها للتعامل مع ال��صائل الفنية للحفاظ   .8
على املباين التاريخية ح�صب املعايري الدولية.

و�صــع خطــة حل�رش امللكيــات وا�صــحابها واالت�صــال بهم يف   .9

حالة ت�اجدهم يف اخلارج ملعرفة ت�جهاتهم بالن�صــبة ال�صــتخدام 
العقارات وحمايتها.

7.5.12 قطاع البنية التحتية 

ي�صــكل قطــاع البنية التحتية، والذي ي�صــم �صــبكات امليــاه، ال�رشف 
ال�صــحي، النفايــات ال�صــلبة، والكهرباء، اأ�صا�صــًا مهمــًا لتنفيذ خطة 
االإحيــاء، حيــث ان تنفيــذ جزء كبــري مــن اال�صــرتاتيجيات التنم�ية 

للقطاعات االأخرى يرتكز على �صبكات البنية التحتية.

تعتمد اال�صرتاتيجية لقطاع البنية التحتية على النقاط التالية:

ت�فــري بيئــة �صــحية اآمنة ل�صــكان البلــدة القدمية وم�صــتخدميها   .1
وزوارها.

احتياجــات  ال�صــتيعاب  وتاأهيلهــا  اخلدمــة  �صــبكات  تط�يــر   .2
امل�صتخدمني، وح�صب اأحدث ال��صائل الفنية املت�فرة.

مراعــاة املحت�ى التاريخي للن�صــيج العمراين عنــد تنفيذ خطط   .3
التط�ير، بحيث تتلءم مع خطط احلماية.

واخلط�ات املقرتحة التالية �صت�صاهم يف تطبيق هذه اال�صرتاتيجيات:

)1( �سبكة املياه

اال�صــتفادة من نبع القري�ن ك�نه م�صدر املياه الرئي�صي،  	•
من خلل نقل املاء وتخزينه يف خزانات املياه امل�ج�دة يف 
دائرة ت�زيع املياه، وذلك باإن�صــاء خط مياه ناقل رئي�صــي 
ومبا�رش من حمطة القري�ن وحتى �صــارع حطني وبقطر 

)6( ان�س على االأقل.

االهتمام ب�صــيانة املكان املحيط بنبــع القري�ن ونظافته،  	•
واإجــراء اعمال الرتميم مبا يكفل عــدم حدوث تل�ث ملياه 
النبع، وخ�ص��صًا من اإمكانية حدوث ت�رشب من خط�ط 

املياه العادمة املك�ص�فة.

�صــيانة خزانات جتميع املياه يف حمطــة القري�ن، والتي  	•
تع�د اىل 70 عامًا خلت. 

اإجــراء فح�ــس �صــامل جلميــع و�صــلت امليــاه املنزلية  	•
وعّدادات املنــازل، اإذ يحتاج العديد من هذه ال��صــلت 

اإىل اإعادة تاأهيل و�صيانة. 

درا�صة تاأثري التط�ر العمراين واأعمال البناء على التغذية  	•
اجل�فية لنبع القري�ن.

�رشورة ا�صتبدال امل�صخة االحتياطية. 	•

)2( �سبكة ال�رشف ال�سحي

ال�ــرشف  �صــبكة  تنظيــف خلطــ�ط  عمليــة  اإجــراء  اإن  	•
ال�صــحي اأمــر مهــم وحيــ�ي، ول�صــمان ذلــك، يجب 
ت�فري �صــيارة خا�صــة تنا�صــب يف حجمها �صــ�ارع البلدة 
ال�صــحب امكانيــة  مــع  ال�صــيانة   القدميــة ال�صــتخدامات 

.trucks vacuum

ت�عيــة امل�اطنني حــ�ل م�صــاكل الت�رشيف واالن�صــداد  	•
يف ال�صــبكة، والتــي يرتبط معظمها باملمار�صــات اخلاطئة 

للم�اطنني.

ا�صتحداث �صبكة لتجميع مياه االأمطار وف�صل ذلك عن �صبكة  	•
ال�رشف ال�صــحي. ذلك ي�ؤدي من جهة اىل التخفيف عن 
�صــبكة ال�رشف ال�صــحي، ومن جهة اأخــرى اإىل اإمكانية 
اال�صــتفادة من مياه، وبالتايل احلفاظ على م�صادر املياه، 
وحتديــدًا تلك الناجتة من نبع القريــ�ن وغريها من ينابيع 

املدينة.

اإجراء م�صح �صامل جلميع و�صلت الربط املنزلية، والتاأكد  	•
من اتباع املعايري الهند�صــية ال�صحيحة يف ربط املنازل مع 
�صــبكة ال�رشف ال�صحي، وخ�ص��صــًا يف املناطق القريبة 
مــن نبع القريــ�ن، وامل�جــ�دة على منا�صــيب اأعلى من 

النبع. 

اإجراء تقييم �صامل جلميع املناهل املرتبطة ب�صبكة ال�رشف  	•
ال�صحي، واإعادة تاأهيل املناهل غري امللئمة.

و�صــع اإطار عمل م�ؤ�ص�صــاتي يف ق�صــم ال�رشف ال�صحي  	•
بخ�ص��س ربط منازل امل�اطنني بال�صبكة، م�صابه لطريقة 
عمــل ا�صــرتاكات املياه، بحيــث تلقى عمليــة الربط على 
عاتــق البلديــة، ولي�س على عاتق امل�اطــن كما ه� احلال 

االآن.

درا�صة تاأثري تغيري ربط املناطق العل�ية والتي تقع خارج  	•
حدود البلدة القدمية على قدرة ال�صبكة على الت�رشيف.

ا�صــافة العديــد مــن املناهل ل�صــبكة ال�رشف ال�صــحي،  	•

وحتديــدًا قــرب خان ال�كالــة يف منطقة �صــ�ق احلدادين 
وبــاب ال�صــاحة وحارة الفق��ــس، اإ�صــافة اإىل العديد من 

املنازل.

)3( النفايات ال�سلبة

حت�صني النظافة يف البلدة القدمية من خلل: 	•

الت�زيــع املنا�صــب لعمــال جمــع النفايــات يف احلارات   
وال�ص�ارع املختلفة وزيادة عددهم حيث يلزم.

جتهيز العمال ب��صائل وقاية وو�صائل �صلمة حلمايتهم من   
التعر�س للجروح واالإ�صابة باالأمرا�س. 

ت�عية العمال باملخاطر املرتتبة على عدم تقيدهم بالتعليمات   
واالجراءات ال�رشورية اأثناء العمل.

االهتمــام بنظــام احل�افز املاديــة واملعن�ية التــي تقدمها   
االإدارة للعمال.

و�صع جداول زمنية معروفة ومعلنة جلمع النفايات ونقل   
احلاويات.

الت�زيع ال�صــحيح للحاويات من حيث العدد واحلجم مبا   
يتنا�صب مع كمية النفايات  يف ال�ص�ارع واحلارات.

و�صع نظام مراقبة وتقييم للنظافة يف البلدة القدمية.  

التثقيف والت�عية البيئية من خلل: 	•

التخطيط للن�صاطات ال�رشورية لتحقيق الهدف.  

تطبيق الربامج الت�ع�ية.  

االت�صال املبا�رش مع اجلهات امل�صتهدفة.   

تدريب املجتمع املحلي وخا�صة الفئات امل�صتهدفة.   

تقدمي الن�صائح للجمه�ر ح�ل امل�صاكل ال�صحية والبيئية.  

التن�صيق مع املنظمات غري احلك�مية وتفعيل دور متخذي   
القرارات.
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ا�صتخدام و�صائل االإعلم املختلفة لرفع ال�عي البيئي.  

زيادة ال�عي البيئي لدى امل�اطنني من خلل:  	•

ت�صجيع ان�صاء جلان بيئية يف مدار�س وريا�س االأطفال يف   
البلدة القدمية للحفاظ على النظافة.

ت�صجيع اإن�صاء جلان بيئية من ربات البي�ت ملتابعة �ص�ؤون   
النظافة واملحافظة عليها يف االأحياء واحلارات، والر�صاد 
ربات البي�ت على ال��صائل والتقنيات التي من �صاأنها تقليل 

مقدار التل�ث الذي يرافق خروج النفايات من امل�صكن.

اإن�صــاء جلان بيئية من اأ�صحاب املحلت التجارية  ت�صجيع   
للحفاظ على نظافة املحلت التجارية واالأ�ص�اق.

تدريــب هــذه اللجان على قيــادة العمل مــن اأجل تعزيز   
اإدارة النفايات ال�صلبة يف منطقتهم.

العمــل على بناء القدرات لدى اأع�صــاء هــذه اللجان عن   
طريق ور�صات العمل واملحا�رشات.

عقد دورات تثقيفية وت�ع�ية ل�صكان البلدة القدمية لت�صمل   
ربات البي�ت واأ�صــحاب املحلت التجارية، وتب�صريهم 
باأهمية اإخــراج النفايات مــن املنازل مبا�ــرشة قبل م�عد 
و�صــ�ل عمال النظافــة، حتى ال تــرتك النفايات خارج 
املنزل لفرتات ط�يلة تزيد معهــا الروائح الكريهة املنبعثة 

وتعبث بالنفايات القطط والفئران.

عقد دورات تثقيفية وت�ع�يــة للعاملني يف جمال النظافة   
لزيادة وعيهم البيئي ولت�ثيق علقاتهم مع اجلمه�ر الذي 

يعمل�ن خلله.

عقد ور�صات عمل لربات البي�ت لت�عيتهن باأهمية تدوير   
النفايــات ال�صــلبة، وطرق فــرز النفايــات يف املنازل، 
كخطــ�ة اأوىل من خطــ�ات عمليــات تدويــر النفايات، 
واإمكانيــة منح ح�افز مادية لربات البيــ�ت الل�اتي يقمن 

بفرز النفايات داخل منازلهن. 

القيــام بحمــلت نظافــة داخــل حــارات البلــدة القدمية   

واأزقتها، ي�صــرتك فيها ب�صكل رئي�س �صــكان البلدة القدمية 
من كافة الفئات العمرية.

ا�صــتخدام الب��صرتات التي حت�س على جعل البلدة القدمية   
اأكــرث نظافة واأكــرث جمااًل، مع احلر�س على ل�صــق هذه 

الب��صرتات يف اأماكن بارزة.

  اإذاعة ر�صائل بيئية ق�صرية ومعربة اأثناء الفا�صل االإذاعي 
اأو التلفزيــ�ين، وذلك من حمطات االإذاعــة والتلفزي�ن 

املحلية.

اإ�صــدار ن�رشات وتنظيــم دورات تثقيف �صــحي وبيئي   
تهدف اىل تعزيز ال�عي مبفه�م البيئة وال�صحة العامة.

ت�صــجيع التجار على و�صــع الب�صــائع املباعة للزبائن يف   
اأكيا�س مطبــ�ع عليها عبارات حتث علــى املحافظة على 

النظافة يف املنازل ويف ال�ص�ارع.

)4( �سبكة الكهرباء

اإعادة تاأهيل ال�صبكة، وذلك من خلل القيام باالأم�ر التالية: 	•

اإن�صاء حمطة حت�يل جديدة عند باب امل�صلبة )مفرق �ص�ق   
."630KVA" الب�صل على �صارع الن�رش( وبقدرة

عمــل مغذيــات رئي�صــة مــن حمطــات التح�يــل القائمة   
واملقرتحة.

ال�ا�صــلة  املنخف�ــس  ال�صــغط  �صــبكات  تاأهيــل  اإعــادة   
للم�صرتكني.

اإعادة تاأهيل اإنارة ال�صــ�ارع والطرقات داخل البلدة القدمية،  	•
من خلل:

اإعــادة تاأهيل وحــدات اإنارة يف �صــ�ارع البلــدة القدمية   
وطرقاتها، با�صــتبدال وحدات تالفة اأو ا�صتحداث وحدات 

اأخرى لبع�س امل�اقع. 

عمل اإنارة خا�صــة )اإنارة جتميلية( الإبراز بع�س امل�اقع   
االأثريــة والتاريخية، ومــن بني هذه امل�اقع ) ال�صــاحات 

اخلارجيــة، امل�صــاجد القدمية، مناطق الق�صــ�ر، مداخل 
احلمامات القدمية، باب ال�صــاحة، وكذلك ب�ابات مداخل 

البلد(.

العمــل علــى اخفاء متديــدات �صــبكة الكهربــاء الظاهرة   
وا�صتبدالها بتمديدات حتت االر�س.

8.5.12 قطاع امل�ا�سالت

بناء على تقييم ال��صع احلايل لقطاع امل�ا�صلت، ميكن و�صع ت�ص�ر 
ال�صرتاتيجيات تط�يره، يرتكز على املحاور التالية: 

ت�فري بيئة اآمنة تعتمد ب�صــكل اأ�صا�صــي على حركة امل�صــاة داخل   .1
البلدة القدمية، مع حتديد دخ�ل املركبات واالآليات.

حت�صــني �صبكة ال�ص�ارع والطرق الرئي�صــية والفرعية، لت�صهيل   .2
احلركة بني اأجزاء البلدة املختلفة.

تط�يــر حماور االت�صــال مــا بني البلــدة القدميــة وحميطها،   .3
والرتكيز على املداخل التاريخية.

وميكن تلخي�س بع�س االجراءات اللزمة لتحقيق هذه اال�صرتاتيجيات، 
مبا يلي:

)1( �سيانة ال�س�ارع واالأدراج.

اإجــراء اأعمــال ال�صــيانة املنا�صــبة واإعــادة التاأهيل، خا�صــة  	•
لل�صــ�ارع املتدهــ�رة فيزيائيــًا، وبالتحديــد ال�صــ�ارع املبلطة 

وب��صع فيزيائي �صيء. 

تبليط جميع ال�صــ�ارع ذات ال�صطح االإ�صــفلتي، ما يتنا�صب مع  	•
خطة بلدية نابل�س يف هذا املجال.

اإجراء اأعمال ال�صــيانة واإعــادة التاأهيل لل�صــ�ارع املبلطة من  	•
خلل اقتــلع االأجزاء املك�ــرشة من حجر التبليط اأو ال�صــارع 
كله، اإذا كان حجم االإهرتاء كبريًا، واإعادة تبليطها، باالإ�صــافة 
اإىل تنظيف ال�صــ�ارع وكذلك االأدراج من االأو�صــاخ. ويقّدر 

ط�ل ال�ص�ارع ال�صيئة ذات ال�صطح احلجري بح�ايل 800 م.

)2( تبليط جميع ال�س�ارع والطرقات غري املبلطة.

ت�صــمل اخلطط التي و�صــعتها بلديــة نابل�س علــى تبليط جميع  	•
�صــ�ارع البلدة القدمية باحلجر، بغر�س جعلها متجان�صة وذات 
مظهــر م�ّحد، وقــد مت حتديد 25 م�قعًا )�صــارعًا اأو جزءًا من 

�صارع( على اأنها بحاجة اإىل تبليط بط�ل يزيد عن 3 كم.

)3( تبّني اآليات لتحديد دخ�ل املركبات اإىل البلدة القدمية.

حتديــد �صــاعات مــرور املركبات وال�صــاحنات للبلــدة القدمية  	•
ح�صــب اوقات حمــددة، وميكن تطبيق مثل هــذا النظام باآليات 
ب�صيطة، عن طريق و�صــع اأعمدة معدنية على املداخل، بحيث 
ميكن حتريكهــا واإزالتها عند احلاجة، وباإ�ــرشاف بلدية نابل�س 
واإدارتها. وهذا يتطلب و�صــع مثل هذه االأعمدة يف 6 اأماكن، 
مع العلم اأن بلديــة نابل�س نفذت مثل هذا املقرتح يف م�قع واحد 

وه� مدخل كراج ط�لكرم القدمي، وبالتايل بقيت 5 م�اقع.

)4( ت�سمية ال�س�ارع وترقيمها.

يتكامل هــذا املقرتح مع خطــة التط�ير ال�صــياحي، ومن اأجــل اإنتاج 
خارطة �صياحية مب�صميات ر�صــمية ل�ص�ارع البلدة القدمية. يتطلب هذا 
املقرتح اإزالة جميع الل�حات القدمية وا�صــتبدالها بل�حات جديدة حتمل 

اأ�صماء ال�ص�ارع الر�صمية واأرقام املباين. 

وقد بداأت بلدية نابل�س بخطة لرتقيم �صــ�ارع مدينة نابل�س وت�صــميتها، 
ولكن ت�قف العمل يف هذا امل�رشوع. وبالتعاون مع بلدية نابل�س )ق�صم 
نظــم املعل�مــات اجلغرافيــة )GIS( مت حتديد عدد الل�حــات اللزمة 
وت�صمل 200 ل�حة ت�صمية وترقيم لل�ص�ارع، 150 ل�حة ت�صمية وترقيم 
للأح�ا�س، و5 ل�حات ت�صــمية وترقيم للحارات و500 ل�حة ت�صــمية 
وترقيــم لل�صــاحات العامة والب�ابــات وامل�قع االأثريــة واملعامل املهمة 
والل�حات االإر�صــادية و2500 ل�حة ترقيم ملداخل البنايات واملحلت 

التجارية، باالإ�صافة اإىل االأعمدة امل�صاحبة حلمل الل�حات عليها. 

)5( حت�سني م�اقف املركبات وتط�يرها وت�فري م�اقف جديدة. 

تاأهيل م�قف مركبات �صاحة ال�صبانة، مع العلم اأن هذه ال�صاحة  	•
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ملكيــة خا�صــة، ولكن ميكن التن�صــيق مــع اأ�صــحاب االأر�س 
لتاأهيلها وا�صــتخدامها كم�اقف للمركبات حلني تط�ير االأر�س 

الأغرا�س اأخرى من قبل اأ�صحابها.

تاأهيل م�اقف املركبات بالقرب من ال�ص�ق ال�رشقي من خلل  	•
تهيئة االأر�س وتغطيتها بطبقة اإ�صــفلت، وحتديد اأماكن وق�ف 

املركبات ب�ا�صطة الدهانات االأر�صية.

ت�فري اماكن ل�ق�ف ال�صــيارات جديدة قريبة من مداخل البلدة  	•
القدمية.
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اخلطة التنفيذية: اول�يات واآليات التدخل يف    الف�سل الثالث ع�رش: 
جماالت التط�ير واحلفاظ  

ل�صــمان تنفيذ اخلطة التنم�ية ب�صــكل فعال فانه من ال�رشوري تط�ير 
خطة تنفيذ تت�صــمن برنامج زمني متكامل لتنفيــذ امل�رشوعات وكذلك 
التكلفــة التقديرية لتنفيذ كل م�رشوع واجلهة املر�صــحة واملكان املقرتح 
لتنفيذه، كما انه من ال�رشوري تط�ير خطة متابعة وتقييم ترتكز على 
م�ؤ�رشات تنم�ية ذات داللة وا�صــحة وقابلة للقيا�س الهدف منها تقييم 

مدى حتقق االأهداف التنم�ية على مدار مراحل تنفيذ اخلطة.

يت�صمن هذا الف�صل عر�صــا للربامج وامل�رشوعات التنم�ية التي تعمل 
على حتقيق الروؤية واالإ�صــرتاتيجيات التنم�يــة يف القطاعات التنم�ية 
املختلفة. كما يت�صــمن الف�صل اخلطة التنفيذ لهذه الربامج وامل�رشوعات 

خلل مدة اخلطة املقدرة بخم�صة ع�رشة �صنة.

لتحديــد اول�يــات التدخل الحيــاء وتط�يــر البلدة القدميــة يف نابل�س 
ثــم اختيار مناطــق ذات احتياجات ما�صــة للرتميــم والتاأهيل وتط�ير 
اخلدمات بناء على نتائج الدرا�صات القطاعية وامل�ص�حات امليدانية التي 

قام بها فريق العمل. واعتمد االختيار على املعايري التالية:

املناطق املت�رشرة من اثر االجتياحات اال�رشائيلية والتي عانت   -
مبانيها وخدماتها من دمار وا�صع.

املناطق التي تعاين ن�صــبة كبرية مــن مبانيها من تده�ر فيزيائي   -
وخدمات غري منا�صبة.

املناطق التي تعاين ن�صــبة كبرية من مبانيها من او�صــاع ان�صائية   -
خطرة نتيجة الكزارث الطبيعية او اال�صافات الع�ص�ائية.

1.132.13 اول�يات واآليات التدخل يف جماالت مقدمة
التط�ير واحلفاظ:

املناطق التي تعاين من �صعف وتده�ر يف �صبكات اخلدمة والبنية   -
التحتية.

املعامل االثرية وال�رشوح العمرانية التاريخية املميزة.  -

مداخل البلدة القدمية والطرق وال�ص�ارع املتفرعة عنها.  -

وبناء على هذه املعايري مت حتديد مناطق االول�ية التالية:

حارة القي�صارية  .1

حارة اليا�صمينة  .2

ال�صارع التجاري الرئي�صي  .3

حارة القري�ن  .4

الق�صــ�ر وامل�صــابن واحلمامات التي ميكن ا�صتخدامها مل�صاريع   .5
ت�صاهم يف التط�ر االجتماعي واالقت�صادي للبلدة.

املداخل الرئي�صــية للبلدة القريبة من مركز املدينة احلديث لتخلق   .6
عامل جذب لل�صياحة والزوار.

دور امل�ؤ�ص�صات الر�صمية يف تنفيذ واجناح اخلطة:

كما ذكر يف الف�صــل االول من اخلطة �صيتم تقدمي الدرا�صة بعد االنتهاء 
مــن طباعتها لبلديــة نابل�س ليتم درا�صــتها ومراجعنها مــن قبل دائرة 
التنظيم الداخلي يف البلدية واالق�صــام ذات العلقة ويتم بعدها ار�صــالها 
للجنة االقليمية يف حمافظة نابل�س وبعدها ل�زارة احلكم املحلي وجمل�س 

التنظيم االعلى ليتم الت�صديق عليها من قبل وزير احلكم املحلي.

كمــا انه مــن ال�رشوري م�صــاركة وم�صــاهمة العديد مــن ال�زارات 
وامل�ؤ�ص�صات الر�صمية وغري الر�صمية ومنها:

وزارة ال�سياحة واالآثار:   .1

و�رشورة تبني ودعم امل�صــاريع واملقرتحــات املتعلقة باملناطق   
االثرية وال�صــياحية داخل البلدة القدمية وخارجه وكيفية ربطها 
لت�فري خطة �صياحية متكاملة ملدينة نابل�س تظهر اهميتها التاريخية 

وجتذب الزوار وال�صياح الثارها وم�اقعها الرتاثية الهامة.

وزارة ال�س�ؤون االجتماعية واملنظمات االهلية:  .2

اهمية امل�صاهمة يف امل�صاريع املقرتحة لتقدمي اخلدمات االجتماعية   
للطفال وامل�صــنني وذوي االحتياجات اخلا�صة وتقدمي امل�ص�رة 

والدعم للجهات التي تن�ي تنفيذها.

وزارة الرتبية والتعليم:  .3

�رشورة ا�رشاكها وت�صــجيعها ال�صــتخدام مباين تاريخية داخل   
البلدة  القدمية كرو�صات للطفال او مدار�س للرتقاء مب�صت�ى 
اخلدمــات املت�فــرة يف البلــدة القدمية وت�صــجيع ال�صــكان على 
اال�صتمرار يف االقامة فيها وجذب ال�صكان من املناطق احلديثة.

جامعة النجاح ال�طنية:  .4

اهمية نقل فعاليات تعليمية وثقافية يف جامعة النجاح ال�طنية اىل   
البلدة القدمية وت�صــجيع الطلب والعاملني على امل�صاركة لت�فري 
الثقافــة والتن�ع وتط�ير بيئة البلدة القدمية لت�صــبح جاذبا لكافة 

فئات وقطاعات ال�صكان يف نابل�س خا�صة ال�صباب.

وزارة الثقافة:  .5

اهمية م�صاركة ال�زارات يف فعاليات ثقافية يف البلدة القدمية.  

ومن ال�رشوري عقد ندوة خا�صة لعر�س اهداف ونتائج خطة االحياء 
على اجلهات الر�صــمية وغري الر�صــمية ذات العلقة يف نابل�س ودع�ة 
اجلهات املانحة للطلع على احتياجات واوليات االحياء والتنمية يف 
البلدة القدمية وذلك بعد امل�صادقة على اخلطة وامل�صاريع املقرتحة فيها.
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الربامج وامل�رشوعات التنم�ية 3.13
املقرتحة

تعتــرب الربامــج وامل�رشوعــات التنم�يــة ج�هــر عمليــة التخطيــط 
اال�صرتاتيجي التنم�ي الأية منطقة، فهي التي تعمل على حتقيق اأهدافها 
وروؤيتها التنم�ية علــى اأر�س ال�اقع، وهي اأكرث خمرج ملم��س من 
خمرجات عملية التخطيط؛ لذا يجب مراعاة ال�اقعية عند اقرتاحها كي 
تكــ�ن قادرة على حتقيق االأهداف، وهذا يتطلب االأخذ بعني االعتبار 
ما يت�فر من م�ارد، وما ي�جد من مع�قات قد حت�ل دون تنفيذها. 

اجلدول التايل )جدول 1.13( يت�صــمن قائمــة بالربامج وامل�رشوعات 
التنم�يــة املتعلقة بتحقيق االأهــداف واالإ�صــرتاتيجيات التي ذكرت يف 
البند ال�صــابق يف القطاعات التنم�ية املختلفة �صــمن خطــة اإحياء البلدة 
القدمية بنابل�س. فيما يت�صــمن ملحــق )1( مناذج ووثائق لهذه الربامج 

وامل�رشوعات حتت�ي و�صفًا اكرث تنف�صيًل.

جدول )1.13(: الربامج وامل�رشوعات التنم�ية املقرتحة �سمن خطة اإحياء البلدة القدمية يف نابل�س

رقم الربامج وامل�رشوعاتالقطاع
امل�رشوع

امليزانية 
 التقديرية )$(
)X 1000(

ين
مرا

الع
ط 

طي
تخ

ال

UP/01150تاأ�صي�س جلنة اإعمار البلدة القدمية بنابل�س

UP/021,025حتديث ال�صجل العقاري للملكيات وح��صبته

UP/032,130التاأهيل الفيزيائي للمباين ووقف عملية التده�ر االإن�صائي فيها

UP/043,160تاأهيل ال�صاحات والفراغات احل�رشية

UP/051,110ت�ثيق الرتاث غري املادي وح��صبته

UP/06500حت�صني املظهر اجلمايل لل�ص�ارع يف البلدة القدمية

UP/07425برامج ت�عية �صاملة جتاه اأهمية احلفاظ على البلدة القدمية واإحيائها

8,500املجم�ع اجلزئي

عي
تما

الج
ع ا

طا
الق

SO/011,400اإن�صاء ح�صانات وريا�س اأطفال

SO/021,250اإن�صاء مركز رعاية �صحية اجتماعية للفئات اخلا�صة 

SO/031,510اإن�صاء مركز تدريب حريف الإحياء بع�س احلرف التقليدية.

SO/041,035اإن�صاء مركز ثقايف واجتماعي.

SO/051,800اإن�صاء مدار�س اأ�صا�صية 

SO/06850اإن�صاء مركز اإر�صاد نف�صي

SO/072,800اإن�صاء عيادات �صحية ومراكز اأم�مة

SO/081,355اإن�صاء ن�ادي ريا�صية

12,000املجم�ع اجلزئي

ان
�سك

االإ

HO/016,000اإعادة تاأهيل االأح�ا�س ال�صكنية يف البلدة القدمية

HO/02500�صيانة امل�رشبيات القدمية

HO/0310,000حت�صني ال�اجهات الرئي�صية داخل البلدة القدمية

HO/0415,000حت�صني ال�اجهات الرئي�صية اخلارجية

HO/0510,000اإعادة تاأهيل املطابخ واحلمامات يف امل�صاكن.

HO/0615,000عزل ال�صق�ف القدمية

HO/071,000الت�ثيق التاريخي واملعماري لبي�ت نابل�س القدمية

HO/082,500ا�صتملك مباين الأغرا�س اإعادة اال�صتخدام والت�ظيف

60,000املجم�ع اجلزئي
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رقم الربامج وامل�رشوعاتالقطاع
امل�رشوع

امليزانية 
التقديرية )$( 

)X 1000(

حي
سيا

ال�
ي /

ساد
ت�

الق
ع ا

طا
الق

EC/011,000اإن�صاء مركز ت�ص�يق للمنتجات احلرفية.

EC/021,425اإقامة مهرجان �صن�ي للت�ص�ق يف داخل البلدة

EC/033,000اإعطاء قرو�س مل�صاريع �صغرية

TO/01500اإعداد خارطة ودليل �صياحي للبلدة القدمية.

TO/021,000ترميم دار االأدهم وا�صتخدامها كفندق �صياحي.

TO/031,000ترميم �صبانة النابل�صي وا�صتخدامها كمقهى ومطعم �صياحي.

TO/041,000ترميم منزل كنعان وا�صتخدامه كمركز ت�جيه �صياحي.

TO/055,000ترميم منازل كفنادق �صياحية )عدد 5(

TO/062,500ترميم منازل كمطاعم �صياحية )عدد 10(

TO/073,000اإعادة تط�ير ال�ص�ارع التجارية الرئي�صية )مثل خان التجار وال�ص�ارع االأخرى(

TO/08575اإن�صاء مدر�صة فندقية

20,000املجم�ع اجلزئي

ري
الأث

/ ا
يف

ثقا
 ال

اع
قط

ال

CH/012,000ترميم وتاأهيل ق�رش النمر وا�صتخدامه كمتحف 

CH/02250ترميم حمام البيدرة وا�صتخدامه كم�قع اأثري.

CH/03750ترميم حمام الدرجة وا�صتخدامه كم�قع اأثري.

CH/047,000ترميم وتاأهيل املدرج الروماين

CH/0510,000اإجراء حفريات اأثرية

20,000املجم�ع اجلزئي

ياه
مل

ة ا
سبك

�/
ية 

حت
الت

ية 
لبن

ا

IS/0112,500اإعادة تاأهيل �صبكة مياه البلدة القدمية

IS/02500اإعادة تاأهيل نبع وحمطة �صخ القري�ن

IS/03850ا�صتبدال عدادات املياه املنزلية.

IS/0450درا�صة تاأثري التط�ر العمراين يف مدينة نابل�س على اإنتاجية نبع القري�ن. 

IS/05500ت�فري اآليات ومعدات الأعمال �صيانة �صبكة الكهرباء يف البلدة القدمية  

IS/06500ت�فري اأجهزة للك�صف املبكر عن تل�ث املياه

IS/07100ت�فري �صهاريج مياه

15,000املجم�ع اجلزئي

حي
�س

 ال
ف

�رش
 ال

كة
�سب

ة /
حتي

الت
ية 

لبن
ا

IS/085ب��صرتات ت�عية بخ�ص��س �صبكة ال�رشف ال�صحي.

Vacuum ت�فري �صيارة الإجراء ال�صيانة وال�صحبIS/09300

IS/105,000اإعادة تاأهيل خط�ط جماري. 

IS/11400اإجراء م�صح �صامل جلميع و�صلت الربط املنزلية واملناهل واإعادة تاأهيلها.

IS/1250اإن�صاء عدد من خط�ط املجاري.

IS/1345اإ�صافة العديد من املناهل ل�صبكة ال�رشف ال�صحي.

IS/141,200اإن�صاء خط مياه مطر من ال�ص�ق التجاري وحتى العبارة.

IS/156,000اإن�صاء خط مياه مطر من راأ�س العني وحتى ال�ادي حلماية البلدة القدمية من مياه االأمطار

13,000املجم�ع اجلزئي
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رقم الربامج وامل�رشوعاتالقطاع
امل�رشوع

امليزانية 
التقديرية )$( 

)X 1000(

لبة
�س

 ال
ت

ايا
لنف

 /ا
تية

تح
 ال

نية
الب

IS/16500�رشاء �صيارات ذات مكب�س خلفي ب�صعة 5 اأمتار مكعبة )عدد 10(

IS/17300�رشاء �صيارات �صغرية ب�صندوق 1.5 مرت مكعب )عدد 10(

IS/18250�رشاء حاويات معدنية 10 اأمتار مكعبة )عدد 20(

IS/193,500�رشاء حاويات/�صناديق نفايات لل�ص�ارع الأغرا�س الفرز 

IS/20375تنظيم حملة ت�عية وتثقيف بيئي )ن�رشات، ب��صرتات، ور�س عمل، دورات تدريبية(.

IS/21150ت�فري ملب�س �صلمة ووقاية للعمال.

IS/22150ا�صتخدام و�صائل االإعلم املختلفة لرفع ال�عي البيئي.

5,225املجم�ع اجلزئي

اء
رب

كه
 ال

كة
�سب

 / 
تية

تح
 ال

نية
الب

IS/23300اإن�صاء  حمطات حت�يل جديدة 

IS/2410,000حت�يل مغذيات ال�صغط املنخف�س الرئي�صية اله�ائية اإىل ك�ابل اأر�صية 

IS/25700اإ�صافة مغذيات رئي�صية من حمطات التح�يل القائمة واملقرتحة.

.ABC تغيري �صبكات ه�ائية اإىل ك�ابلIS/261,000

IS/272,000اإعادة تاأهيل �صبكات ال�صغط املنخف�س ال�ا�صلة للم�صرتكني.

IS/281,000اإعادة تاأهيل وحدات اإنارة يف �ص�ارع البلدة القدمية وطرقاتها.

IS/292,500عمل اإنارة خا�صة ) اإنارة جتميلية( الإبراز بع�س امل�اقع االأثرية والتاريخية.

IS/30500�رشاء قدرة جديدة ) رفع قدرة التزويد ( 

IS/315,000ت�فري م�صادر طاقة بديلة 

IS/325,000ا�صتبدال االأجهزة الكهربائية القدمية يف منازل  امل�اطنني باأخرى م�فرة للطاقة 

IS/332,000ا�صتبدال العدادات لعدادات ذكية مع اأنظمة ات�صاالت ومركز مراقبة 

30,000املجم�ع اجلزئي

ق 
طر

 ال
كة

�سب
 / 

تية
تح

 ال
نية

الب
ت

سال
ا�

مل�
وا

IS/341,275�صيانة ال�ص�ارع واالأدراج واإعادة تاأهيلها.

IS/354,500تبليط ال�ص�ارع.

IS/36100حتديد دخ�ل املركبات.

IS/371,500ت�صمية �ص�ارع البلدة القدمية وترقيمها.

IS/38900حت�صني اأماكن م�اقف املركبات وتط�يرها.

8,275املجم�ع اجلزئي

71,500املجم�ع الكلي للبنية التحتية

192,000املجم�ع الكلي للقطاعات التنم�ية
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خطة التنفيذ4.13

مت اعتمــاد معايري حمددة يف و�صــع خطة التنفيذ، 
منها:

ربط كل م�رشوع من امل�رشوعات املقرتحة  	•
�صــمن خطة اإحياء البلــدة القدمية يف نابل�س 
مع اخلطة االإ�صرتاتيجية التنم�ية يف حمافظة 

نابل�س ومدينة نابل�س.

ارتباط م�رشوع ما مب�صــاريع اأخرى تعترب  	•
متطلبا �صابقا لتنفيذه.

عدم االإثقال علــى اجلهات املنفذة ومراعاة  	•
قدراتهــا الذاتية على تنفيذ اأكرث من م�رشوع 

يف نف�س ال�قت.

مراعاة الت�ازن يف حجم االإنفاق ال�صــن�ي  	•
ما اأمكن علــى مدار �صــن�ات تنفيذ اخلطة، 
مع االأخذ باالعتبار اأن حجم االإنفاق لل�صــنة 
االأوىل قــد اأقــل مقارنــة بال�صــنتني الثانيــة 

والثالثة وذلك لك�ن  

بع�ــس امل�رشوعــات بحاجة اإىل درا�صــات  	•
وت�صاميم حت�صريية يف ال�صنة االأوىل.

مراعاة املدة الزمنية املنطقية لتنفيذ م�رشوع  	•
ما من وجهة النظر الفنية.

وبتطبيــق هــذه املعايــري مت تط�يــر خطــة التنفيذ 
التنم�يــة لرتجمــة االأهــداف التنم�يــة اإىل اأعمال 
ميكن تطبيقها. وخطة التنفيذ عبارة عن م�صــف�فة 
تبني الربنامج الزمني لتنفيذ امل�رشوعات والتكاليف 
التقديريــة لهــا وكذلــك اجلهــة املر�صــحة واملكان 
املقــرتح لتنفيذها. يعر�س جــدول )2.13( اخلطة 
تنفيــذ متكاملة للم�صــاريع املقرتحــة يف اإطار خطة 

اإحياء البلدة القدمية يف نابل�س. 

هــذا وتبلغ التكلفة االإجمالية لتنفيذ اخلطة حــ�ايل )192 ملي�ن دوالر( م�زعة على خم�س 
ع�رشة �صــنة، ويبني �صكل )1.13( التكاليف التقديرية لكل قطاع )مع تف�صيلت قطاع البنية 

التحتية(.

�سكل )1.13(: التكاليف التقديرية لقطاعات اخلطة "مع تف�سيل لقطاع البنية التحتية"
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ين
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جدول )2.13(: اخلطة التنفيذية املتكاملة للربامج وامل�رشوعات املقرتحة يف اإطار خطة اإحياء البلدة القدمية يف نابل�س

رقم الربامج وامل�رشوعاتالقطاع
امل�رشوع

امليزانية 
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ين
مرا

الع
ط 
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تخ
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UP/0115050100تاأ�صي�س جلنة اإعمار البلدة القدمية بنابل�س

UP/021,02525250250250250حتديث ال�صجل العقاري للملكيات وح��صبته

التاأهيل الفيزيائي للمباين ووقف عملية 
UP/032,130551,075500500التده�ر االإن�صائي فيها

UP/043,1601601,5001,500تاأهيل ال�صاحات والفراغات احل�رشية

UP/051,110270420420ت�ثيق الرتاث غري املادي وح��صبته

حت�صني املظهر اجلمايل لل�ص�ارع يف البلدة 
UP/06500100100100100100القدمية

برامج ت�عية �صاملة جتاه اأهمية احلفاظ على 
UP/07425752525252525252525252525252525البلدة القدمية واإحيائها

8,5003051,9802,7952,70537525252525252525252525املجم�ع اجلزئي

عي
تما

الج
ع ا

طا
الق

SO/011,400350350350350اإن�صاء ح�صانات وريا�س اأطفال

اإن�صاء مركز رعاية �صحية اجتماعية للفئات 
SO/021,250625625اخلا�صة 

اإن�صاء مركز تدريب حريف الإحياء بع�س 
SO/031,510510500500احلرف التقليدية.

SO/041,035345345345اإن�صاء مركز ثقايف واجتماعي.

SO/051,800450450450450اإن�صاء مدار�س اأ�صا�صية 

SO/06850425425اإن�صاء مركز اإر�صاد نف�صي

SO/072,800175875875875اإن�صاء عيادات �صحية ومراكز اأم�مة

SO/081,355215285285285285اإن�صاء ن�ادي ريا�صية

12,0001,5103,8653,4302,460735املجم�ع اجلزئي
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رقم الربامج وامل�رشوعاتالقطاع
امل�رشوع

امليزانية 
التقديرية 
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ان
�سك

االإ

اإعادة تاأهيل االأح�ا�س ال�صكنية يف البلدة 
HO/016,000500500500500500400400400400400400300300250250القدمية

HO/02500200200100�صيانة امل�رشبيات القدمية

حت�صني ال�اجهات الرئي�صية داخل البلدة 
HO/0310,0001,0001,0001,0001,0001,000500500500500500500500500500500القدمية

HO/0415,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000حت�صني ال�اجهات الرئي�صية اخلارجية

HO/0510,0001,0001,0001,0001,0001,000500500500500500500500500500500اإعادة تاأهيل املطابخ واحلمامات يف امل�صاكن

HO/0615,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000عزل ال�صق�ف القدمية

الت�ثيق التاريخي واملعماري لبي�ت نابل�س 
HO/071,000200200100100100100100100القدمية

ا�صتملك مباين الأغرا�س اإعادة اال�صتخدام 
HO/082,500200200200200200200200200200200100100100100100والت�ظيف

60,0005,1505,1504,9504,8504,8503,7503,7503,7503,6503,6503,6503,5503,5503,5003,500املجم�ع اجلزئي

حي
سيا

ال�
ي /

ساد
ت�

الق
ع ا

طا
الق

EC/011,0000500500اإن�صاء مركز ت�ص�يق للمنتجات احلرفية

EC/021,42525100100100100100100100100100100100100100100اإقامة مهرجان �صن�ي للت�ص�ق يف داخل البلدة

EC/033,000200200200200200200200200200200200200200200200اإعطاء قرو�س مل�صاريع �صغرية

TO/01500250250اإعداد خارطة ودليل �صياحي للبلدة القدمية

TO/021,000500500ترميم دار االأدهم وا�صتخدامها كفندق �صياحي

ترميم �صبانة النابل�صي وا�صتخدامها كمقهى 
TO/031,000500500ومطعم �صياحي

ترميم منزل كنعان وا�صتخدامه كمركز 
TO/041,000500500ت�جيه �صياحي

TO/055,000500500500500500500500500500500ترميم منازل كفنادق �صياحية )عدد 5(

TO/062,500250250250250250250250250250250ترميم منازل كمطاعم �صياحية )عدد 10(

اإعادة تط�ير ال�ص�ارع التجارية الرئي�صية 
TO/073,000500500500500500500)مثل خان التجار وال�ص�ارع االأخرى(

TO/0857575250250اإن�صاء مدر�صة فندقية

20,0001,8004,0503,3001,5501,5501,5501,5501,0501,0501,050300300300300300املجم�ع اجلزئي

رقم الربامج وامل�رشوعاتالقطاع
امل�رشوع

امليزانية 
التقديرية 
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/ ا
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ترميم وتاأهيل ق�رش النمر وا�صتخدامه 
CH/012,0001,0001,000كمتحف 

CH/02250250ترميم حمام البيدرة وا�صتخدامه كم�قع اأثري

ترميم حمام الدرجة وا�صتخدامه كم�قع 
CH/03750250500اأثري

CH/047,0001,7501,7501,7501,750ترميم وتاأهيل املدرج الروماين

CH/0510,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000اإجراء حفريات اأثرية

20,0005004,2503,7502,7502,7501,0001,0001,0001,0001,0001,000املجم�ع اجلزئي

ياه
مل

ة ا
سبك

�/
ية 

حت
الت

ية 
لبن

ا

IS/0112,5001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000500اإعادة تاأهيل �صبكة مياه البلدة القدمية

IS/02500250250اإعادة تاأهيل نبع وحمطة �صخ القري�ن

IS/03850225225200200ا�صتبدال عدادات املياه املنزلية

درا�صة تاأثري التط�ر العمراين يف مدينة 
IS/045050نابل�س على اإنتاجية نبع القري�ن

ت�فري اآليات ومعدات الأعمال �صيانة �صبكة 
IS/05500200200100الكهرباء يف البلدة القدمية

IS/06500150200150ت�فري اأجهزة للك�صف املبكر عن التل�ث

IS/071005050ت�فري �صهاريج مياه

15,001,6251,6251,5501,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,200750250املجم�ع اجلزئي

حي
�س

 ال
ف

�رش
 ال

كة
�سب

ة /
حتي

الت
ية 

لبن
ا

ب��صرتات ت�عية بخ�ص��س �صبكة ال�رشف 
IS/085211ال�صحي

ب��صرتات ت�عية بخ�ص��س �صبكة ال�رشف 
IS/09300150150ال�صحي

IS/105,000400400300300400300300400300300400300300300300اإعادة تاأهيل خط�ط جماري

اإجراء م�صح �صامل جلميع و�صلت الربط 
IS/11400303020303020303020303020303020املنزلية واملناهل واإعادة تاأهيلها

IS/125050اإن�صاء عدد من خط�ط املجاري

اإ�صافة العديد من املناهل ل�صبكة ال�رشف 
IS/1345151515ال�صحي

اإن�صاء خط مياه مطر من ال�ص�ق التجاري 
IS/141,200700500وحتى العبارة

اإن�صاء خط مياه مطر من راأ�س العني وحتى 
ال�ادي حلماية البلدة القدمية من مياه 

االأمطار
IS/156,0001,2001,5001,0001,3001,000

13,001,8471,1303202,3304304861,3304303203301,7463203001,330320املجم�ع اجلزئي
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رقم الربامج وامل�رشوعاتالقطاع
امل�رشوع

امليزانية 
التقديرية 
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 /ا
تية

تح
 ال

نية
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�رشاء �صيارات ذات مكب�س خلفي ب�صعة 5 
IS/165001001005010010050اأمتار مكعبة )عدد 10(

�رشاء �صيارات �صغرية ب�صندوق 1.5 مرت 
IS/1730060909060مكعب )عدد 10(

�رشاء حاويات معدنية 10 اأمتار مكعبة )عدد 
)20IS/1825010050010050

�رشاء حاويات /�صناديق نفايات لل�ص�ارع 
IS/193,500250250250250250250250250250250250250250250الأغرا�س الفرز 

تنظيم حملة ت�عية وتثقيف بيئي )ن�رشات، 
IS/20375252525252525252525252525252525ب��صرتات، ور�س عمل، دورات تدريبية(

IS/21150101010101010101010101010101010ت�فري ملب�س �صلمة ووقاية للعمال

ا�صتخدام و�صائل االإعلم املختلفة لرفع ال�عي 
IS/22150101010101010101010101010101010البيئي

5,225305395345295485295295295295485395395345295355املجم�ع اجلزئي

اء
رب

كه
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كة
�سب

 / 
تية

تح
 ال

نية
الب

IS/2330050100150اإعادة تاأهيل �صبكة مياه البلدة القدمية

IS/2410,00020002000200020002000اإعادة تاأهيل نبع وحمطة �صخ القري�ن

IS/25700225150150150100150ا�صتبدال عدادات املياه املنزلية

درا�صة تاأثري التط�ر العمراين يف مدينة 
IS/261,00035050505050505050505050505050نابل�س على اإنتاجية نبع القري�ن

ت�فري اآليات ومعدات الأعمال �صيانة �صبكة 
IS/272,000250250250250250250250250الكهرباء يف البلدة القدمية

IS/281,00025025010010010010025252525ت�فري اأجهزة للك�صف املبكر عن التل�ث

IS/292,500500500500500500ت�فري �صهاريج مياه

IS/30500500

IS/315,000200020001000

IS/325,000150015001000125125125125125125125125

IS/332,00010001000

30,002,5505,6506,3002,5502,5504,1501,0757751,575375700450350950املجم�ع اجلزئي

رقم الربامج وامل�رشوعاتالقطاع
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�صيانة ال�ص�ارع واالأدراج 
IS/341,275275250250250250واإعادة تاأهيلها

IS/354,5001,0001,000500500500500500تبليط ال�ص�ارع

IS/36100100حتديد دخ�ل املركبات

ت�صمية �ص�ارع البلدة القدمية 
IS/371,500500250250250250وترقيمها

حت�صني اأماكن م�اقف املركبات 
IS/38900300300300وتط�يرها

8,2758751,8001,8001,3001,000500500500املجم�ع اجلزئي

71,5004,6527,5009,66511,2255,4654,8317,2753,3002,3903,3903,5162,6151,8752,2251,625املجم�ع الكلي للبنية التحتية

192,00013,91726,79527,89025,54015,72511,15613,6009,1258,1159,1158,4916,4905,7506,0505,450املجم�ع الكلي للقطاعات التنم�ية
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5.136.13 النظام اخلا�س بالبلدة القدمية خطة املتابعة والتقييم
يف نابل�س وخمطط ا�ستخدامات 

االرا�سي مت اعتماد املعايري التالية يف تط�يــر اخلطة املقرتحة ملتابعة وتقييم تنفيذ 
م�صاريع خطة اإحياء البلدة القدمية يف نابل�س:

الهــدف من اخلطة متابعــة وتقييم مدى حتقــق االأهداف  	•
االإ�صرتاتيجية التنم�ية على مدار فرتات تنفيذ اخلطة.

متابعة وتقييم جمم�عة خمتارة من االأهداف االإ�صرتاتيجية  	•
اخلا�صة بكل جمال تنم�ي ب�صكل م�صتقل.

الرتكيــز على امل�ؤ�ــرشات التنم�ية االأكرث داللــة والقابلة  	•
للقيا�س على مدار فرتات تنفيذ اخلطة.

مراعــاة �صــه�لة وقلة تكاليــف قيا�س امل�ؤ�ــرش على مدار  	•
�صن�ات تنفيذ اخلطة.

تبيــان امل�صــادر البيانات/املعل�مات لتحديــد قيمة امل�ؤ�رش  	•
على مدار فرتات تنفيذ اخلطة.

تبيان اجلهة امل�صئ�لة عن متابعة وتقييم اخلطة. 	•

ومــن اأجل التاأكد من القيام بالتنفيــذ واملتابعة خلطة اإحياء البلدة القدمية 
يف نابل�س على ال�جه االأمثل، فاإن اخلطة تقرتح ت�صكيل ج�صم مرجعي 
للإحياء والتط�ير يف البلدة القدمية )جلنة اإعمار البلدة القدمية بنابل�س(. 
ويقــرتح اأن يكــ�ن دور هــذا اجل�صــم، اإ�صــافة اىل دوره االإ�رشايف 
والتن�صــيقي يف و�صــع اخلطط، اأن ي�رشف اأي�صــًا علــى عملية متابعة 
وتقييــم تنفيذ اخلطة. وميكن اأن تك�ن عمليــة املتابعة وتقييم التنفيذ من 
خلل جلنة االإعمار، وبالتعاون والتن�صيق مع كافة اجلهات احلك�مية 

واالأهلية، ف�صل عن القطاع اخلا�س.

ونظرًا لعدم �صــمان ت�فر التم�يل الــلزم لتغطية كافة امل�رشوعات، 
فاإن  اجل�صــم  املرجعي امل�صــار اإليه )جلنة اإعمار البلــدة القدمية بنابل�س( 
�صــيك�ن باإمكانه اإعادة برجمة تنفيذ ومتابعة اخلطة وبل�رة االأول�يات 

مبا يتنا�صب مع حجم التم�يل املت�فر.

�صمن م�رشوع:
“Preservation and Further Development of the 
Historic Center of Nablus”, Funded  by the Austrian 
Federal Ministry of Foreign Affairs, and undertaken 
by the International Forum of Historic Centers, Gras 

)ISG(, 2002

5-3-1 ت��سيات اخلطة التنظيمية 

�سكل البناء

لل�صــيطرة علــى امتــداد ن�صــاطات البناء، مت و�صــع خطــ�ط حمددة 
وحماذية للحــدود احلالية للبنــاء واالأبنية االأثرية امل�اجهة لل�صــ�ارع 
والفنــاءات واحلدائــق. ومــن اأجل تنظيم ن�صــاطات البناء ح�صــب ما 
تقت�صيه ال�رشورة، مت و�صع خط�ط ذات م�ؤ�رشات ومعاين خمتلفة. 

فمن خلل هذه اخلط�ط، يتم حتديد �صكل امل�صاحات العامة )ال�ص�ارع 
واحلــارات واالأزقــة(. الهــدف مــن ذلك هــ� احلفاظ علــى املظهر 
التاريخــي للمدينة. اإن ت��صــيع ال�صــ�ارع واالأزقة يــ�ؤدي اإىل تدمري 
االإرث الثقايف واملظهر الرائع ملدينة نابل�س كاأهم مدينة اإ�صلمية عريقة 
يف فل�صــطني. من املهم جدا العمل على �صيانة االأجزاء املقنطرة واإزالة 

العنا�رش االإ�صافية املزعجة. 

اأما فيما يتعلق باملناطق الفارغة اأو املدمرة، فقد مت حتديد خط�ط جديدة 
ت�صمن عدم تاأثري االأبنية االإ�صافية على البيئة احل�رشية للمدينة، وت�فر 
و�صــيلة ات�صال وا�صحة مع املحافظة على اأهم املعامل احل�صارية للمدينة 

واحلدود االأ�صلية للمدينة التاريخية عامة وهذا يعتمد على امل�قع.

ب�صــبب ال�صــمات املعقدة للمدينة التاريخية، يتعذر حتديد اأنظمة خا�صة 
بارتفاعــات االأبنية جلميع املنطقة اخلا�صــعة للتخطيط، اإال يف املناطق 

املعزولة حيث مت حتديد احلد االأعلى الرتفاع االأبنية )عدد الط�ابق(. 
يتم التفاو�س على مقرتحــات االأبنية مبا يتلءم مع النظام الداخلي يف 
الف�صــل رقم 6 واالإر�صادات امل�صار اليها يف الف�صــل رقم 4-5. ب�صكل 
عــام يجب االأخذ بعني االعتبار ال�صــمات اخلا�صــة باملناطــق املحيطة 
بامل�قع واملحافظة على الت�ا�صــل ال�ا�صح مع املعامل الرئي�صية واالإبقاء 

على املظهر احل�صاري امل�ج�د يف املدينة. 

اإن م�قع املباين الرئي�صية العامة لها اأهمية بالغة من حيث البنية احل�رشية 
ويجب احلفاظ عليها واإعادة بناوؤها اأو ت�صــكيلها مبا يتلءم مع االأنظمة 
اخلا�صــة برتميم االآثار التاريخية. املقرتحات مدرجة يف الف�صــل رقم 
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اأما بالن�صــبة للمناطق ال�اقعة داخل التجمعات – مــا عدا مباين املحاكم 
ذات القيمة التاريخية واحلدائق املمتدة – فاإنه يتعذر اإعطاء ت��صــيات 
اأو ن�صــائح نظرا للتعقيدات املتعلقة بامللكية واال�صتخدام وهيكلية البناء. 
فالتعامــل يتم من خلل عملية التحديث واالإ�صــافات اأو البناء احلديث 

ح�صب االإر�صادات املبينة يف املخطط الهيكلي والنظام الداخلي. 

خدمات املرور 

تبني خدمــات املرور خمتلــف االإمكانيات امل�صــتقبلية للطرق واالأزقة 
واحلــارات )الطرق الرئي�صــية والفرعيــة ومناطق امل�صــاة(.  معظم 
ال�صــ�ارع يف املركــز التاريخــي غــري ملئمة ل��صــائط النقــل كبرية 
احلجــم. فهي فقط ت�فر ممرات للنقل اأو لل�صــكان وهي مبينة على اأنها 
طرق فرعية حمدودة احلركة. ين�صــح بعمــل نظام طرق ذات اجتاه 

واحد مع تنظيم اأوقات املرور. 

مت حتديد جزء من دوار احل�صني ليك�ن منطقة م�صاة جديدة وي�صكل هذا 
التقاطع مدخل اإىل املركز التاريخي وي�فر م�صاحة للباعة من اأ�صحاب 

العربات التقليدية املتنقلة. 

�صــيتم اإن�صاء ممرات اإ�صــافية لت�صــهيل املرور اإىل املركز التاريخي اأو 
داخلة مع اإ�صــارات ت��صح امل�اقع ب�صــكل تقريبي، بحيث يتم و�صعها 

حال ايجاد البدائل يف تلك املنطقة. 

فعملية تغذية �صــبكة ال�صــ�ارع امل�ج�دة بطرق وممــرات فرعية هي 
ق�صية هامة لت�صهيل حركة مرور امل�اطنني واحلركة االقت�صادية داخل 
املركــز التاريخي. واالأهم من هذا كله ه� الربط بني منطقة الت�صــ�ق 
التقليدية مع املنطقة التجارية اجلديدة يف ال�صــمال خا�صة اإذا ما مت اإن�صاء 

امل�اقف املقرتحة لل�صيارات على حدود املركز التاريخي. 

وهناك م�اقف اأخرى خمتلفــة للم�اطنني اأو الزوار متميزة من حيث 
طريقة البناء )م�اقف مفت�حة اأو مغلقة اأو حتت االأر�س .. الخ(. 

من املقرتح اأي�صــا ت�فري م�اقف لل�صــيارات قرب اأهــم املداخل امل�ؤدية 
للمركز التاريخي : 

اإىل الغرب من �صارع الفاطمية  	•

اإىل ال�صمال بالقرب من املدر�صة اجلن�بية ال�رشقية. 	•

اإىل ال�رشق من �صارع االأنبياء خارج منطقة التخطيط.  	•

اإىل ال�صمال اجلن�بي من جامع معزوز امل�رشي.  	•

هــذه امل�اقف هامة جدا للإ�صــكان وللخدمات العامــة يف املركز. يبني 
الف�صل 1-1-5 مقرتحات للتحقق من ذلك. 

امل�ساحات املفت�حة ال�ستخدام اجلمه�ر 

ي��صح املخطط امل�صــاحات العامة املفت�حة )با�صتثناء م�صاحات املرور( 
وم�صــتقبل اال�صــتخدام وهي مبينة على �صــكل حدائــق عامة وملعب 

ومرافق ريا�صية. 

اإن دور معظم هذه املناطق، باالإ�صــافة لدورها الت�صــغيلي، يتمثل يف 
�صمان بقائها كم�صــاحة خالية من البناء مقابل حدود املدينة التاريخية. 
ففــي احلارة املقرتحــة مقابل جامــع اخل�رشة تظهر بع�ــس االآثارات 

واالأنقا�س التي ميكن ا�صتخدامها لهذا الغر�س. 
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يبني الف�صل رقم 5-5-1 مقرتحات للإجراءات. 

5-3-2 تعريف االإ�سارات 

ت�صــتخدم خطة التنظيم بع�س عبارات التخطيــط مثل خط�ط التحديد 
)اخلط�ط احلمــراء(، خط�ط التحديد العاديــة )اخلط�ط الزرقاء(، 
ال�صــ�ارع، احلارات وم�اقف ال�صيارات يف املناطق العامة، املمرات 
مع الطرق العامة للم�صاة والفناءات التي �صيتم حمايتها واحلدائق العامة 
واملرافق الريا�صــية واحلدائق التاريخية التي �صيتم �صيانتها واملمرات 

احلالية واجلديدة التي ت�صهل التنقل للم�صاة. 

خط�ط التحديد 

�صيتم ا�صتخدام ن�عني من خط�ط التحديد يف خطة التنظيم: 

خط�ط التحديد احلمراء 

متثــل اخلط�ط احلمراء حدود البناء التي يجــب االلتزام بها كما حتدد 
حــدود البناء منذ العهد العثماين. وقم مت التعرف على هذه احلدود من 
اخلطط وال�صــ�ر اجل�ية القدمية التي ت�ثق اأبنية املدينة يف بداية القرن 
الع�رشين. ت��صــع هذه اخلط�ط بهدف احلفاظ اأو اإعادة اإحياء املظهر 
العريق للمدينــة للفرتة املمتدة منذ العهد العثماين )اأف�صــل فرتة لت�ثيق 

القيمة احلقيقة للإرث الثقايف(. 

اإن و�صــع اخلطــ�ط احلمراء من اأهــم ال�رشوط للحفــاظ على املظهر 
التاريخــي. وبهــذه الطريقــة، ميكن احلفــاظ على ال�صــكل التاريخي 

لل�ص�ارع واملظهر اخلارجي للأبنية التاريخية. 

تظهر اخلط�ط احلمــراء امل�ج�دة يف املخطط على ال�صــ�ارع وعلى 
حماذاة املمرات يف املنطقة التاريخية. اأما ال�ص�ارع واملمرات املقنطرة 
فهي غري م��صــحة يف املخطــط، وهذا ال يعني بال�ــرشورة اأنها غري 

خا�صعة لعملية الرتميم. )اأنظر املخطط اخلا�س باالإرث الثقايِف(. 

ت�صري اخلط�ط احلمراء ب�صكل رئي�صــي اإىل حدود البناء احلالية. يجب 
احلفــاظ على اخلط�ط احلمراء خلل اإجــراء تغيريات على االأبنية اأو 

ت�صــييد اأبنية جديــدة لتحل حمل املباين التي اأزيلت. وال ي�صــمح باإجراء 
اأي تغيــري يف الط�ابق االأر�صــية اأو االنحراف عن اخلط�ط احلمراء 
للط�ابــق العل�ية وهذا يحتاج اإىل ت�رشيح على اأ�صــا�س كل حالة على 

حدة )اأنظر النظام الداخلي(. 

فيما يتعلق باالآثارات، تتبع اخلط�ط احلمراء حدود االأبنية التاريخية. 
بينمــا يف حالة الدمار، تختفي احلدود ويتعــذر اإعادتها كما كانت عليه 
باالأ�صــل ويف هــذه احلــاالت قد ت�ؤثر خطــ�ط التحديــد على عر�س 

ال�صارع. 

خط�ط التحديد العادية )اخلط�ط الزرقاء(

حتدد هذه اخلط�ط اأق�صــى امتداد للأبنية فهي تعمل على حماية حميط 
االبنيــة من االكتظاظ. وهذا �صــحيح خا�صــة حلمايــة املناطق العامة 
وللحفــاظ على اأهمية الت�ا�صــل الذي ميثل املظهــر التاريخي للمدينة. 

تبني اخلط�ط الزرقاء حدود البناء التي ال ي�صمح بتجاوزها. 

ا�صــتخدمت اخلط�ط الزرقاء يف خطة التنظيــم يف حاالت خمتلفة كما 
يلي: 

لتحديــد االأبنية التــي لي�س لهــا اأي قيمة تاريخيــة. وهي اأبنية  	•
منعزلــة نتجت عن فــرتة االحتلل اال�رشائيلــي، بينما ظهرت 
بع�ــس االأبنية منذ فــرتات قدمية وهي اأي�صــا حماطة باخلط�ط 
الزرقــاء ومنعزلــة ولي�س لها تاأثري هام علــى املظهر التاريخي 
للمركز. يجب ا�صــتخدام هذه اخلط�ط الزرقاء م�صتقبل اإذ متنع 
امتداد البناء الذي قد ي�ؤثر �صلبا على مظهر الرتابط ويخلق اأبنية 

ت�ؤدي اإىل االكتظاظ. 

يف بع�ــس احلاالت، حتيــط اخلط�ط الزرقــاء مبجم�عة من  	•
االأبنية املت�صلة امل�ج�دة يف خطة التنظيم. وهذه االأبنية ال ت�صكل 
اأيــة اأهمية قد ت�ؤثر على مظهر املدينة التاريخي. فهي ال ت�صــكل 
حدودا وا�صــحة وبالتايل لي�س لها مظهرا مميزا. اإن حتديد هذه 
االأبنيــة باخلط�ط الزرقاء مينع امتــداد البناء خارج نطاق هذه 
اخلط�ط م�صــتقبل. يت�قع اأي�صا يف امل�صــتقبل اأن االمتداد �صمن 
حدود اخلط�ط الزرقاء �صيعمل على اإبراز ال�اجهات االأمامية 

للأبنية. وبذلك، لهذه املجم�عــة من االأبنية اأهمية اأكرب وتعمل 
على حت�صني مظهر املركز التاريخي. 

ت�صــاعد خطــ�ط التحديــد الزرقاء علــى حتديد م�اقــع جديدة  	•
الإن�صــاء اأبنيــة جديدة يف امل�صــتقبل، وهذا ي�صــكل اأهمية الكتمال 
�صــ�رة املنطقة التاريخية. تقع هذه امل�اقع ب�صــكل اأ�صا�صــي يف 
حميط املنطقة )اأ(. �صــتمنح امل�افقــة على هذه االأبنية حني اإجراء 
عملية التفتي�س ح�صــب بن�د القان�ن االأ�صا�صــي. )اأنظر القان�ن 

االأ�صا�صي(. 

تعمــل اخلط�ط الزرقاء على حتديد االأبنية التي تقع يف املناطق  	•
غري املرئية. 

ارتفاع االأبنية 

مل يتم اأي ذكر يف اخلطة التنظيمية للقي�د املتعلقة بارتفاع االأبنية ما عدا 
بع�س البنايات اجلديدة. يجب و�صــع تعليمات خا�صة باالأبنية املرتفعة 

على اأ�صا�س درا�صة كل حالة على حدة. )اأنظر القان�ن االأ�صا�صي(. 

امل�ساحات املفت�حة 

ت�صــف اخلطة التنظيميــة امل�صــاحات املفت�حة )ما عدا مناطق ال�صــري( 
بح�صب طبيعة العمل وطريقة التنظيم وت��صف كما يلي: 

ال�س�ارع املر�س�فة وال�ساح���ات اخل�رشاء واملرافق االأخرى مثل 
ن�افري املياه واملقاعد

وهذه م�ج�دة اأ�صــل ب�صكل اأ�صا�صي يف امل�صاحات العامة مع ت�فر م�اقف 
جديــدة لل�صــيارات وممرات للم�صــاة. ال ت�صــتمل اخلطــة التنظيمية على 
معل�مات مثبتة ح�ل ال�صكل العام لهذه املناطق. فدرا�صات احلالة �صت��صح 
بالتف�صيل ال�صكل العام للم�صاحات العامة. لذا يت�قع من خلل احت�اء هذه 

االأماكن يف اخلطة اأن يتم �صيانتها وترميمها لل�صتخدام العام. 

املناطق اخل�رشاء اخلالية من االأ�سجار 

ت�صري اخلطة التنظيمية للمناطق التي �صيتم ا�صتغللها م�صتقبل لل�صتخدام 
العــام )الريا�صــة والرتفيه وق�صــاء اأوقــات الفراغ( اإىل عــدم ت�فر 

معل�مات مثبتة ح�ل ال�صــكل العام لهــذه املناطق يف اخلطة التنظيمية. 
بينمــا تبني درا�صــات احلالة تفا�صــيل اأكرث ح�ل �صــكل هــذه املناطق 
العامــة. يت�قع من خلل اإدراج هذه املناطــق يف اخلطة التنظيمية اأن 
يتم �صــيانتها واحلفاظ عليها لل�صــتخدام العام حيث �صــيتم زيادة حجم 

التخ�صري والت�صجري يف املنطقة رقم 1. 

احلدائق امل�سجرة

وت�صــمل ممرات امل�صــاة والطرقــات والفناءات. ت�صــكل االإ�صــارات 
يف اخلطة اأهمية كبرية خا�صــة ل�صــكل املركز التاريخــي. فبعد اإجراء 
اخلريطــة امل�صــاحية وحتديــث �صــجل االأبنية، �صــيتم احتــ�اء ممرات 
امل�صــاة يف اخلطة التنظيمية حيث ت�صــبح هذه املمــرات والفناءات قابلة 
لل�صــتخدام العام واخلا�س. ميكن ت�ص�ر اأهمية ال�صكل العام للمناطق 
التاريخية كما ه� احلال يف �ص�ارع واأحياء املدينة. فهذه النماذج اأي�صا 
ت�ؤكد اأهمية ال�صــكل الثقايف للأبنيــة التاريخية. اإن عملية ترميمها الي�م 
تعر�صــها للخطر حيث عادة ما كان يتــم بناوؤها من خلل اإعادة البناء 
والت��صــعة. وقد ي�ؤثر لك �صــلبا علــى الناحية اجلمالية لهــا مما ينعك�س 
على م�صــت�ى ن�عية احلياة للأطفال وكبار ال�صن الذين يق�ص�ن معظم 

اأوقاتهم خارج منازلهم يف مركز املدينة. 

لقد مت مــلء بع�س املمرات والفناءات امل�صــم�لة يف اخلطــة التنظيمية 
جزئيــا اأو كليا باأبنية جديدة. من املت�قع ح�صــب اخلطة اأن يتم فتح هذه 
املمرات خلل فرتة الرتميم من خلل بناء ممرات مفت�حة حاليا. اأما 
يف حالة املمرات املغطاة باالأبنيــة التاريخية، التي تظهر جزئيا اأو كليا 
على �صكل اأنفاق، فيجب اأن يتم ترميمها واحلفاظ على �صكلها االأ�صلي. 
وهناك حاالت خا�صة البد من اتخاذ قرار ي�صتند على القان�ن االأ�صا�صي 

اأو من قبل هيئة املركز التاريخي. )اأنظر القان�ن االأ�صا�صي(. 

واإذا افرت�صنا عدم ت�فر االإمكانية لل��ص�ل جلميع املناطق التي تقع يف 
املنطقــة رقم 1، فاإنه من املت�قع اأن تكــ�ن هناك بع�س العنا�رش غري 
م�صم�لة يف اخلطة. فالقان�ن البلدي الذي مب�جبه ي�صمح اأو مينع البناء 

يف جميع املمرات والفناءات ينطبق على هذه املناطق اأي�صا. 
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ممرات جديدة 

اإن ت��صــيع �صــبكة الطرق واملمرات احلالية لها اأهمية خا�صــة ل�صــكل 
ومظهر اجلــزء التاريخي من املدينة. وتزداد امل�اقــع اأهمية اإذا ما مت 
اإ�صــافة ممرات جديدة فيها. ت�صري اخلطة التنظيمية اإىل وج�د ممرات 
جديدة للم�صــاة ت�صــكل اأهمية وتزيد من قيمة املنطقــة 1 من حيث عملية 
الت�صــغيل. فاملمرات والطرق امل�صــار اليها يف اخلطة ت�فــر االإمكانية 
ل�صــقها حيث مت درا�صتها من خلل البحث امليداين وقد تبني باأنها عملية 

وجمدية. 

املباين املحمية وامل�ساحات املفت�حة 

ت��صح اخلطة م�اقع االأبنية والفناءات واحلدائق التي لها قيمة تاريخية 
واأهمية كبرية ملظهر وقلب املدينة التاريخي. يجب احلفاظ على ال�صكل 
التاريخي لهذه االأبنية. ففي حالة ح�صــ�ل تف�صخ اأو ت�صدع على االأقل 
لل�اجهات ال�اقعة مقابل امل�صــاحات العامة، يجــب اأن يتم العمل على 
اإعــادة بنائهــا اأو ترميمها. يجــب اأي�صــا املحافظة علــى املظهر العام 
للفنــاءات التاريخية كمــا هي عليه )الن�افري واالأ�صــجار ذات ال�صــكل 

الهند�صي واملقاعد احلجرية(. 

يجب املحافظة على املظهر اخلارجي حلدائق الق�ص�ر اأي�صا. واإذا كان 
البــد من حت�يلها كحدائــق عامة، عندئذ يجب اأن يتــم ترميمها بعناية 

فائقة واالإبقاء على �ص�رتها لتظهر كحدائق ق�ص�ر. 

5-4 االإر�سادات

تهدف هذه االإر�صــادات التط�يرية اإىل و�صع مبادىء ب�صيطة للت�صميم 
احلديث اخلا�س باالأبنية وت�صنف ح�صب املك�نات ال�رشورية العنا�رش 

التالية لطراز البناء يف املركز التاريخي: 

مظهر ال�س�ارع 

يجب اأن تتنا�صــق االأبنية اجلديدة مع املظهر العام لل�صــ�ارع امل�ج�دة 
باتبــاع اخلــط املدرج يف اخلطــة التنظيميــة، حيث من املمكــن اأن ال 

تك�ن واجهــات االأبنية م�صــتقيمة اأو مرتدة. ويجــب اأن يتم املحافظة 
على ال�صــفة احلالية للطرقات واملمرات وكذلك املحافظة على االأ�صقف 

املقنطرة للأبنية ذات القيمة التاريخية. 

مقايي�س االأبنية 

يتم االلتزام مبقايي�س االأبنية امل�ج�دة يف حالة اإن�صاء اأبنية حديثة. واإذا 
مت دمج عدد من قطع االأرا�صــي، يجب اأن يتم البناء مع االلتزام بكل 

من الط�ل واالرتفاع للأبنية. 

واجهات االأبنية 

يجب اأن جت�صــد واجهات االأبنية ال�صفات االأ�صلية للمركز التاريخي، 
اأي الأن تكــ�ن بــارزة للخــارج.  اإطــارات وفتحــات الن�افذ تك�ن 
ممتدة اأكرث من تلك امل�ج�دة يف م�صــانع ال�صــاب�ن ال�صابقة وال ي�صمح 
باإن�صــاء الفرندات اخلارجية. يجب بناء االأ�صطح املفت�حة واملطلة على 
ال�صــ�ارع على �صكل loggias مع فتحات �صــبيهة بالن�افذ اأو كعنا�رش 
م�صــابهة للن�افذ التقليدية )امل�رشبيات( oriel. ي�صــمح بعمل فتحات اأكرب 

يف الطابق االأر�صي كالقناطر امل�ج�دة يف املحلت التجارية. 

االأ�سطح

يجب اأن تتلءم االأ�صــطع مع املحيط. ي�صمح ب�صكل اأ�صا�صي ببناء القبب 
واالأ�صــطح امل�صت�ية. اأما يف حاالت االأ�صقف التي يغلب عليها االنحدار 

فيجب تغطيتها بالبلط. 

امل�اد 

يجب اأن تتنا�صــب امل�اد امل�صــتخدمة لل�اجهات مــع االأل�ان والرتكيبة 
للحجــر الطبيعي امل�صــتخدم يف االأبنيــة التقليدية، اأي اأن ال ي�صــمح باأن 

يك�ن ال�جه اخلارجي للحجر ناعم امللم�س.

2- �رشوط قان�نية حلماية املركز التاريخي

متهيد 

يجــب اأن تكــ�ن ال�ــرشوط القان�نية التاليــة كفيلة باحلفــاظ على قيمة 
االأج�صــام يف املركز التاريخي واأن ت�صــجع التط�ير االيجابي. يهدف 
هــذا القان�ن اإىل الرتميم واحلفاظ على ن�عية االأج�صــام بهدف التاأكيد 
على ه�ية وبيئة �صــكان مدينة نابل�س كما وي�صع �رشوطا اأ�صا�صية ت�صمح 

مب�صاركة تط�يرية كافية لفريق العمل. 

ال ي�ؤثر القان�ن على احلق�ق امل�ج�دة وميكن العمل بالفقرات املتعلقة 
بالت�صــاميم امل�صــتقبلية يف حالة ا�صتبدال االأج�صــام اأو اإذا ما مت بناء هذه 
االأج�صــام دون اإذن م�صــبق مثل بدون ت�رشيح. يف حالــة ت�فر النية 
لتط�يــر ال��صــع، يجب على بلديــة نابل�س اأن تك�ن م�صــتعدة اليجاد 

مربرات الإجراء عملية اال�صتبدال التي ين�س عليها هذا القان�ن. 

مبــا اأن املقرتحــات املدرجة يف فهر�ــس االإجراءات اخلا�صــة بتط�ير 
مركــز املدينة التاريخي هي للم�صــلحة العامة، فاإنــه يجب ت�فري املال 

بال�رشعة املمكنة لهذا الغر�س. 

يجــب اأن ال تهدف هــذه االإجــراءات اإىل احلفــاظ اأو لتط�ير املظهر 
اخلارجــي فقط، بــل احلفاظ علــى اجل�هر وامل�صــم�ن اأي�صــا. ففن 
العمــارة مرن وبالتايل يجــب اأن تت�فر جميع احللــ�ل املتعلقة بعملية 

التكيف مبعنى احلفاظ على ج�هر البناء من الدمار. 

اإن عمليــة احلفاظ على مركز نابل�س التاريخي �صــ�اء من حيث املظهر 
اخلارجي وال��صــع االإن�صائي للبناء وامل�اد امل�صــتخدمة واأي�صا �صيانته 

وتن�ع املهن احل�رشية فيه هي من اول�يات ال�صالح العام. 

6-2-1 حماية املركز التاريخي 

جزء رقم )1( 

�رشوط عامة 

اإن جمال العمل بهذا القان�ن تتمثل باحلفاظ على تلك االأحياء من   )1(

مدينة نابل�س ذات الطابع احل�رشي من خلل التح�صني ل�صفات 
االأبنيــة من حيــث املظهر اخلارجــي ون�عية امل�اد امل�صــتخدمة 
وتط�ير بناها التحتية �صــ�اء الظاهرة منها اأو االأبنية االأثرية مبا 

يف ذلك املهن احل�رشية املتن�عة )املنطقة املحمية(. 

يجــب اأن ال يتعار�ــس القانــ�ن احلايل مــع اأية اأمــ�ر تغطيها   )2(

�رشوط قان�نية اأخرى. 

اإن مهام بلدية نابل�س الذي يغطيها هذا القان�ن هي خا�صة بالبلدية   )3(

مبفردها وهي من�ص��س عليها يف اجلزء رقم 3 فقرة 15، 19، 
23، و 27 من قان�ن البناء الفل�صطيني للعام 1966 الذي يق�صي 

باحلفــاظ على املظهر وامل�اد اخلام للأبنية التاريخية مع احلفاظ 
على طابع البناء والبيئة حينما يتطلب االأمر اأبنية حديثة. 

جزء رقم )2(

املنطقة املحمية 

)1(  ت�صــمل املنطقة املحميــة )جزء رقم 1 فقــرة 1( من املركز 

التاريخي )منطقة 1( وهي قلب املركز وقد مت بناوؤها ف�ق 
 ،Flavia Neapolis االأثــارات يف اجلــزء الغربــي مــن
اأمــا املنطقة املجاورة اإىل ال�رشق )منطقة 2( فت�صــمل اجلهة 
ال�رشقيــة من املدينــة الرومانيــة والتي مل يتــم بناء بع�س 
اأجــزاء منها يف الفــرتة اللحقة وتظهر فيها حاليا اأج�صــام 
متناثــرة يف م�اقع منعزلة. من املت�قع اكت�صــافات بع�س 
االآثارات هنا وخا�صة االآثارات الرومانية. املنطقة الثالثة 
وهي منطقة رئي�صــية )منطقة 3( وهي على �صــكل حزام، 
جزء منهــا خارج اأ�صــ�ار املدينة الرومانيــة وهي منطقة 

ذات قيمة عالية. 



وخطة التنفيذالجزء الثالث االستراتيجيات

201   200

اإن حدود املنطقة املحمية ت�صــمل مناطق 1، 2 و 3 وتعرف على   )2(

اأنها خارطة املناطق التي هي جزء من هذا القان�ن. 

مب�جب ال�رشوط ال�اردة يف اجلزء رقم 1 فقرة 1، يحق لبلدية   )3(

نابل�ــس ح�صــب النظام اإدخــال اأحياء مناطق اأخــرى يف املنطقة 
املحمية يف مرحلة الحقا. ويتم ترقيم هذه املناطق بالت�صل�صل مثل 

4، 5 وهكذا حتى ل� كانت هذه االإ�صافات طفيفة. 

جزء رقم )3( 

ترميم االأبنية 

يف املنطقــة املحمية رقم 1 )جزء 1، فقــرة 1( يجب على مالكي   )1(

االأبنيــة القيــام بالرتميم اجلزئي اأو الكلي واحلفاظ على ال�صــكل 
اخلارجــي لهذه االأبنيــة ملا لذلك من اأهمية لطابــع املدينة. يجب 
اأن يت�صمن مظهرها اخلارجي �صفات االأبنية مثل ارتفاع البناء 
وارتفاع الطابق و�صــكل االأ�صقف و�صــماكتها، كذلك واجهات 
االأبنية وامل�اد امل�صــتخدمة فيها ومعاجلة اأحجارها باالإ�صافة اإىل 
اإظهــار جميع النق��س وعنا�رش البنــاء مثل اأق�ا�س ال�اجهات. 
كمــا ويجب اأن ت�صــمل عملية احلفاظ علــى االأبنية تلك العنا�رش 
اخلارجيــة  وال�رشفــات  واملمــرات  املداخــل  مثــل  املعماريــة 
والردهــات املفت�حة وامل�رشبيات واالأب�اب وزجاج واإطارات 
الن�افذ ولــ�ن الزجاج واإطارات وم�صــطبات الن�افذ ومداخل 
املحلت التجارية واالآرمات واملظلت واالأدراج وم�ا�صفات 

االأدراج وكذلك االأزقة واملمرات والفناءات املفت�حة. 

يف املنطقــة املحمية رقــم 1 يجب املحافظة على ال�صــكل الداخلي   )2(

للبنيــة الأنها ت�ؤثر على مظهــر البناء مثل القناطــر واالأدراج 
واملظلت خا�صــة تلــك االأبنية املك�نة من م�اد ا�صــتخدمت منذ 
تاريخ املدينة. وهذا ينطبق اأي�صا على الفناءات التقليدية للمنازل 

وال�صاحات العامة املحيطة باالأبنية. 

مب�جــب هذا القان�ن يجب اأي�صــا املحافظة على امل�اد االأ�صــلية   )3(

امل�صــتخدمة يف االأبنية امل�ج�دة يف املناطق 1، 2 و 3 كجزء من 
هــذا التجمع التاريخي. مت فح�س هذه امل�اد بعد اكت�صــافها ومن 

ثــم تقييمها وت�ثيقها من قبل خبري اآثــار وجلنة املركز التاريخي 
مــن حيث اأهميتها لهــذا التجمع التاريخي. ويف حالة اكت�صــاف 
االأبنية االأثرية، يجب اأن يتم ترميمها واملحافظة عليها واإبرازها 
للعيــان يف ا�رشع وقت ممكن. وفيما يتعلق باملناطق العامة مثل 
ال�ص�ارع واحلارات، فيجب اأن تك�ن ظاهرة كجزء من امل�صهد 
العام لهذا التجمع. ويف حالة اكت�صــاف اأيــة اآثارات اأثناء عملية 
التخطيط الإن�صــاء اأبنية حديثة، يجب اأن تبذل اجله�د للمحافظة 
على هــذه االآثارات واإبرازهــا وعند ال�ــرشورة تغيري خطط 

البناء. 

يجب اأن ال ت�صــتثنى مــن ال�رشوط الــ�اردة يف الفقرات 1 و 2   )4(

اإ�صــافة اأو ا�صــتبدال عنا�رش مــن االأبنية. تلك البن�د و�صــعت 
الإزالــة اأيــة عنا�رش اأو اأج�صــام تــ�ؤدي اإىل ت�صــ�يه يف املظهر 
اخلارجي مثل االأبنية اأو االأج�صــام التي اأعيد ت�صــميمها اأو اأعيد 
ت�صــميم اأجزاء منها.  لكــن هذه االإ�صــافات تتطلب - �رشوطا 
تك�ن قابلة للتطبيق وملئمة لتلك احلاالت – وت�رشيح مب�جب 

هذا القان�ن )االأجزاء رقم 3، 6، 7 و 11(. 

اإن اأية تغيريات اأو حت�صــينات رئي�صية الي بناية يجب اأن تلتزم   
باحل�صــ�ل علــى ت�رشيح مثــل طــلء اأو دهان اجلــدران اأو 
ال�اجهات اأو تلبي�صــها بطبقة خ�صــنة اأخرى، اأو تغيري الب�ابات 
واالأب�اب والن�افذ واال�صــلحات الرئي�صية للأ�صقف اأو اإ�صافة 
عنا�ــرش اأو اآرمــات دعائية مثل مل�صــقات ول�حــات اإعلنية 
واإ�صارات وغري ذلك باال�صــافة اإىل مد خط�ط اأنابيب املياه اأو 
الغــاز اأو مد خط�ط كهرباء اأو اأنابيب لل�رشف ال�صــحي على 

ط�ل ال�اجهات.  

كذلك، فاإن اإ�صــافة اأية عنا�رش على اأ�صــطح االأبنية مثل تنكات   
امليــاه اأو القطات ه�ائية اأو خليا �صم�صــية وغريها يغري وي�ؤثر 
علــى املظهــر العــام للبناية – خا�صــة عند روؤيتها مــن املناطق 
املرتفعــة القريبة – وبالتــايل فاإن جميع هذه االإ�صــافات حتتاج 

للح�ص�ل على ت�رشيح بذلك.

يجب اأن يتم اإعلم �صلطة البناء عن اية اإ�صلحات حتى ل� كانت   
جزئيــة. اإذا مل يتم اإ�صــدار ت�رشيح الإجراء اية اإ�صــلحات اأو 

اإ�صافات خلل مدة �صتة اأ�صهر من تاريخ تقدمي طلب الت�رشيح، 
فاإن هــذه االجراءات ال حتتــاج اإىل ت�رشيح وتعتــرب قان�نية. 
مب�جــب هذا اجلزء مــن القان�ن )جزء 11(، يجب اال�صــتماع 

لراأي خبري اللجنة قبل اإ�صدار اأية ت�رشيح. 

من املجــدي اأحيانا منح ت�رشيح بهدم اأبنيــة اأو اأجزاء منها فقط   )5(

عندما تك�ن عملية االإ�صــلح مكلفة جــدا حتى ل� ت�فر التم�يل 
العــام اأو اخلا�ــس. ولكن قبل اإ�صــدار هــذا الت�رشيح اخلا�س 

بالهدم، يجب اال�صتماع لراأي خبري اللجنة )جزء 11(. 

لتنفيذ اأعمال البناء اأو االلتزام باأمر البناء �صمن املنطقة املحمية،   )6(

يجب اأن يت�صــلم خبري اللجنة ن�صــخة من اخلطط وجميع ال�ثائق 
ذات العلقة بذلك من اأجل املراجعة. 

جزء رقم )4( 

ا�ستخدام االأبنية 

للم�صــلحة العــام وللحفــاظ على املركــز التاريخي مبــا يف ذلك تن�ع 
احلــرف التقليدية فيــه )جزء رقم 1 فقرة 1( يجــب املحافظة على اإبقاء 
اأعلى ن�صبة من ال�صكان داخل املركز التاريخي قدر االإمكان وهذا غاية 
يف االأهمية ل�صــبط ال��صــع االجتماعي. ول�صــمان ذلك، مت و�صــع 

البن�د القان�نية التالية لهذا الغر�س: 

ال ي�صــمح باإجراء تغيري باال�صــتخدام للأبنية ال�صــكنية ال�اقعة يف   )1(

املنطقة املحمية مثل ا�صــتخدامها الأغرا�س اأخرى مثل مكاتب اأو 
للأعمال التجارية اإال مب�صاحة ال تزيد عن ثلث الطابق ال�احد. 

اأما تلك البنايات التي ي�صــتخدم فيها اأكرث من ثلث م�صاحة الطابق   
ال�احد فيها لغري اأغرا�س ال�صكن، فل ينطبق عليها هذا القان�ن، 
ولكــن دون اإجراء اأي تغيري اآخر يف اال�صــتخدام. وعلى بلدية 
نابل�س اأن تعمل جاهدة خللق احل�افز التي ت�صــجع ع�دة ال�صكان 

اإىل املركز التاريخي. 

يف حالة منح الت�رشيح امل�صار اليه يف الفقرة رقم 1، يجب االأخذ   )2(

بعــني االعتبــار اجلزء رقم 3 فقرة 2 الــذي ين�س على وج�ب 

احلفاظ على الهيكل العام للبناية مب�اده االأ�صلية. 

عندما يتم احت�صــاب امل�صاحة امل�صتخدمة من الطابق ال�احد ح�صب   )3(

مــا ورد يف الفقرة 1، يتــم التعامل مع باقي املنازل املتل�صــقة 
واملت�صابهة يف عنا�رش البناء وتع�د ملكيتها لنف�س ال�صخ�س تعامل 

ك�حدة واحدة. 

جزء رقم )5( 

احلفاظ على االأ�سطح العامة 

جميع االأ�صــطح العامة يف املنطقة املحمية رقم 1 )مناطق ال�صــري   )1(

مثل ال�ص�ارع واملمرات واملداخل واحلارات وغريها( وكذلك 
االأدراج العامة وتلك اخلا�صة ولكن ي�صتخدمها عامة النا�س يجب 
اأن يتــم احلفــاظ عليها مع احلر�س على اإبقاء �صــفاتها وطابعها 
التقليدي. وينطبق احلال هنا على االأبنية املحيطة بهذه االأ�صــطح 
ون�افــري املياه والن�صــب التذكارية واالأعمــدة واأعمدة املرور 
والكهربــاء وجميع االأمــلك املنق�لة لبلدية لبلديــة نابل�س )مثل 
املقاعد العامة(، جميــع هذه العنا�رش يجب اأن يتم احلفاظ عليها 
بنف�ــس الطريقة وتعامــل ك�حدة واحدة. يجب اختيار ت�صــميم 
ملئم الأعمال التحديث واإزالة العنا�رش امل�ص�هة للم�صهد العام. 

عند بناء اأية اأج�صام ثابتة الأغرا�س املرور مثل اأعمدة االإ�صارات   )2(

اأو الأغرا�س الدعاية مثل اللفتات االإعلنية اأو اأعمدة االآرمات 
اأو و�صــع اأج�صــام زجاجية اأو غريها يف هذه املناطق واالأ�صطح 
العامــة، يجــب اأن ال ت�ؤثر هذه العنا�رش علــى الطابع العام بل 
تظهر كجــزء منه. ويف هذه احلالة، يجب ا�صت�صــارة خبري من 

جلنة مركز نابل�س التاريخي بهذا ال�صدد. 

جزء رقم )6( 
االأبنيــة اجلديــدة، االإ�صــافات، بدائــل االأبنيــة االإجــراءات املخالفة 

للنظمة. 

بح�صب االأنظمة، يجب اأن يعك�س �صكل البناء اجلديد الفرتة التي مت فيها 
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هذا البناء و�صفاته املعمارية يجب اأن تعمل على اإثراء التجمع التاريخي 
وال ت�ؤثر �صلبا على طابعه. واإذا كانت هناك اأبنية مدمرة ولكنها تعطي 
اأهمية للمركــز التاريخي، فاإن اإمكانية اإعــادة بنائها يجب اأخذها بعني 

االعتبار.  

)1(  يف املنطقة املحمية )جزء رقم 2(، يجب اأن تعطى االأبنية اجلديدة 

التي يتم اإن�صــاوؤها يف اأي من االأحياء �صــكل خارجيا وت�صــميما 
يتلءم مــع الطابع العام لهــذه االأحياء. وهــذا ينطبق على اأية 
تغيريات اأو اإ�صــافات اأو بدائل جترى على االأبنية امل�ج�دة يف 

املنطقة نف�صها. 

يجب اأن تك�ن مقايي�س الب�ابات وفتحات الن�افذ ذات حجم يتيح   
املجال لروؤيــة مدى حتمل اجلدران الداخليــة وكذلك اجلدران 
اخلارجيــة. كما يجــب اأن ال يتم تدمري االأروقــة امل�ج�دة يف 
الط�ابق االأر�صــية يف املنطقة املحمية رقم 1 التي تتخلها القناطر 

املمتدة. 

اإذا مت امل�صــي باالإجراءات املن�ص��س عليها يف االأجزاء 3، 4،   )2(

5 و 6 دون احل�ص�ل على ت�رشيح مب�جب هذا القان�ن، تعطى 
اأوامر بايقاف العمل لهذه االأن�صطة. 

اأيــة اإجراءات اأو اأعمال تخالف البنــ�د ال�اردة يف هذا القان�ن   )3(

يجــب اإزالتها و/اأو ايقافها. اإذا مت تدمري اأبنية اأو اأجزاء من اأبنية 
دون ت�رشيح ر�صــمي اأو اأمر باإعادة ت�صــكيل اأو اإعادة ت�صــميم 
اأو تغيــري يف ال�صــكل اخلارجي كما ه� مطلــ�ب يف اجلزء رقم 
1، فاإن هذا االإجراء ه� من �صــلحيات املالك ويجب اأن يك�ن 

على علم م�صــبق بذلــك اأو اإعلم من ين�ب عنه وذلك بح�صــب 
البن�د ال�اردة يف هذا القانــ�ن، ويتحمل الفاعل نتيجة ذلك اإذا 

مل يح�صل على تخ�يل من املالك. 

تق�م ال�صــلطات املخت�صــة باإخطــار اجلهة املعنيــة بن�رش اإعلن   )4(

يق�صــي باالزالة اأو اإعادة املبنى اإىل ت�صميمه ال�صابق، ويت�صمن 
هذا االإ�صــعار اآخر م�عد لعمل االإجــراءات اللزمة ويجب اأن 
ال يتجاوز هذا امل�عد �صــتة اأ�صــهر يتم فيها تقدمي طلب باإ�صــدار 
ت�رشيــح مرفق باملخططات وال�ثائــق اللزمة مب�جب اجلزء 

رقــم 3 فقرة 5 بحيــث ال تتجاوز اأعمال اإعادة البناء ال�صــنتان. 
وعند دخ�ل هذا االإ�صــعار حيز التنفيذ، تق�م ال�صلطات باإدراج 
هذا الطلب واالإجراء املرتبط به يف �صــجل املمتلكات واالأرا�صي 
لــدى �صــجل دائــرة االأرا�صــي، وهــذا ينطبــق على �صــحب 
االإ�صــعارات. تعمل دائرة االأرا�صي على اإدراج املعل�مات يف 

�صجل االأرا�صي. 

ميكن اإن�صــاء االأبنيــة يف املناطــق اخل�رشاء ال�اقعــة يف املنطقة   )5(

املحميــة رقم 1 مبا يف ذلك احلدائق اخلا�صــة فقط اإذا ورد ن�س 
�رشيح بذلك يف اخلطة الرئي�صية.

جزء رقم )7(

�رشوط اإجرائية 

االأنظمة املن�ص��س عليها يف اجلزء رقم 2 فقرة 3 وكذلك اجلزء   )1(

رقم 10 ميكن االإعلن عنها فقط حال ا�صت�صــارة خبري من جلنة 
اخلرباء )اجلزء رقم 11(. 

االأحــكام ذات العلقــة بال�رشوط الــ�اردة يف االأجزاء 3، 4،   )2(

5، و 6 وكذلــك اجلــزء رقم 18 فقرة 2 من هــذا القان�ن ميكن 

االإعلن عنها فقط حال ا�صت�صارة خبري من جلنة اخلرباء )اجلزء 
رقم 11(. 

اإن اأيــة اأحكام ت�صــدر دون ا�صت�صــارة خبري مــن جلنة اخلرباء   )3(

تتناق�س مع تلك ال�رشوط املن�ص��س عليها يف االأجزاء رقم 3، 
4، 5، 6، 18 و 19 يتــم االإعــلن عنها على اأنها باطلة وميكن 

اإلغاوؤها من قبل وزارة االإ�صــكان فهي اجلهة املخ�لة مبمار�صــة 
هذا احلق. 

اأيــة اأحــكام مب�جب هذا القان�ن يجب اإ�صــعار خبــري اللجنة بها   )4(

)اجلزء رقم 11(. 

اجلزء رقم )8( 

ملكية الط�ابق املنفردة 

يتم روؤية البنايات دائما على �صكل وحدة معمارية منفردة 

اإذا مت اإجــراء اأعمال البناء �صــمن املنطقة املحميــة بهدف احلفاظ على 
املظهر اخلارجــي للمدينة )جزء رقم 1 فقرة 1( اأي للممتلكات املنفردة 
مثــل الط�ابق مثل �صــمن بنايــة معينة مب�جــب بن�د هــذا القان�ن، 
تعامل هذه امللكية ب�صــم�لية وت�صم كافة العنا�رش النها ت�ؤثر على ملظهر 
اخلارجي للبناية )ال�اجهات، املمرات، الفناءات واالأدراج اخلارجية 

لها(. ****

اجلزء رقم )9( 

�سجل االأبنية الف�س�لية

اإن ت�ثيــق االأبنيــة الف�صــ�لية ذات القيمة يف مركز نابل�ــس التاريخي 
ت�صتحق االهتمام. 

يجــب على بلدية نابل�س اأن تخلق وحتافظ على �صــجلت االأبنية   )1(

الف�صــ�لية التــي تقع �صــمن املنطقــة املحمية ويجــب اأن تك�ن 
هذه ال�صــجلت مت�فرة لعامة النا�س لــدى مكاتب البلدية خلل 
�صــاعات الدوام. يجب اأن تت�صمن اأي�صا وثائق و�ص�ر لتاريخ 
ما قبل خــروج هذا القانــ�ن اإىل حيز التنفيذ. اأي�صــا اأية خطط 
حالية اأو خطط �صــاملة جلميع االأنظمة املتعلقة بحماية االأج�صــام 
ذات القيمة )جــزء رقم 3 فقرة 1( يف املنطقة املحمية )جزء رقم 
2( مــن مدينة نابل�س كما مت تعريفها من قبل جلنة اخلرباء )جزء 

رقم 11(. 

على اأ�صحاب املمتلكات و/اأو اجلهات املخ�لة بالت�رشف بامللكية   )2(

اأن يق�م�ا بت�فري املعل�مات ولهم حرية االت�صال مبمثلي البلدية 
واأع�صاء جلنة اخلرباء )جزء رقم 11( طاملا هذا االأمر �رشوري 
التخــاذ اأيــة اإجراءات من�طة بهــذا القانــ�ن وال تتعار�س مع 

حمظ�رات القان�ن العام )مثل، املناطق الع�صكرية(. 

اجلزء رقم )10( 

تخ�يل مب�جب االأنظمة

ت�صــدر ال�صــلطات بن�د مف�صــلة قد تنحرف عن تلك املن�ص��س   )1(

عليهــا يف البنــ�د العادية املطبقة بح�صــب ما تقت�صــيه ال�رشورة 
لتحقيق االأهداف ال�اردة يف االأجزاء 3، 5 و 6 )مثل االأدراج 
واالأر�س واالرتفاع والعر�س وغريها( مثل �صــمان االأمان 
واحلماية. وقبل اإ�صــدار هذا النظام، يجب اأن يتم �صماع راأي 

جلنة اخلرباء بذلك. 
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قائمة املراجع

)اأ( املراجع باللغة العربية

اإبراهيــم، عبــد الباقــي، االرتقاء بالبيئ���ة العمرانية للمدن،  	•
مركز الدرا�صات التخطيطية واملعمارية، القاهرة، 1986.

اإبراهيــم، عبــد الباقــي، تاأ�سي���ل القيم احل�ساري���ة يف بناء  	•
املدين���ة االإ�سالمية املعا�رشة، مركز الدرا�صــات التخطيطية 

واملعمارية، القاهرة، 1987.

اإبراهيم، عبد الباقي، الن�سي���ج العمراين للمدينة االإ�سالمية،   	•
مركز الدرا�صات التخطيطية واملعمارية، القاهرة، 1990.

ابــن خلدون، مقدمة ابن خلدون، اجلــزء االأول، تدقيق عبد  	•
الله الب�صتاين، مكتبة لبنان، بريوت، 1990.

اأحمد، ربيع حممــد، م�ستقبل مركز املدينة العربية التقليدية  	•
يف ع�رش التق���دم التقني واملعل�ماتي ب���ني االإحياء واإعادة 
الت�ظيف، ق�صــم العمــارة، كلية الهند�صــة، جامعة اأ�صــي�ط، 

م�رش، 2005.

اأكرب، جميل عبد القادر، عمارة االأر�س يف االإ�سالم، الطبعة  	•
الثانية، م�ؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت، 1995.
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