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  األهداف -1
تراث الثاافي غير المناول )من معالم ومناطق لعلى اتحضير مخططات الحفاظ  من المشروع هو األساسالهدف 

شمل مخطط الحفاظ تحديد وتصنيف وضبط حدود )تعيين( التراث على ي .الظاهريةبلدة  فيتاريخية ومواقع أثرية( 
ة هذا ضمن حمايالتي ت العامة والخاصة األحكام والتوصياتصياغة باإلضافة إلى  ،مخططات التنظيم المختلفة

   .(الثاافي : التعريفات الخاصة بالتراث1)انظر ملحق رقم والحفاظ عليه  التراث
  للمشروع فتتمثل بما يلي:  األخرىاف األهد أما

من خالل حماية التراث، وذلك في  المشترك ، وتفعيل دورهمالظاهريةسكان البلدية و  بينتشكيل شراكه  .1
دورهم الرئيس في تطبيق مخطط الحفاظ بما يضمن تحديد إشراكهم في العمل واتخاذ الارار، باإلضافة إلى 

 حماية المنطاة التاريخية.
وكل من رواق وبلدية  ،وخصوصا دائرة تنظيم المدن والارى ،وزارة الحكم المحلي بينة تشكيل شراك .2

. تهدف هذه الشراكة إلى تبادل المعلومات والخبرات، باإلضافة إلى تطوير نظام حماية للممتلكات الظاهرية
  .خالل مخططات التنظيمكذلك من و  ،طنيالو مستوى العلى  الثاافية في فلسطين

 . الظاهريةفي  حماية وتطوير التراث الثاافي والطبيعيبواالهتمام  لوعيارفع مستوى  .3
بمتطلبات  نموذج حي للترميم الفعلي يعكس فكرة إعادة إحياء واستخدام وتوظيف المباني التاريخية إنجاز .4

 .سكان البلدمن خالل ترميم مبنى تاريخي بالتعاون مع البلدية و وذلك روح العصر، وظيفية جديدة تتالءم و 
مركز خدمات الظاهرية )الخوخة / حوش دار  ترميممن  (2116)حزيران  االنتهاء مؤخرا  ويذكر انه تم 

 .من قبل مركز رواق وبالتعاون مع البلديةالطل( 

وتشجيعهم لالستثمار في التراث الثاافي في المنطاة  ،تفعيل دور المستثمرين وأصحاب رؤوس األموال .5
حياءيع وعرض نموذج لمخطط تطوير التاريخية من خالل اقتراح مشار  يأخذ احتياجاتهم ورؤيتهم  للمنطاة وا 

  بعين االعتبار.
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 نطاق الحماية المتوقع من خالل تحضير مخططات الحفاظ     -2
 لحماية ل يمكن تحديد ثالث مستويات

  ل الاانونالحماية من خال   2-1
 اليا في فلسطينالحماية من خالل الاوانين المعمول بها ح 2-1-1

والى حين إصدار الاانون الجديد الماترح لحماية التراث الثاافي والطبيعي فانه يمكن الوصول إلى الحماية من خالل 
 استخدام الاوانين سارية المفعول:  

أن  راآلثايتيح هذا الاانون المجال لمدير دائرة  والمطبق في الضفة الغربية: 1811قانون اآلثار القديمة لسنة  -أ
ويجوز له بين حين وآخر أن يضيف  في الجريدة الرسمية جدوال  بموافاة الوزير بأسماء المباني والمواقع األثرية"ينشر 

إلى هذا الجدول مباني ومواقع أثرية أخرى أو أن يعدله على أن تعرض الجداول في مركز المحافظة أو اللواء أو 
أن يعين حدود المواقع للمدير بموافاة الوزير "، كما يجوز "الموقع األثري الاضاء أو الناحية أو الارية التي ياع فيها

  .(9المادة  1966)قانون اآلثار الاديمة لسنة  "األثرية
يتيح هذا الاانون  1966كما في قانون اآلثار لسنة  والمطبق في قطاع غزة: 1828قانون اآلثار القديمة لسنة  -ب

ويجوز له من حين إلى أخر أن  الوقائع الفلسطينية جدوال باألماكن والمواقع التاريخيةفي لمدير دائرة اآلثار أن ينشر "
تعيين حدود المواقع يضيف إلى هذا الجدول أماكن ومواقع تاريخية أخرى أو أن يعدله ..."، كما "للمدير سلطة 

تحليل قانون اآلثار الفلسطيني : تلخيص و 2)انظر ملحق رقم (17المادة  29)قانون اآلثار الاديمة لسنة  التاريخية"
   (.1966والتعديالت األردنية عليه لعام  1929

، أن ياوم بنشر 29وقانون اآلثار لسنة  66أي انه من صالحيات مدير دائرة اآلثار في كل من قانون اآلثار لسنة 
( والتي تشمل على 29ثار لسنة قائمة بالمواقع األثرية والمباني األثرية المحمية )أو المواقع التاريخية في قانون اآل

العديد من المباني التاريخية، حسب تعريف قانون حماية التراث الثاافي والطبيعي في فلسطين الماترح، وان ياوم 
(. هذا ومن 29والمواقع التاريخية في قانون اآلثار لسنة  66بتعيين حدودها )المواقع األثرية في قانون اآلثار لسنة 

، وبالتالي لم يستعمل المدير )خالل 1944لم يتم نشر أي جدول في الجريدة الرسمية منذ سنة الجدير ذكره انه 
الفترات األردنية، والحكم العسكري اإلسرائيلي، والسلطة الوطنية( هذه الصالحية المناطة به حسب الاانون منذ فترة 

 االنتداب البريطاني. 
يتيح هذا الاانون إمكانية تحديد حدود المناطق أو : 1811لسنة  98قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم  -ج

رفاق أحكام للحماية خاصة بها. ويتم ذلك على المخطط  المواقع أو المباني المراد حمايتها على مخططات التنظيم وا 
كما  التفصيلي المار./التفصيلي قبل المصادقة عليه، أو من خالل تعديل تنظيمي على المخطط الهيكلي/الهيكلي

يمكن تحضير مخطط تفصيلي خاص بالمعالم أو المناطق التاريخية أو المواقع المعينة على المخطط 
: المداخل 3ملحق رقم  )انظر الاانونالتفصيلي. وال تتم الحماية إال بالمصادقة على مخططات التنظيم حسب /الهيكلي

 (.1966لسنة  79قانون مؤقت رقم -والارى واألبنية المتاحة لحماية الممتلكات الثاافية من خالل قانون تنظيم المدن

 . 
 الاانون الماترح لحماية التراث الثاافي والطبيعي في فلسطين الحماية من خالل   2-1-2
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إن مشروع قانون حماية التراث الثاافي في فلسطين )الذي لم يار بعد من قبل السلطات التشريعية الفلسطينية( يعمل 
افي من خالل تسجليه في السجل الوطني. تتيح عملية التسجيل للهيئة المسئولة عن التراث على حماية أي تراث ثا

، وتعيين حدوده )على 1وتصنيف التراث إلى إحدى فئاته ةالالزم تالفرصة إلجراء الدراسات والمسوحات والتاييما
 ة. المخطط الهيكلي(، باإلضافة إلى تحديد أهميته إلى تراث ذو أهمية وطنية أو محلي

إن قيد التراث في السجل الوطني، يعني بالضرورة خضوعه إلى مجموعة من األحكام التي تضمن حمايته. ومن 
والمواقع األثرية، حظر هدم المعالم ذات األهمية الوطنية أو المواقع  ةاألحكام الخاصة بالمعالم والمناطق التاريخي

ت دائمة تشوه سمات المواقع األثرية، وحظر عرض األثرية أو تخريب أي جزء منها، حظر إقامة أي إنشاءا
اإلعالنات التجارية أو تركيب الهوائيات أو األنابيب المرئية أو إلصاق اإلشارات أو الرموز على المواقع األثرية أو 

ة أو المناطق المحيطة بها، وحظر زراعة األشجار داخل المواقع األثرية، وحظر إلااء النفايات أو المخلفات أو األترب
الجثث النافاة في أي من مناطق أو معالم التراث. وحظر هدم المعالم ذات األهمية المحلية أو هدم المباني أو 

 . 2عن التراث ةالمنشات في المناطق التاريخية، إال بترخيص مسبق من الهيئة المسئول
و البناء، أعمال داخلية تنفذ في كما تحتاج كل من أعمال اإلنشاء )الصيانة والترميم، التعديالت أو اإلضافات أ

المعالم أو المناطق التاريخية أو المواقع ذات األهمية الوطنية(، وأعمال البنية التحتية، وأعمال المسح أو التنايب أو 
الحفر أو إزالة األتربة في المواقع األثرية، إلى ترخيص مسبق من الهيئة. وتحتاج كل من أعمال تاسيم األراضي، 

الالفتات واليافطات، وأعمال عرض اإلعالنات التجارية وتركيب الهوائيات أو األنابيب أو اإلشارات أو  وأعمال وضع
 حيطة بها إلى إذن مسبق من الهيئة المسئولة عن التراث.   مالرموز في مناطق التراث أو المناطق ال

مة نسبيا، تفتار إلى التخصيص إن الحماية التي يوفرها الاانون الماترح عبر التسجيل هي حماية واسعة وعا
 4ومخططات الصيانة والترميم 3والتفصيل. لذلك ينص الاانون على ضرورة تحضير مخططات الحفاظ والتطوير

للتراث المسجل في السجل الوطني، وذلك لضمان تفصيل وتحديد طرق الحماية والتطوير والمعايير واألساليب 
الصيانة والترميم. كما يضمن الاانون بهذه الطرياة أن يتم التعامل مع  والمواصفات والمواد المسموح استخدامها في

 التراث بخصوصيته وخصوصية المكان الموجود فيه.
 الحماية من خالل تحضير خطط الحفاظ والتطوير   2-2
 المرحلة األولى  2-2-1

من خالل إعداد خطط الحفاظ تدابير خاصة بالحفاظ والحماية تتعلق بحماية التراث على  الماترح يتضمن الاانون
يجوز والتطوير له. بحيث يجب على الهيئة المسئولة عن التراث إعداد خطة حفاظ وتطوير للمناطق التاريخية، و 

 ،تبين توجهات الحماية واألحكام الخاصة والعامة والمناطق المحيطة خالل خمس سنواتو للهيئة تحضيرها للمعالم، 
حدة فاط من تاريخ قيد التراث في السجل الوطني. ويبطل قرار قيد التراث في السجل لسنة وا هذه الفترة يجوز تمديدو 

 ( دون صدور خطة الحفاظ والتطوير. 1+5الوطني عند انتهاء المدة ساباة الذكر )
                                                

 . تراث ثقايف منقول وتراث ثقايف غري منقول، وينقسم الرتاث الثقايف غري املنقول بدوره إىل معامل ومناطق تارخيية ومواقع اثرية وطبيعية إىلينقسم الرتاث الثقايف  1 
  2 هيئة الرتاث: وهي اهليئة املقرتح إنشاءها لتكون مسئولة عن الرتاث حسب قانون محاية الرتاث الثقايف والطبيعي يف فلسطني املقرت ح. 

  3 خطة احلفاظ والتطوير: خمطط تفصيلي يشمل تعيني مناطق الرتاث املسجل واملناطق احمليطة هبا وطرق محايتها وتطويرها. 
  4 خطة الصيانة والرتميم: خطة تفصيلية تبني املعايري واألساليب واملواصفات واملواد املسموح استخدامها لصيانة وترميم الرتاث املسجل. 
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 )مراكز المدن والارى التاليدية( إن تحضير مخططات الحفاظ والتطوير لهذا الكم الهائل من المناطق التاريخية
 51111 أكثر من)التي تحتوي على موقع  511دة في الضفة الغربية بما فيها الادس والذي ياارب عددها الموجو 

كبيرا على الهيئة المسئولة عن التراث. وبما أن استمرار الحماية لهذه المواقع مربوط  ئاعبسوف يشكل مبنى تاريخي( 
لاانون، البدء بالعمل على تحضير مخططات فانه من الضروري، حتى قبل إصدار ا ،بتحضير هذه المخططات لها

 . دون تأخير وحيثما أمكن ذلك الحفاظ والتطوير للمناطق التاريخية
يعالج التطوير. بواألخر  بالحفاظ )الحماية(األول يتعلق  ،عين أساسيينو والتطوير موض الحفاظيعالج مخطط و 

  مشروعنا هذا الحفاظ والتطوير معا. 
إن الهدف األساس من هذا المشروع هو تحضير خالل القوانين سارية المفعول: تحضير مخططات الحفاظ من 

المدن والارى واألبنية لعام  قانون تنظيم الاوانين سارية المفعول وخصوصا مخططات حفاظ للتراث الثاافي من خالل
حكام لها تبعا لمستوى من خالل تعيين حدود المعالم والمناطق التاريخية والمواقع األثرية وعمل أ. يتم ذلك 1966

األهمية. وبالتالي فان هذا المشروع يشمل مستوى الحماية األول والثاني )نطاق الحماية بالاانون ومن خالل تحضير 
على أحكام تنظيمية عامة )االرتفاعات، عدد الطوابق، النسبة المئوية بالعادة مخطط حفاظ(. تحتوي هذه األحكام 

، التفصيلي/على المخطط الهيكلي و اإلضافات على أبنية قائمة، األراضي الفارغة(للبناء، االرتدادات، البناء أ
 باإلضافة إلى أحكام خاصة وتوجهات تتعلق بمستوى التدخل )مستوى التغيير من عدمه( للمعالم والمناطق التاريخية

  )انظر أحكام مخطط الحفاظ للمناطق التاريخية والمعالم(. على المخطط التفصيلي
من مساحة المخطط  %1من الجدير ذكره أن مساحة المنطاة التاريخية ألي قرية أو بلدة أو مدينة ال تتعدى هذا و 

 .    جدا وبالتالي فان وضع أحكام لحماية المناطق التاريخية وتاييد األعمال فيها مبرر الهيكلي لذلك الموقع.
سبيا بحيث ال تدخل في تفاصيل التصميم يراعى عند تحضير األحكام لكافة عناصر النسيج أن تكون عامة ن

والتي ال تتنافى وأحكام الحماية. بينما  ،تاركة المجال مفتوح أمام اإلبداع في عمل التصاميم المعمارية ،المعماري
والتوجهات. باإلضافة لما سبق فإن  تيكون التفصيل في عملية التدخل للحماية عن طريق تاديم عدد من والتوصيا

كام الحماية يعني صعوبة تغيير هذه األحكام في المستابل بينما يسهل تغييرها وهي على شكل التفصيل في أح
هناك حاجة  ،خلق بيئة مميزة تسمح بتطوير المنطاة اجتماعيا واقتصاديامرحلة  إلىوللوصول توصيات وتوجهات. 

خصوصية التراث وخصوصية المنطاة خذين باالعتبار آ ،التاريخية المراد حمايتهاإلى وجود رؤية مستابلية للمنطاة 
المشروع تشكل حجر األساس لتحضير مخطط  هذا إن الرؤية المستابلية التي سيتم العمل عليها فيالموجود بها. 

 .  تصميم حضري للمنطاة المحمية إنجازوالى  ،واإلحياء تطويرال
" لمساعدتنا في الوصول إلى تحديد الختياريةالضروري العمل مع سكان المنطاة وخصوصا "انه من ويجب التأكيد  

وراء المباني الموجودة والتي تعزز أهميتها بالنسبة إلى أهل المنطاة(. كما يتم أي الاصة التي تكمن مستوى األهمية )
لتحديد  تحديد مستوى أهمية المباني ومعرفة المعالم الموجودة في المنطاة التاريخية من خالل تطبيق معايير معينة

لتحديد  األهميةذات سيتم تطبيق هذه المعايير على كمية مختارة من المباني و . عالمخل لهذه المباني والممستوى التد
أهميتها بشكل رئيسي من كونها جزء من النسيج تأتي ف ،. أما بالنسبة للمباني التاريخية المتصلةالرئيسةالمعالم 

. كما يمكن تطبيق معايير تحديد مستوى لها واالجتماعية ةخيباإلضافة إلى األهمية التاري ،التاليدي للمنطاة التاريخية
يتم تحديد  ،األهمية للمباني التاريخية المنفردة والموجودة داخل المنطاة التاريخية أو خارجها. باإلضافة إلى ما سبق
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باية )المباني التي ال المت مستوى األهمية للمعالم إلى معالم ذات أهمية وطنية أو محلية، ويتم اعتبار المباني المنفردة
 على أنها معالم ذات أهمية محلية.    تتمتع بمستوى أهمية وطنية( 

ويتم  ،يكون مستوى التدخل في المعالم اقل من غيره من المباني التاريخية باالعتماد على تحديد مستوى األهميةو 
  (Statement of Significance).تبيان ذلك من خالل بيان األهمية 

 لمرحلة الثانيةا  2-2-2
وليس فاط  ،على حدة تاريخي أهمية كل مبنى تحديدفي المنطاة التاريخية: يتم  قديم ملف كامل لكل بيت تحضير

 ،يتم فهم وتحديد خصوصية األهمية لكل مبنى عليهوبناء  للمعالم المهمة والمباني المنفردة كما في الخطوة الساباة.
وتوضيح المعايير واألساليب والتدخالت والمواصفات  ،ةفصيلية للحمايمن خالل أحكام ت د مستوى التدخلتحديو 

 . لهالمشكلة والعناصر المهمة  المبنى لحمايةوالمواد المسموح استخدامها 
كما تحتاج المواقع األثرية إلى تنايب وعمل تارير ألعمال التنايب وما تتضمنه من صور ومخططات ونشر نتائج 

 التنايب.  
والجهد والمصادر  إال أنها تحتاج إلى الكثير من الوقت ،هي األمثل بالماارنة مع الخطوات الساباة إن هذه الطرياة

توفر الوقت والمال والخبرات البشرية الكافية، مع العلم انه من  إلى حينوبالتالي ارتأينا تأجيلها  ،للايام بهاالمالية 
 إلجراءرض لمخاطر معينة أو عند تاديم المالك طلب ملف كامل لكل مبنى تاريخي قد يتع بتحضيرالممكن البدء 

 تغيرات أو إضافات على البناء عن طريق المجلس البلدي.
  ل تحضير مخططات الصيانة والترميمالحماية من خال   2-3

عبارة وذلك الن مخطط الصيانة والترميم هو  ،ما سبقع يعتبر هذا المستوى من الحماية األكثر تفصيال بالماارنة م
األساليب والمعايير والتدخالت  المخطط ويشمل ،تبين التصميم الماترح للصيانة والترميم الفعلي خطة تفصيليةن ع

والتي يجب أن تتوافق مع األساليب والمعايير والتدخالت والمواصفات المحددة  ،والمواصفات والمواد المراد استخدامها
 في المرحلة الساباة أعاله.

   

 خالصة 
. وبما أن هذا الاانون لم ن الماترح لحماية التراث الثاافيبموجب الاانو  حفاظع هو محاولة إلنجاز مخطط هذا المشرو 

في الوقت يتم المصادقة عليه بعد، فسوف يتم االستفادة من إمكانية استخدام قانون تنظيم المدن والارى واألبنية 
ووضع أحكام حماية له والمصادقة عليه حسب  يشمل تعيين حدود التراث حفاظوذلك عبر تحضير مخطط  الحالي،

من خالل تعيين المناطق التاريخية والمواقع األثرية على  ذلكيتم قانون التنظيم إلى حين صدور الاانون الماترح. 
وتعيين المعالم وعناصر التراث المختلفة على المخطط  لحمايتها،المخطط الهيكلي ووضع أحكام تنظيمية عامة 

عمل ملف كامل لكل عنصر من عناصر التراث  ةأما مرحل. لحمايتهاأحكام تنظيمية خاصة  التفصيلي ووضع
 فستترك إلى مشاريع مستابلية أخرى وأكثر تفصيلية.وتحضير مخطط صيانة وترميم 
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 5الظاهرية بلدةبتعريف ال  -3
  الموقع والحدود   3-1
 مترا عن سطح البحر. 651، وترتفع منها كم 23بعد على  الخليلمدينة من الجنوب الغربي إلى  الظاهريةبلدة  تاع

. وتمتد الفلسطينيحسب تصنيف نوع التجمع المعتمد في الجهاز المركزي لإلحصاء  ا  حضر تجمعا   الظاهريةتعتبر 
 ، أمادونما 15123.7 فيهاالمخطط الهيكلي بينما تبلغ مساحة  ،دونما 112114على مساحة تبلغ  الظاهريةأراضي 

بين سلسلة  الارىوالمرتبط بمجموعة من  بموقعها الجميل الظاهريةتتميز  دونما . 3253 فتبلغ طاة المبنيةمساحة المن
 من الشرق والبرج والرماضين من الغرب والسموع ،من الشمال كل من دورا بأراضيها . تحيط جبال فلسطين الوسطى

)انظر على أراضيها تينة وشيمعة واشكلوت  إلى وجود ثالثة مستوطنات باإلضافة من الجنوب. بئر السبع وقضاء
، كما تاع كل من الارى الصغيرة التالية )الدير وشويكة وعناب الصغيرة وعناب الكبيرة والبيرة( في (1الخارطة رقم 

 والرمان. ،والتين أشجار الزيتون،تشتهر الظاهرية ببعض و . أراضي الظاهرية

 المناخ 3-2
رتفاع متوسط نسبيا  عن سطح وبا الطبوغرافي لفلسطين منطاة جبلية وسطى حسب التصنيف الظاهريةتعتبر بلدة 

 وبالتالي فإن مناخ المنطاة هو مناخ جبلي يمتاز بوجود فصلين هما: ،متر 651البحر 
فصل ممطر, وعادة  يبدأ مع هطول األمطار في شهر تشرين أول ويصل ذروته في شهري كانون ثاني  -أ

ر أيار ويتألف هذا الفصل من فصل الشتاء وقسم من فصل الربيع وشباط ثم يناص تدريجيا  في شه
 والخريف.

فصل جاف ويتألف من فصل الصيف وقسم من فصل الربيع والخريف ويبدأ من أيار حتى أيلول وأحيانا   -ب
 يستمر إلى تشرين أول.

 

 6التطور السكاني 3-3
 ذكرا و 11317منهم فردا   21541 ظاهريةالبلغ عدد سكان  1997كان والمساكن والمنشآت لعام تعداد السوفق 

وحدة،  3361مبنى وعدد الوحدات السكنية  3241أسرة، كما بلغ عدد المباني  3123بلغ عدد االسرأنثى، و  11231
 .فرد 6.6الواحدة  اآلسرةمتوسط حجم  أنأي 

في  2931 إلى، وارتفع عددهم 1922نسمة في عام  2266 بلغ الظاهريةعدد سكان هذا من الجدير ذكره أن 
بحلول  31641. كما ويادر عدد سكان البلدة بحوالي 1961ا في عامشخص 4199ـ، وقدروا ب1931عام  إحصاءات
 .لإلحصاء، وذلك حسب تاديرات الجهاز المركزي 21117في العام  36414وبحوالي  6211العام منتصف 

 الظاهريةفي والطبيعي التراث الثاافي لمحة عامة عن  -4
                                                

.دنا فلسطين،  5   اهرية في العصر اإلسالمي، 237-221القسم الثاني، صفحة -لخامس ، الجزء امصطفى مراد الدباغب اهيم سعيد ./ الظ ابر
 4-2صفحة   ستيراجرسالة مالجخادبة، 

 الخليل، منطقة ، دليل التجمعات السكانيةالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 6 
 .1999كانون اول  ،2111-1997، سكان التجمعات الفلسطينية، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني 7 
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الاديمة( على العديد من ممتلكات التراث الثاافي والطبيعي. فباإلضافة إلى المنطاة التاريخية )البلدة  ةالظاهريتحتوي 
أبو  مااممنها  من المواقع األثريةعدد كبير جدا   المميزة بنسيجها المعماري المتجانس ومبانيها التاريخية المميزة، يوجد

إلى العديد من ماام الغماري، ومابرة الظاهرية. هذا باإلضافة أبو دبور، وقصر وحصن الايصرية، و خروبة، وماام 
تا عناب الصغيرة والكبيرة، وخربة كفر جول، وخربة دومه، وخربة شويكه، وخربة أبو خروبة، وخربة منها خرب الخرب

 المزروعة. إلى المعالم والمناطق الطبيعية باإلضافة. أبو دبور

 
 اق()تصوير رو  الظاهريةصورة عامة لبلدة 
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   ؟الظاهريةبلدة لماذا    -5
حفاظ للمناطق  تبالعمل على مشروع تحضير مخططا 2114مركز المعمار الشعبي منذ منتصف عام -رواق بدأ

وقرية( بلدة )موقع  11ـعليه، فسوف تاوم وحدة التخطيط في المركز بتحضير مخططات حماية ل التاريخية، وبناءا  
(. وقد تم اختيار هذه المواقع تبعا 1مواقع في السنة الواحدة )انظر جدول رقم  6ل بمعد على مدى ثالث سنوات

 لألهمية باالعتماد على معايير معينة تم تحديدها واالتفاق عليها.
 

 5002-5002: قائمة بالمواقع المرشحة لتحضير مخططات الحفاظ 1جدول رقم 

 المباني في الموقع عدد اسم الموقع  المحافظة  طبيعة الموقع رقم الموقع
تاريخ تسجيل الموقع في سجل  

 رواق للمباني التاريخية

. قرية كرسي 1  1997 292 نعلين رام 

 1997 267 دير غسانة رام هللا قرية كرسي 2

 1999 255 دير استيا سلفيت قرية كرسي 3

 1997 217 جماعين نابلس قرية كرسي 4

 1997 163 عبوين رام هللا كرسي قرية 5

 1997 326 رنتيس رام هللا قرية 6

 2111 111 الطيبة  رام هللا قرية  7

 1997 215 كفر مالك رام هللا قرية 1

 2111 213 مزارع النوباني رام هللا قرية 9

 2000 179 قبيا رام هللا قرية 11

هرية الخليل بلدة 11  2111 196 الظا

 2000 139 بروقين سلفيت قرية 12

 1997 97 ةالمزرعة الغربي رام هللا قرية 13

 1999 176 بيرزيت رام هللا قرية 14

 1995 122 جفنا رام هللا قرية 15

 2001 102 المغير رام هللا قرية 16

 2000 97 المزرعة الغربية رام هللا قرية 17

 2000 90 عجول رام هللا قرية 11

 
  2002  السنة األولى
 2001   السنة الثانية
  2009   ثةالسنة الثال
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 من هذه المواقع بناءا على عدة معايير أهمها:   ثانيةضمن المجموعة ال الظاهرية بلدةاختيار  موت  
  مركزا  20أولويات الحفاظ على التراث الثاافي التي بادر مركز رواق باقتراحها، وذلك من خالل اختيار أهم

أن  إلىالذي أشار في فلسطين  ةل رواق للمباني التاريخينتائج سجتاريخيا باالعتماد على الزيارات الميدانية و 
 :  الظاهرية
o  ،قبل تحديث المعلومات ( تاريخيمبنى  881تحتوي على عدد كبير نسبيا من المباني (. 
o  ذو نسيج متكامل بعناصره والحدود، و جذر واضح المعالم  بنسيجها المعماري ومبانيها التاريخيةتشكل

اإلضافات و . كما أن معظم المباني التاريخية في حالة إنشائية جيدة، األساسية من كتل وفراغات
المعماري التاليدي ه النسيج يتشو  تعمل بالعادة على  التيو  المنطاة التاريخيةداخل ليست كثيرة الحديثة 

 أو تؤثر على أصالته. 

  االتفاق ولكن تم  عليه، المصادقة تتمحيث ، مؤخرا   هيكلي لهاالمخطط ال إعدادتم من المناطق التي تعتبر
  .تعديالت أو اقتراحات ما قد نحتاجه من إدخال على المجلس البلدي،بالتعاون مع 

 ارى الهامة والمميزة في الكونها أحدى  اجتماعية.تاريخية و على ممتلكات ثاافية ذات أهمية  الظاهريةبلدة وي تتح
لمباني والمعالم المميزة ذات العناصر المعمارية ، وبناءا  على ذلك فهي غنية جدا با)الجنوب( الخليلمنطاة 

 الفريدة من نوعها.
  سياسـات جديـدة  حوسـهلت آليـات العمـل المشـترك، وطـر  الظاهريـةالعالقة الجيدة مع البلديـة: التـي شـجعت اختيـار

 للحفاظ على الممتلكات الثاافية والطبيعية.

 مـــع فكـــرة تحضـــير مخطـــط حفـــاظ، هـــذا  مفي، وتجـــاوبهوالبلديـــة ألهميـــة التـــراث الثاـــاالنســـبي لســـكان البلـــد  وعيالـــ
 للتعاون والعمل الجماعي. ماستعدادهباإلضافة إلى روح المبادرة و 
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II خطوات العمل . 
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 المرحلة األولى: البدء في المشروع
 تشكيل فريق عمل متعدد االختصاصات   -1

لتشمل العناصر  ،االت المختلفة بالتراث الثاافي غير المناولتم تشكيل فريق عمل يضم متخصصين في المج
أثريين(، هذا باإلضافة إلى وجود متخصصين في مجاالت التخطيط الحضري، و المختلفة لهذا التراث )معماريين 

 (.2)انظر الجدول رقم  في فلسطين للمباني التاريخيةرواق والتاريخ وسجل 
 

 : فريق العمل  2جدول رقم 
 اسم الخبراء نوع العمل مهمةال رقم 

    

 د. نطمي الجعبة اإلشراف العام اإلشراف على المشروع 1
 د. سعاد العامري

    
 م. فرحات يوسف إدارة وتنسيق أعمال المشروع مدير المشروع 2
    

 
 

فريق الخبراء في قضايا 
 التراث

 التراث المعماري
 عيسى إيادم. 
 شروق جابرم. 

 

 د. نظمي الجعبة لتاريخاآلثار واو 3
 وبهاء الجعبة

    

4 

 البحث والعمل الميداني
 معماري وتحضير الخرائط

 فرحات يوسفم. 
 م.شروق جابر

 عيسى إيادم.
 بهاء الجعبة

    

التخطيط الحضري للمناطق  التخطيط الحضري 5
 م.فرحات يوسف التاريخية )البلدات القديمة(

    

6 
سجل رواق للمباني 

 بهاء الجعبة السجل الوطني للمباني التاريخية يةالتاريخ

        
 

 تاديم وتعريف المشروع لفريق العمل  -2
تم تاديم المشروع لفريق العمل من خالل توزيع الاراءات المختلفة والمتعلاة بالتجارب الساباة في مركز رواق )مثال 

، وعبوين، مزارع النوبانيو عجول، و الطيبة، و ، ، وبيرزيتاإستيودير  ،، ودير غسانةتجربة بيتونيا، وبيت لحم، والخليل
حياء، هذا باإلضافة إلى الايام بالعديد من الزيارات  حفاظ( لعمل مخططات ، والمزرعة الابليةوجماعين، بروقينو  وا 

إلى الموقع، وشرح المشروع من خالل عدد من المحاضرات. كما تم البدء بمناقشة خطة العمل الماترحة وتوزيع 
 لمهمات المختلفة بناء على ذلك.  ا
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  بناء تعاون فعال مع وزارة الحكم المحلي -3
وتم بناء تعاون مع وزارة الحكم المحلي، وخصوصا الدوائر الفنية كدائرة تنظيم المدن والارى المركزية داخل الوزارة. 

ة في المدن والارى المختلفة في فلسطين، يسمح هذا التعاون بتشجيع وزارة الحكم المحلي على االهتمام بالبلدات الاديم
باإلضافة إلى تشجيعهم لتشكيل وحدة متخصصة بحماية التراث داخل الوزارة، وتبادل المعلومات المختلفة والالزمة 

 لضمان نجاح المشروع.  
 

 وسكان المنطاة   البلديةتشكيل شراكة مع  -4
لبلدة من كافة الفئات في تحضير مخطط الحفاظ والحماية للمنطاة إيمانا منا بالدور الهام الذي تلعبه البلدية وسكان ا

التاريخية، كونهم أصحاب المشروع والمعنيين األساسيين به، كان من الضروري إشراكهم في تحضير مخطط الحفاظ 
كما تم االتفاق على كيفية إشراك  لضمان حسن تطبياه، خاصة وأن الحماية لن تتم إال من خاللهم بشكل أساس.
المشروع بحسب اإلمكانيات  إنجازالاسم الهندسي في البلدية وتحديد المهام التي من الممكن أن ياوموا بها بهدف 

 .المتوفرة
وبناءا على ذلك، قام مركز رواق بتنظيم العديد من النشاطات التي قام بتحايق البعض منها، بهدف المساهمة في رفع 

جهة  نياجات واألولويات وتعزيز مشاركة السكان في صنع الارار مالوعي من جهة، والمساعدة في تحديد االحت
 أخرى، كان من أبرزها:

فكرة  عاد العديد من اللااءات وورشات العمل مع كل من البلدية وسكان منطاة البلدة الاديمة، تم من خاللها طرح .1
 مخطط الحفاظ والعمل على تطوير تصور مشترك له:

  تعريف بالتراث الثاافي وأهمية حمايته وتطويره. اشترك بها رئيس البلدية: عادت محاضرة عامة لل
والطاقم الهندسي. وتم من خاللها التعريف بالمخطط وأهدافه أعضاء المجلس البلدي بعض بلدية و ال

كما تم طرح ومناقشة بعض التوجهات والسياسات العامة للحفاظ على المنطاة التاريخية في بلدة 
إلى عاد العديد من االجتماعات مع المجلس البلدي لمواكبة تطورات العمل  . هذا باإلضافةالظاهرية

 بجميع مراحله والمشاركة في العمل وصنع الارار. 

  سكان منطاة البلدة الاديمة: سوف يتم عاد العديد من اللااءات لسكان منطاة البلدة الاديمة ومالكي
المنطاة من جهة، ومحاولة تحديد  البيوت الاديمة، وذلك بهدف المساهمة في رفع وعي سكان

جهة  ناالحتياجات واألولويات، وتعزيز مشاركة السكان في صنع الارار بما يخص خطة الحفاظ م
أخرى. كما تم تحضير عرض لمواد ومواصفات وأساليب الترميم من خالل شرح وتطبيق بعض النماذج 

 الحية على ذلك.

رواق  مسياو ذي يلعبه جيل المستابل في حماية وتطوير التراث الثاافي، األنشطة الطالبية: إيمانا بالدور الرئيس ال .2
، وتوعيتهم بأهمية التراث من خالل العديد من النشاطات. كما سيتم الظاهريةباستهداف طالب المدارس في بلدة 

ل األطفا تنظيم مخيم صيفي يضم العديد من النشاطات التطوعية واليدوية التي تساعد في تبسيط استيعاب
لموضوع العمارة التاليدية، وفي نفس الوقت تكون مسلية وذات نتائج ملموسة تلفت نظرهم إلى جمالية التراث 

  وأهميته ومن هذه النشاطات:
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 المكعبات األسفنجية، بحيث ياوم األطفال بأعمال البناء لألقواس  ةبناء العمارة التاليدية بواسط
  والفتحات الموجودة في المباني التاليدية.

  صنع البالط التاليدي، حيث ياوم األطفال بخلط المواد المكونة للبالط واستخدام األلوان المختلفة
  وصبها باوالب حديدية.

  طراشة وقصارة بعض الواجهات الاديمة في منطاة البلدة الاديمة، وذلك باستعمال األساليب والمواد
 والمواصفات التاليدية.  

 نظيف األحواش والممرات والساحات وزراعة األشجار في منطاة البلدة الايام بعدة أعمال تطوعية لت
 الاديمة.
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المرحلة الثانية: تجميع وتحديث وتحليل األدبيات والمعلومات والمخططات  
 ةالمتوفر 

 الثقافية  تتجميع وتحديث وتحليل المسوحات المتوفرة عن الممتلكا   -1
ديث وتحليل المعلومات المتوفرة عن المباني التاريخية لدى سجل رواق للمباني تجميع وتح  1-1

 التاريخية في فلسطين
( قاعدة المعلومات الوحيدة 2114-1994رواق للمباني التاريخية )الذي قام رواق بإنجازه مابين عام  ليعتبر سج

غزة، حيث يحتوي على معلومات عن أكثر من الشاملة لتوثيق الموروث الثاافي المعماري في الضفة الغربية وقطاع 
موقع بين مدينة وقرية. كما يحتوي على خرائط للمدن والارى التي تم تسجيلها  422مبنى قديم موزعة على  51111

توضح مواقع المباني الاديمة في كل موقع مع صورة للمبنى ومعلومات تفصيلية عن كل مبنى. يادم سجل رواق 
ء وتاريخ إنشائه ومالكه والحالة المعمارية واإلنشائية والفيزيائية له. كما يعطي فكرة أولية عن معلومات عن موقع البنا

 إمكانية وجود وطرياة تشكيل النسيج الحضري )جذر البلد( لمنطاة الدراسة، باإلضافة إلى تارير كتابي عن كل موقع.
 الظاهريةأن عدد المباني الاديمة في بلدة ، 2000ام لع رواقأظهرت نتائج المسح الميداني لألبنية الاديمة الذي نفذه 

سجل  – الظاهريةلبلدة  الكتابي: التارير 4 )انظر ملحق رقم بلدةقديما  يتركز معظمها في جذر ال مبنى 888هي 
سجل  – الظاهريةبلدة للمباني التاريخية في  : ملخص التارير التفصيلي5، وملحق رقم 2000رواق للمباني التاريخية 

فريق رواق في العام من قبل  ومن خالل الدراسة الميدانية وتحديث المعلومات (.2000واق للمباني التاريخية ر 
المباني التي توجب ضم  تبين لنا أثناء عملية تحديث المعلومات حول المباني أن هناك عدد ليس باليل من، 2001

بإلغاء ستة منها تم ضمها باستمارتين(، وكذلك قمنا ، )استمارة 26استمارة لتصبح  112بضم استماراتها بحيث قمنا 
استمارة. أثناء العمل  63ألنها ليست مباني تاريخية، وبذلك يكون عدد االستمارات الملغاة  استمارات خمسة مبان  

أضفناها  مبنى تاريخي 96بتسجيل تبين لنا كذلك بان هناك مباني تاريخية لم تسجل في المسح السابق، حيث قمنا 
وقد قمنا بتدقيق المعلومات  مبان   806عدة البيانات لدينا بحيث أصبح عدد المباني التاريخية حاليا  في الظاهرية لاا

لكل المباني التاريخية التي سجلت في السابق وتعديلها وتصحيحها، خاصة فيما يتعلق بحالة المباني ومدى 
   ث تم الخروج بالمعطيات الجديدة التالية:استخدامها، وهذا أدى إلى تغيير في المعطيات والتحليل. حي

أكثر من نصف المباني التاريخية تتركز في جذر البلدة الاديم مشكلة نسيج معماري متماسك من مباٍن متصلة 
وأحواش تتجمع في مركزين رئيسيين. وكذلك تم تسجيل العديد من المباني المنفردة والمتناثرة حول جذر البلدة الاديم. 

 %91.41مبنى بنسبة  127الل المعطيات الجديدة أن معظم المباني تتكون من طابق واحد حيث سجل وتبين من خ
مبنى  221وما زال  .%1.52مبنى تتكون من طاباين بنسبة  77من مجموع عدد المباني التاريخية، في حين سجل 

أن أكثر من نصف ( مستخدمة بشكل جزئي، في حين تبين %1.31مبنى ) 75( و%24.34مستخدم بشكل كلي )
 31، و%59.73مبنى مهجور بنسبة  541المباني التاريخية مهجورة أو مهدمة أو تم إزالتها بالكامل، حيث سجل 

زالته. 39مبنى مهدم و  مبنى تم هدمه بالكامل وا 
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اني، من إجمالي عدد المب %37.61مبنى بحالة جيدة، أي ما يعادل  341بالنسبة لحالة المباني اإلنشائية، فاد سجل 
 119(، وسجل %4.91مبنى بحالة سيئة ) 45(، وسجل %44.25مبنى بحالة متوسطة ) 411إلى جانب وجود 

مبنى بحالة جيدة، وهو  233(. أما الحالة الفيزيائية للمباني، فاد لوحظ وجود %13.16مبنى غير صالح لالستعمال )
 234(، وسجل %41.34نى بحالة متوسطة )مب 437من إجمالي عدد المباني، إلى جانب وجود  %25.77ما نسبته 
 ( بحالة فيزيائية سيئة.%25.11مبنى )

سطح بالشكل المفلطح، وشكل  612سطح صخري و 11تعددت أشكال األسطح واألساف في المباني، حيث سجل 
سطح مهدم. أما أشكال  92سطح، في حين سجل  222ظهر الشكل المستوي في  سطح، و 16الابة ظهر في 

ساف بشكل العاد  17ساف، في حين سجل  724د غلب عليها شكل العاد المتااطع إذ وصل عدده إلى األساف، فا
ساف منها ثالثة بالدوامر  45ساف صخري، وظهر الساف المستوي في  31النصف برميلي، وسافين من الاباب، و

 ساف مهدم. 92الحديدية، وخمسة بالدعامات الخشبية، وكذلك سجل 
أرضية ترابية، ووجد ثالث أرضيات  153أرضية صخرية، و 23ستخدمة في المباني، فاد سجل تنوعت األرضيات الم

 794أرضية من البالط األسمنتي الحديث، و 26من البالط الحجري، عشرة أرضيات من البالط الملون )السجادة(، و
 أرضية بالمدة األسمنتية. 11من األرضيات من المدة منها 
ة نستطيع الاول أن هناك حاجة كبيرة للمحافظة على المباني التاريخية في الظاهرية، من خالل المعلومات السابا

خاصة وأن معظم المباني التاريخية مهجورة ولكن يمكن إعادة استعمالها من قبل السكان إذا ما تم االهتمام بها ولو 
سكان والسياح إليها، وبذلك يمكن بادر قليل، بحيث يتم تنظيفها وترميمها لتصبح جذر بلدة قديمة تاليدي يجذب ال

إعادة إحياء البلدة وتحسين الظروف المعيشية لسكانها. ولكن كل هذا يتطلب زيادة الوعي في المحافظة على التراث 
كبير من المعماري وعدم هدم وهجران المباني الاديمة  في البلدة ألنه واضح من خالل المعطيات أن هناك عدد 

دة تم هجرانها وبالتالي يمكن أن تسوء حالتها ونحن نعرف تماما  أن أفضل طرياة للمحافظة المباني التي حالتها جي
 على المباني الاديمة هو استعمالها بالطرق الصحيحة وعدم تخريبها وتشويهها بالعمل العشوائي.

 خالصة
 من االستنتاجات المميزة التي تظهرها المعلومات سالفة الذكر: 

من المباني التاريخية، والتي  %56ري تاليدي للبلدة وال يزال متماسكا والذي يحوي ما نسبته انه يوجد جذر حض :أوال
 والساحات.بمعظمها متصلة ببعضها البعض مشكلة األحواش واألزقة 

تم بعد ضم عدد  ذا العام لسجل للمباني التاريخية وما تبعه من تغيير في العدد والنسب،التحديث الذي جرى ه: ثانيا  
لتاريخية التي تم كونها تشكل مبنى واحد، باإلضافة إلى عدد من المباني امن االستمارات مع بعضها البعض ل كبير

زالتها بالكامل.  هدمها وا 
 مهجورة أو مهدومة.أن أكثر من نصف المباني ثالثا: 
 تتألف في معظمها من طابق واحد. الظاهريةفي  ة: أن المنطاة التاريخيرابعا  

 متوسطة إنشائيةبحالة  الظاهريةفي   المباني التاريخية لي نصفحواأن  خامسا :
 ثرية المتوفرةالمسوحات األ المعلومات و تجميع وتحديث وتحليل   1-2

 مدخل تاريخي:
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تســمى فــي المصــادر التاريخيــة بالضــاهرية أيضــا ، ويعتاــد بــأن االســم أطلــق عليهــا منــذ الفتــرة المملوكيــة تخليــدا  لــذكر 
ــى أنااضــها وحصــنها 1277-1227هـــ/676-625ئــي البندقــداري الصــالحي )العالالظــاهر بيبــرس  ــذي عســكر عل م( ال

علـى أرض فلسـطين وكـذلك لمحاربـة الصـليبيين الـذين كـانوا مـا  حينما قدم من مصر علـى رأس جـيش لمحاربـة المغـول
يــة لسلســلة الجبـــال حيــث تاــع عــل الســفوح الجنوب ألهميــة موقعهـــا االســتراتيجي، .يزالــون فــي المنطاــة فــي ذلــك الوقــت

الوسطى )جبال الخليل( المشـرفة علـى الباديـة والصـحراء )قضـاء بئـر السـبع( وبـذلك تكـون حلاـة الوصـل بـين الصـحراء 
 والجبل، وعلى طريق تجاري مهم من بالد الشام إلى مصر، مما أكسبها أهمية كبيرة أيضا .

التســمية الحاليــة وقبــل الفتــرة المملوكيــة، ويتضــح مــن  ومـن الواضــح أن تــاريخ المنطاــة يعــود إلــى فتــرات قديمــة جــدا  قبــل
خالل التسمية الاديمـة للموقـع الـذي أقيمـت عليـه الظاهريـة وهـو بلـدة جوشـن الكنعانيـة. وكـذلك المواقـع والمعـالم األثريـة 

فيــا  فــي الكثيــرة المنتشــرة فــي حــدود أراضــيها الحاليــة، ويعتبــر هــذا أكبــر شــاهد علــى عمــق تــاريخ المنطاــة وأهميتهــا جغرا
الفترات الاديمة. وال يمكن فصل تـاريخ  البلـدة الاديمـة عـن المواقـع األثريـة المحيطـة بهـا حيـث تتضـح العالقـة الشـمولية 
والتكاملية بين المواقع والبلدة وذلك حيـال كتابـة تـاريخ المنطاـة، خصوصـا  وأن الكثيـر مـن المبـاني الاديمـة تحتـوي علـى 

اقع األثرية المحيطة أو من نفس المنطاة. وذلـك ياودنـا للحـديث عـن المواقـع األثريـة عناصر معمارية تم جلبها من المو 
 في أراضي الظاهرية.

 المواقع األثرية في منطقة الظاهرية:
تنتشر العديد من المواقع التي تصنف على أنها مواقـع أثريـة فـي محـيط الظاهريـة، وتتنـوع هـذه المواقـع بـين موقـع أثـري 

بلــدة الاديمــة، ومعلــم أثــري يمثــل الماامــات وأمــاكن تصــنيع الشــيد )الكبــارات /اللتــون(، والمغــائر، رئــيس يمثــل الخــرب وال
موقــع ومعلــم  111أن هنــاك وحفــر تخــزين الميــاه، واآلبــار. ومــن خــالل تجميــع المعلومــات حــول المواقــع األثريــة، تبــين 

موقـع  13م، ومـن هـذه المواقـع 1311ام أثري تاع ضمن أراضي الظاهرية الحالية بناء  على خارطة مسـح فلسـطين العـ
أثري رئيس يضم خرب وملحااتها، باإلضافة إلى البلدة الاديمة نفسها. وباإلضافة لذلك يوجد مابرتـان، وأربعـة ماامـات، 

مكـان لتصـنيع الشـيد )لتـون / كبـارة(، ويوجـد موقـع عبـارة عـن  11حفرة لخزن المياه، وسبعة آبار، و 13مغارة، و 31و
 فة إلى الحصن، والمسجد العمري الاديم، وقصران ومجمع قبور.رجم، باإلضا

وتجدر اإلشـارة هنـا إلـى أن العديـد مـن هـذه المواقـع الرئيسـة تضـم العديـد مـن المعـالم وخاصـة البلـدة الاديمـة التـي تضـم 
األسـماء لـنفس  المسجد العمري والماامات والمابرة والحصن والايسرية والكثيـر مـن المغـائر. ومـن المالحـظ  التكـرار فـي

الخربـة مثــل خربـة دومــة والهـوارين وأبــو عــالن، وهـي خربــة واحـدة "دومــة" ولكــن تاسـيم األراضــي الحـالي بــين العــائالت 
لعب دورا  في تغيير االسم. وهذا ياودنا إلى مالحظة مهمة جدا  وهي وجود العديد من المواقع والخرب األثريـة المـذكورة 

سـطين ومعلنـة فـي الوقـائع الفلسـطينية، ولـم نجـد لهـا ذكـر فـي الخـرائط البريطانيـة ولـم بالمصادر وخاصة كتاب بالدنا فل
يحدثنا السكان عنها، مما يعزز االعتااد لدينا بأنه من الممكن أن تكون هـذه الخـرب أخـذت أسـماء مختلفـة أو أنهـا تاـع 

ــا خــارج حــدود أراضــي الظاهريــة وتــم ذكرهــا معهــا بســبب قربهــا مــن أراضــي بئــر الســبع، م ثــل خربــة أم بغلــة التــي علمن
كما يوجد موقع قمنا بزيارته ولم يذكر في المصادر وهو خربـة صـمعة.  بوجودها خارج حدود أراضي الظاهرية الحالية،

 واألمر بحاجة للمزيد من البحث فيه لحل هذه اإلشكالية.
إلعـــالن عنهـــا فـــي جريـــدة الوقـــائع وفيمـــا يلـــي أســـماء المواقـــع األثريـــة التـــي تـــم ذكرهـــا فـــي كتـــاب بالدنـــا فلســـطين وتـــم ا

ـــة 1311للعـــام  3الفلســـطينية الملحـــق رقـــم  ـــم يـــتم العثـــور عليهـــا، وعـــددها عشـــرة مواقـــع هـــي: خربـــة الـــراس، خرب م، ول
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بدعوش، خربة ربوض، خربة ُعتير، خربة التل، تل عراد، خربة طباخنة، خربة أم بغلـة، خربـة أم العمـد، خربـة الرابيـة، 
وكــذلك يوجــد معلــم يسـمى "المشــاهد" ياــع إلـى الشــرق مــن البلــدة الاديمـة. ولــم ناــم بتحديــد  باإلضـافة إلــى خربــة صـمعة،

مواقع هذه الخرب لعـدم معرفتنـا بإحـداثياتها مـع العلـم بـأن هنـاك وصـف ماتضـب لمحتوياتهـا فـي كتـاب بالدنـا فلسـطين 
 مناول عن جريدة الوقائع الفلسطينية.

حداثيات المواقع  التي استطعنا تحديد مواقعها: وفيما يلي جدول بأسماء وا 
 التصنيف  \شمال Y  \شرق X النوع اسم الموقع

 موقع رئيس 89429 143501 كنيسة خربة عناب الكبيرة )كنيسة(
 موقع رئيس 93185 149120 دير )الدير( ةخربة دوم

 موقع رئيس 91404 146335 خربة رجم بير القصير
 يسموقع رئ 86536 141839 خربة خربة الجعبري

 موقع رئيس 86005 142265 خربة خربة دير الغاوي
 موقع رئيس 88247 143074 خربة خربة عسيلة
 موقع رئيس 93464 143021 خربة خربة البيرة

 موقع رئيس 89323 143151 خربة خربة عناب الكبيرة
 موقع رئيس 85232 143181 خربة خربة دير سعيدة
 قع رئيسمو 86115 143258 خربة خربة دير الهوى

 موقع رئيس 84547 143320 خربة خربة تتريت
 موقع رئيس 86849 143701 خربة خربة مديمنة
 موقع رئيس 91959 143629 خربة خربة سومرة
 موقع رئيس 94444 143982 خربة خربة شهوان
 موقع رئيس 93876 145081 خربة خربة جوي

 موقع رئيس 93626 145427 خربة خربة كفر جول
رهوةخربة ا  موقع رئيس 85980 145580 خربة ل

 موقع رئيس 91205 146025 خربة خربة عناب الصغيرة
 موقع رئيس 81271 146331 خربة بدون اسمخربة 

 موقع رئيس 86644 146395 خربة خربة المغر
 موقع رئيس 91889 146579 خربة خربة االشقر

 موقع رئيس 84394 146845 خربة خربة فختا
 موقع رئيس 85839 147662 خربة أم صيرة \لحرميهخربة شعاب ا

 موقع رئيس 89970 147826 خربة خربة الدير
 موقع رئيس 87482 148319 خربة خربة طيران الخير

ة(  موقع رئيس 93020 148425 خربة خربة الهوارين )دوم
ة(  موقع رئيس 93375 148700 خربة خربة ابو عالن)دوم

 موقع رئيس 86541 149581 خربة خربة زنوتة
 موقع رئيس 90172 150713 خربة خربة شويكة

 موقع رئيس 89443 151792 خربة خربة دير اللوز
 موقع رئيس 90621 151971 خربة خربة دير الشمس

اهرية ة الظ  موقع رئيس 90905 147425 البلدة القديم
 معلم أثري 85858 147657 رجم رجوم خلة أم صيرة

 معلم أثري 86394 145193 مغارة بدون اسم
 معلم أثري 85953 145300 مغارة بدون اسم
 معلم أثري 86441 145300 مغارة بدون اسم
 معلم أثري 86191 145467 مغارة بدون اسم
 معلم أثري 86180 145550 مغارة بدون اسم

 معلم أثري 86227 145836 مغارة طور الضبع
 معلم أثري 88857 146133 مغارة طور المربعه

 معلم أثري 86382 146312 مغارة بدون اسم
 معلم أثري 86763 146431 مغارة بدون اسم

 معلم أثري 91055 146493 مغارة قنان بير القصير
 معلم أثري 86834 146502 مغارة بدون اسم
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 معلم أثري 86727 146502 مغارة بدون اسم
 معلم أثري 86501 146573 مغارة بدون اسم
 معلم أثري 85299 148252 مغارة بدون اسم

 معلم أثري 90865 148604 مغارة قنان القسيس
 معلم أثري 91255 149322 مغارة قنان جموق

 معلم أثري 87949 150721 مغارة بدون اسم
 معلم أثري 90659 149720 مغائر مغر السطحة

 معلم أثري 90981 147474 مقبرة ومقام ابو دبور ومقام مقبرة
اهري  معلم أثري 90525 147210 مقبرة ومقام ة ومقام الغماريمقبرة الظ

 معلم أثري 90389 140910 خزان مياه بدون اسم
 معلم أثري 88084 143496 خزان مياه بدون اسم
 معلم أثري 86013 144776 خزان مياه بدون اسم
 معلم أثري 90971 145636 خزان مياه بدون اسم
 معلم أثري 85957 145662 خزان مياه بدون اسم
 معلم أثري 87084 145800 خزان مياه بدون اسم
 معلم أثري 85817 145942 خزان مياه بدون اسم
 معلم أثري 88191 146216 خزان مياه بدون اسم
 معلم أثري 91783 146284 خزان مياه بدون اسم
 معلم أثري 91721 146286 خزان مياه بدون اسم
 معلم أثري 91971 146359 خزان مياه بدون اسم
 معلم أثري 86686 146537 خزان مياه بدون اسم
 معلم أثري 85948 146938 خزان مياه بدون اسم
 معلم أثري 86406 147038 خزان مياه بدون اسم
 معلم أثري 85138 147551 خزان مياه بدون اسم
 معلم أثري 89891 147736 خزان مياه بدون اسم
 معلم أثري 89583 147822 خزان مياه بدون اسم
 معلم أثري 89959 147920 خزان مياه بدون اسم
 معلم أثري 87542 148621 خزان مياه بدون اسم
 معلم أثري 85311 148680 خزان مياه بدون اسم
 معلم أثري 87580 148721 خزان مياه بدون اسم
 معلم أثري 90851 148727 خزان مياه بدون اسم
 معلم أثري 88167 148727 خزان مياه بدون اسم
 معلم أثري 87967 149089 خزان مياه بدون اسم
 معلم أثري 86368 149142 خزان مياه بدون اسم
 معلم أثري 86488 149393 خزان مياه بدون اسم
 معلم أثري 86510 149467 خزان مياه بدون اسم
 معلم أثري 87010 149899 خزان مياه بدون اسم
 معلم أثري 90676 149950 خزان مياه بدون اسم
 معلم أثري 87998 150646 خزان مياه بدون اسم
 معلم أثري 88646 150871 خزان مياه بدون اسم
 معلم أثري 88573 150887 خزان مياه بدون اسم
 معلم أثري 90990 147425 حصن\قلعة  ريةسحصن القي
 معلم أثري 86752 144965 كبارة \لتون  بدون اسم
 معلم أثري 89763 145130 كبارة \لتون  بدون اسم
 معلم أثري 89536 145138 كبارة \لتون  بدون اسم
 معلم أثري 88928 145784 كبارة \لتون  بدون اسم
 معلم أثري 88826 145951 كبارة \لتون  بدون اسم
 معلم أثري 89380 146808 كبارة \لتون  بدون اسم
 ثريمعلم أ 89545 147067 كبارة \لتون  بدون اسم
 معلم أثري 88386 147095 كبارة \لتون  بدون اسم
 معلم أثري 89683 147190 كبارة \لتون  بدون اسم
 معلم أثري 87957 147667 كبارة \لتون  بدون اسم
 معلم أثري 88375 148122 كبارة \لتون  بدون اسم
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 معلم أثري 88657 148225 كبارة \لتون  بدون اسم
 معلم أثري 87444 148779 كبارة \لتون  بدون اسم

 معلم أثري 91234 143355 مقام مقام ابو خروبة
 معلم أثري 91000 147454 مقام مقام ابو الفصل
 معلم أثري 90793 147230 مسجد المسجد العمري

 معلم أثري 88255 143085 قصر قصر جريدة
 معلم أثري 90924 147221 قصر ريةسقصر القي

 معلم أثري 86291 140913 مغارة مغارة النصراني
 معلم أثري 90985 147437 مغارة مغارة جموق

 معلم أثري 85138 14787 قبور بدون اسم
 معلم أثري 92112 146143 بئر 1منطقة كرم األشقر 
 معلم أثري 85815 146765 بئر بير الصنصور؟؟؟

 معلم أثري 85378 146975 بئر بير النواف ؟؟؟
 معلم أثري 90963 147521 بئر 1رية سالقي

 معلم أثري 89683 148685 بئر بير الغفرا
 معلم أثري 90676 149136 بئر بير عبد الهادي

 معلم أثري 92750 149677 بئر المشروع
 معلم أثري 91467 146894 مغارة 2منطقة كرم األشقر 

ينابيع المياه وهذا يفسر العـدد الكبيـر من خالل المادمة والجدول أعاله يمكن المالحظة بان أراضي الظاهرية تخلو من 
مــن خزانــات الميــاه واآلبــار المنتشــرة فــي أراضــيها وحــول الخــرب، حيــث مــن الواضــح أن المنطاــة تعتمــد بشــكل أساســي 
علـى ميـاه األمطــار وتخزينهـا لتكفيهــا طـوال السـنة ويمكــن لهـذا أن يكــون تفسـير لهجـران العديــد مـن المواقــع األثريـة فــي 

 ه الشرب في السنين العجاف التي قد تكون مرت على المنطاة. الماضي لشح ميا
 

 :لبعض المواقع والمعالم فيما يلي وصف
 . البلدة القديمة )الظاهرية(:1

 الموقع: تاع البلدة الاديمة في وسط الجهة الشمالية من أراضي الظاهرية.
   90905 \ 147657اإلحداثيات: 

نسيج معمـاري مميـز مشـكل مـن األحـواش والمبـاني المتصـلة التـي تحمـل طـابع تحتوي البلدة الاديمة في الظاهرية على 
تاليدي، وكذلك سوق تجـاري قـديم، ومبانيهـا تحتـوي عناصـر معماريـة وزخرفيـة كثيـرة، وتحتـوي كـذلك علـى حجـارة أعيـد 

ع فـوق خربـة أصـال . استخدامها على ما يبدو من المواقع األثرية المحيطة أو من نفس موقع البلدة الاديمة حيث أنها تاـ
وتحتوي البلدة الاديمة على معالم أثرية كثيرة: مغائر وآبار مياه باإلضافة إلى  العناصر المعمارية المناولـة مـن المواقـع 

 األثرية، وأهم هذه المعالم:
 : حصن القيسرية -أ

ياع في وسط البلدة  الموقع:
 الاديمة.

 \ 114131اإلحـــــــــداثيات: 
39339   

مـن  عبارة عن جـدار مكـون
حجارة ضخمة مشـذبة جيـدا  
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 وهي على ما يبدو سور لالعة قديمة.
 

 
 

 مقبرة ومقام أبو دبور: -ب
 الموقع: ياع المابرة في وسط البلدة الاديمة وماابل الحصن إلى جهة الغرب.

   39301 \ 114141اإلحداثيات: 
 لشمع ياال له ماام أبو دبور.عبارة عن مابرة صغيرة فيها قبر كبير مطلي باللون األبيض وله مكان لوضع ا

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منظر عام لمابرة أبو دبور ويظهر الماام  )تصوير رواق(
 
 
 
 
 
 
 

 صورة توضح أحدى  واجهات 
 حصن القيسرية )تصوير رواق(
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 مقام أبو الفصل: -ج
 الموقع: ياع الماام على طرف مابرة أبو دبور وماابل الحصن تماما .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   31999 \ 114111اإلحداثيات: 
ع يبرز عن األرض بأربعة مداميك مبنية من الحجارة الخام وله شباك مربع صغير جـدا  لوضـع عبارة عن بناء مرب

 الشمع.
 مقبرة الظاهرية ومقام الغماري: -د

 الموقع: تاع المابرة في الجهة الجنوبية الشرقية للبلدة الاديمة.
   39131 \ 114319اإلحداثيات: 

 على بناء صغير مربع له قبة وهو ماام الغماري. المابرة الرئيسية في الظاهرية وتحتوي في وسطها

 صورة  لمقام أبو  الفصل )تصوير رواق(
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 المابرة وماام الغماري )تصوير رواق(ورة عامة لجزء من بلدة الظاهرية، تظهر فيها ص
 :المسجد العمري -هـ

 الموقع: ياع المسجد على طرف البلدة الاديمة في الجهة الشرقية الجنوبية.
 \ 114319اإلحــــــــــــــــــداثيات: 

39431   
ــــــا   ــــــع تاريب ــــــاء المســــــجد مرب بن
ـــارة عـــن غرفـــة كبيـــرة فيهـــا  عب
ــــــــــــا  محــــــــــــراب ويوجــــــــــــد حوله
ــــــــــــــن  ــــــــــــــة م إضــــــــــــــافات حديث
األسمنت. ويعتاد بأن المسجد 
يعود إلى الفترة المملوكيـة أيـام 

 الظاهر بيبرس.
 
 
 
 
 

 صورة  توضح أحدى واجهات المسجد )تصوير رواق(
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 قصر القيسرية: -و
 الموقع: تاع في وسط البلدة الاديمة تاريبا ، وفي منطاة السوق الاديم.

   39331 \ 114331يات: اإلحداث
 (.3الموقع يضم حوش كبير بعدة غرف وعلية ويحتوي على تفاصيل معمارية كثيرة ومميزة. )انظر ملحق رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حوش الداخلي للاصر وما يحيطه من غرف )تصوير رواق(صورة لل
 

 :مقام أبو خروبة. 2
كــم إلــى الغـرب مــن البلــدة  1عــرب الرماضـين علــى بعــد حـوالي الموقـع: ياــع الماـام علــى طــرف طريـق عــام يــؤدي إلـى 

 الاديمة.
   31311 \ 111111اإلحداثيات: 

ــة  الماــام يتكــون مــن غرفــة مربعــة لهــا قب
كبيرة وفيه محراب، ويوجد أمامـه بعـض 

 الشجيرات الصغيرة الحديثة الغرس.
 
 
 
رواق( صورة  توضح  مقام أبو خروبة )تصوير   
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 . خربة دومة )دوما(:3
. وجميعها مرافق خربة دومة )الدير(، وخربة الهوارين، وخربة أبو عالن وتضم هذه الخربة ثالثة مواقع متااربة وهي:

 . لذلك سوف نعتمد إحداثيات موقع الدير للخربة.خربة دومةلموقع واحد هو 
ــى بعــد حــوالي  ــة عل ــى الشــمال مــن البلــدة الاديمــة علــى طرفــي الطريــق الواصــل بــين  3099الموقــع: تاــع الخرب ــر إل مت

 الظاهرية ودورا.
   31101 \ 113139ات: اإلحداثي

تتوزع الخربة على طرفي شارع عام وعلى تلتين متاـابلتين وهـي حاليـا  قريـة صـغيرة مـن أراضـي الظاهريـة، ودومـة كلمـة 
كنعانية تعني الراحة والسكون، وتحتوي باايا كنيسة، وأعمدة، وأساسات بيوت، ومدافن محفورة بالصـخر، وخزانـات ميـاه 

 محفورة بالصخر لها ساللم.

 صورألجزاء من خربة دومة )تصوير رواق(
 :. خربة عناب الكبيرة4

 " أيام الرومان. Anap"كلمة عناب بمعنى العنب وهو اإلنتاج الزراعي األشهر في المنطاة ويعود االسم إلى بلدة 
 كم إلى الجنوب الغربي من البلدة الاديمة. 1.1الموقع: تاع الخربة على بعد حوالي 

   03131 \ 111111اإلحداثيات: 
ــــــة  يحتــــــوي الموقــــــع علــــــى باايــــــا مدين

 موقع كنيسـة عنـاب الكبيـرةوكنيسة )
(، وجـــــــــــــــدران  31101/  113139

وبرج حراسة تم تحويله إلى جامع فـي 
فترة معينـة وهـو مهجـور حاليـا،  وبنـاء 
معاـــــود )قصـــــر عنـــــب(، وأساســـــات، 

 وصهاريج، ومعاصر.
 
 
 

واق(صورة تبين  بقايا كنسية عناب الكبيرة  )تصوير ر  
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 . رجم بير القصير:5
متر شمال غرب البلـدة الاديمـة وتعـرف أيضـا  باسـم قصـر خـالت المـردون. وقـد تكـون  1399الموقع: على بعد حوالي 
 اسم آخر لخربة صمعة.

   31191 \ 113111اإلحداثيات: 
 تحتوي الخربة على أساسات أبنية ومدافن ومعاصر وصهاريج مناورة بالصخر.

 . خربة الجعبري:6
 الغربي من البلدة الاديمة على حدود قضاء بئر السبع.كم إلى الجنوب  4الموقع: تاع الخربة على بعد حوالي 

   03113 \ 111013اإلحداثيات: 
 تحتوي الخربة على باايا أساسات أبنية وصهاريج ومغر.

 . خربة دير الغاوي:7
 كم إلى الجنوب الغربي من البلدة الاديمة بالارب من حدود قضاء بئر السبع. 4الموقع: تاع الخربة على بعد حوالي 

   03991 \ 113331حداثيات: اإل
تحتوي الخربة على باايا جدران متهدمة وطريق قديم ومعصرة مناورة بالصخر، وقبل الوصول إلـى الخربـة وعلـى طـرف 

 الطريق األيسر يوجد باايا لمحجر قديم.

 صورة لباايا جدران متهدمه في خربة دير الغاوي )تصوير رواق(    
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 . خربة عسيلة:8
 كم إلى الجنوب الغربي من البلدة الاديمة. 1خربة على بعد حوالي الموقع: تاع ال
   00314 \ 111941اإلحداثيات: 

 تحتوي الخربة على أساسات أبنية وبرج حراسة ومغر وطريق قديم ومعصرة زيت.

 )تصوير رواق( منظر عام لخربة عسيلة  )تصوير رواق(         صورة توضح إعادة استخدام حجر معصرة الزيتون في الخربة  
 

 صورة لجانب من باايا جدران في خربة عسيلة )تصوير رواق(  
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 . خربة البيرة:9
 كم إلى الشمال الغربي من البلدة الاديمة وبالارب من حدود أراضي دورا. 1الموقع: تاع الخربة على بعد حوالي 

   31131 \ 111931اإلحداثيات: 
 Pera"علـى أراضـيها اآلن قريـة البيـرة وكانـت تاـوم عليهـا فـي السـابق بلـدة "تحتوي الخربـة علـى جـدران ومغـر وقبـور. و 

 الرومانية، وقبل ذلك كانت تسمى " شامير" بمعنى شوك أو صوان في الفترة الكنعانية.
 . خربة دير سعيدة:10

 كم إلى الجنوب الغربي من البلدة الاديمة. 7الموقع: تاع الخربة على بعد حوالي 
  15232 \ 143111اإلحداثيات: 

 تحتوي  الخربة على أسس أبنية وأكوام من الحجارة المزمولة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صورة عامه توضح الطريق المؤدي لخربة دير سعيدة )تصوير رواق(
 . خربة دير الهوى:11

 الموقع: تاع الخربة على بعد حوالي
ـــــــدة                          6  ـــــــن البل ـــــــي م ـــــــوب الغرب ـــــــى الجن ـــــــم إل                                                                      ك

 الاديمة.
  16115 \ 143251اإلحداثيات: 

 تحتوي الخربة على باايا دير متهدم،
 وأسس أبنية، وصهريج، وطريق قديم، ومعصرة 

 مناورة بالصخر.

 منظر عام  لخربة دير الهوى  )تصوير رواق(
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 . خربة تتريت:12
 الجنوب الغربي من البلدة الاديمة بالارب من حدود قضاء بئر السبع.كم إلى  7.5الموقع: تاع الخربة على بعد حوالي 

  14547 \ 143321اإلحداثيات: 
تحتوي الخربة على جدران، وأساسات، وعضادات أبواب، وأكوام حجارة، صهاريج، خرزة بئـر مثمنـة الزوايـا. وقـد كانـت 

 موقع محصن في الفترة الرومانية.

 تتريت )تصوير رواق(  صورة عامة توضح الطريق إلى خربة
 . خربة مديمنة:18

 كم إلى الجنوب الغربي من البلدة الاديمة. 5.5الموقع: تاع الخربة على بعد حوالي 
  16149 \ 143711اإلحداثيات:

تسمى بخربة أم الديمنة أيضـا  وكانـت تاـوم علـى أراضـيها مدينـة "مد من ـة" الكنعانيـة وتعنـي "مزبلـة" وتحتـوي الخربـة علـى 
 جدار حظيرة، وأسس، ومغر، وصهاريج، وقطع عمود. حجارة

 . خربة سومرة:16
 كم شمال غرب البلدة الاديمة. 4الموقع: تاع الخربة على بعد حوالي 

  91959 \ 143629اإلحداثيات: 
 لم نام بزيارة الخربة ولم نجد لها وصف في المصادر.
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 . خربة شهوان:12
 إلى الشمال الغربي من البلدة الاديمة وبالارب من خربة البيرة. كم 5الموقع: تاع الخربة على بعد حوالي 

  94444 \ 143912اإلحداثيات: 
 لم نام بزيارة الخربة ولم نجد لها وصف بالمصادر األثرية.

 . خربة جوي:11
ة كفـر متر إلـى الشـمال الغربـي مـن البلـدة الاديمـة، وبـالارب مـن حـدود خربـ 3111الموقع: تاع الخربة على بعد حوالي 

 جول.
  93176 \ 145111اإلحداثيات: 

 تحتوي على أسس أبنية ومعصرة.
 . خربة كفر جول:19

 كم إلى الشمال الغربي من البلدة الاديمة. 3.5الموقع: تاع الخربة على بعد حوالي 
  93626 \ 145427اإلحداثيات:

كون المعنى مدينة أو قرية البهجـة والفـرح. كلمة "جول" أو "جيل" جذر سامي قديم فينياي بمعنى الرقص والفرح وبذلك ي
وتحتـوي الخربـة علـى أساسـات ومغـر وأعمـدة مكسـورة و تيجــان أعمـدة وقطـع معماريـة ومعاصـر وصـهاريج ونحـت فــي 

 الصخر.
 
 
 
 
 
 
 
 

 صور تبين باايا أساسات وأعمدة ومعصرة موجودة في خربة كفر جول )تصوير رواق(
 

 . خربة الرهوة:18
 كم إلى الجنوب من البلدة الاديمة. 5.5ربة على بعد حوالي الموقع: تاع الخ
  15911 \ 145511اإلحداثيات: 

، ولـم ناـم 1967الرهوة هو المكان المرتفع أو المنخفض، والموقع كان قريـة بهـا مدرسـة تابعـة لوكالـة الغـوث قبـل العـام 
 بزيارة الموقع وال نعرف أية معلومات عن محتوياته األثرية.

 ناب الصغيرة:. خربة ع18
 كم إلى الغرب من البلدة الاديمة. 1.5الموقع: تاع الخربة على بعد حوالي 
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  91215 \ 146125اإلحداثيات: 
 يوجد في الموقع اآلن قرية تحمل نفس االسم، وتحتوي الخربة على مغر وصهاريج وأكوام حجارة وأسس.

 توضح بعض باايا األحجار )تصوير رواق( صور توضح مدخل مغارة موجودة في خربة عناب الصغيرة   صورة
 بدون اسم: . خربة20

 كم إلى الجنوب من البلدة الاديمة وهي اآلن داخل الخط األخضر. 9.5الموقع: تاع الخربة على بعد حوالي 
  11271 \ 146331اإلحداثيات: 

 م نجد معلومات عنها.لم نستطع معرفة اسم الخربة بشكل واضح بسبب سوء تصوير الخريطة ولم نزر الخربة ول
 . خربة المّغر:21

 كم إلى الجنوب من البلدة الاديمة. 4.5الموقع: تاع الخربة على بعد حوالي 
  16644 \ 146395اإلحداثيات: 

 من الممكن أن تكون هي نفسها خربة الماعرة. لم نزر الموقع ولم نحصل على معلومات حول الخربة.
 . خربة األشقر:22

 كم إلى الشمال الغربي من البلدة الاديمة. 1.5بة على بعد حوالي الموقع: تاع الخر 
  91119 \ 146579اإلحداثيات: 

الموقـع عبـارة عـن جـرف صـخري بــه مغـر. ويحتـوي علـى منطاـة كـرم األشــار والتـي هـي سـهل زراعـي مـزروع بأشــجار 
 الزيتون حاليا  وكذلك على بئر قديم.

 صورة للكرم في خربة األشار )تصوير رواق(        صوير رواق(        صورة بئر قديم موجود في خربة األشار )ت
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 . خربة فختا:28
 كم إلى الجنوب من البلدة الاديمة وقريبة جدا  من الخط األخضر. 6.5الموقع: تاع الخربة على بعد حوالي 

  14394 \ 146145اإلحداثيات: 
 لم نزر الموقع ولم نحصل على معلومات حول الخربة.

 أم صيرة: \خربة شعاب الحرمية  .26
كـم إلـى  5الموقع: تاع الخربة على بعـد حـوالي 

ــالارب مــن حــدود  الجنــوب مــن البلــدة الاديمــة، ب
 أراضي السموع.

  15139 \ 147662اإلحداثيات: 
ـــا  ـــاض وأساســـات وبااي ـــى أنا ـــة عل تحتـــوي الخرب
ـــة وتيجـــان أعمـــدة صـــهاريج وخـــرزات آبـــار  أبني

فـــــي شـــــمال وقطـــــع حجـــــارة مناوشـــــة ومغـــــر. و 
 الخربة يوجد رجوم خلة أم صيرة.

                                                
 صورة توضح الطريق إلى خربة أم صيرة )تصوير رواق(

 
 . خربة الدير:22

 كم إلى الشرق من البلدة الاديمة. 1الموقع: تاع الخربة على بعد حوالي 
  19971 \ 147126اإلحداثيات: 
راضــي الخربـــة مبــاني قديمـــة مهجــورة لاريـــة تابعـــة للظاهريــة، ويوجـــد بهــا جـــدران متهدمــة وأساســـات ومغـــر يوجــد فـــي أ

 وصهاريج مناورة بالصخر.

      
 صورة تبين مغر محفورة بصخر موجودة في الخربة )تصوير رواق(أرض خربة الدير )تصوير رواق(   صورة لبناء ماام على   
 
 
 



Riwaq/Protection Plan of  Adh Dhahiriya  September  2006 
 

36 
 

 خربة طيران الخير:. 21
 كم إلى الجنوب الشرقي من البلدة الاديمة. 3.5ع: تاع الخربة على بعد حوالي الموق

  17412 \ 141319اإلحداثيات: 
 لم نزر الموقع ولم نحصل على معلومات حول الخربة.

 :زانوتا \ . خربة زنوتة29
 كم إلى الجنوب الشرقي من البلدة الاديمة. 5الموقع: تاع الخربة على بعد حوالي 

  16541 \ 149511ت: اإلحداثيا
" ولعـل األسـم مـن "زون" وهـو جـذر سـامي  Zanuaتعود تسميتها للفترة الروماني حيث كانت بلدة محصنة تحمل اسم "

بمعنى االطعـام والتمـوين، وتحتـوي الخربـة علـى أناـاض بلـدة قديمـة وبـرج وحجـارة بنـاء مزمولـة وبنـاء فيـه أعمـدة مربعـة 
 وحجارة عليها كتابات وصهاريج.

 خربة شويكة: .28
 كم إلى الشرق من البلدة الاديمة. 3.5الموقع: تاع الخربة على بعد حوالي 

  91172 \ 151713اإلحداثيات: 
ــار وأســس ومغــر وصــهاريج  ــى أبنيــة متهدمــة وآب ــة عل ــة، وتحتــوي الخرب وشــويكة قريــة صــغيرة تاــع فــي أراضــي الظاهري

 مناورة بالصخر.

  ة في خربة شويكه )تصوير رواق(صورة تبين باايا جدران متهدم       
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 . خربة دير اللوز:28
 كم إلى الجنوب الشرقي من البلدة الاديمة بالارب من أراضي السموع. 4.5الموقع: تاع الخربة على بعد حوالي 

  19443 \ 151792اإلحداثيات: 
 تحتوي الخربة على أساسات وأكوام حجارة وبركة ومعصرة وصهاريج مناورة بالصخر.

 ربة دير الشمس:: خ80
 كم إلى الشرق من البلدة الاديمة. 4.5الموقع: تاع الخربة على بعد حوالي 

  91621 \ 151971اإلحداثيات: 
 لم نزر الموقع ولم نحصل على معلومات عن الخربة.
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 تجميع وتحديث وتحليل الخرائط والمخططات المتوفرة لمنطقة الدراسة  -2
مربوطة باإلحداثيات  GISاألساس من تجميع ومعالجة الخرائط هو الخروج بخارطة محوسبة على نظام  إن الهدف

. اوالمناطق المحيطة به ،المختلفة للتراث الثاافي غير المناولوالعناصر الوطنية الفلسطينية وموضحا عليها الفئات 
طات الحفاظ على هذه الممتلكات المراد تستخدم هذه الخرائط كأساس لتحديد وضبط حدود )تعيين( وتحضير مخط

 حمايتها. 
 الخرائط المتوفرة   2-1
 الظاهريةالتفصيلي المحوسب )المبني على الخارطة الجوية المحوسبة( لبلدة الهيكلي مخطط التنظيم   2-1-1

    2008لعام 
المحلية في المدن والارى الوثياة الاانونية الرئيسة المستخدمة من قبل لجان التنظيم  يعتبر المخطط الهيكلي

 ويمكن إيجاد هذا النوع من المخططات لدى المجالس المحلية أو وزارة الحكم المحلي.  الفلسطينية،
في بلدة  األراضيالمتعلاة بتصنيفات كونه يحتوي على المعلومات األساسية من تأتي أهمية المخطط الهيكلي 

المهمة  األخرى األراضي، باإلضافة إلى العديد من التفاصيلوالشوارع )الاائمة والماترحة(، وقطع ، الظاهرية
والمنطاة األثرية،  المخطط الهيكلي على تصنيف منطاة البلدة الاديمة كما شملشبكات البنية التحتية ... الخ. ك

   (.2نظر الخارطة رقم )اها ودراسة حدودها الحاا في هذا التاريرلالماترحة وتحلي حيث سيتم دراسة هذه المناطق
متعارف عليه  أسلوبمن الجدير ذكره أن هذه الخرائط يتم تحضيرها عن طريق رسمها عن الصور الجوية وهو  

عالميا ودقيق، ولكن كأي طرياة علمية يوجد ثغرات أو نااط ضعف لها، فبالنسبة لهذا النوع من الخرائط يوجد نااط 
يخية داخل النسيج التاليدي المتماسك لكون أساف هذه ضعف عديدة أهمها: أنه ال يمكن تعيين بعض المباني التار 

الذي يجعل مالحظتها خالل عملية الرسم  األمرباألتربة أو لكونها دون مستوى األراضي المحيطة  مغطاةالمباني 
شبه مستحيلة، مما يتطلب جهدا  إضافيا  في الميدان للتأكد من دقة هذه الخرائط قبل الشروع في عمل المخطط 

  .الهيكلي
 (. 1:5111بماياس رسم ) بلدية الظاهريةمن  التفصيلي المحوسب تم الحصول على المخطط الهيكلي

 للبلدة القديمةالمحوسبة الجوية  خارطةال 2-1-2
تأتي أهمية الخارطة الجوية المحوسبة من كونها مربوطة باإلحداثيات الوطنية الفلسطينية، وكونها تحتوي على 

ي نحتاجها لتعيين وتحضير مخططات الحفاظ، وتشمل: المباني والمنشات، والشوارع، وقطع المعلومات األساسية الت
 األراضي، باإلضافة إلى العديد من التفاصيل المهمة كالسالسل واألسوار وشبكات البنية التحتية ... الخ. 

طة الجوية المحوسبة. وبالرغم من ذلك فان المباني التاريخية وتفصيالتها تكون غير واضحة المعالم في الخار 
والسبب في ذلك يعود إلى انه يتم رسم الحدود الخارجية للمجموعات المتصلة المختلفة من المباني التاريخية 

 . (geo-coding) ةباعتبارها كتلة واحدة أثناء عملية تحويل الصورة الجوية إلى رسومات محوسب
من بلدية  AutoCADة المحوسبة على نظام هذا ومن الجدير ذكره انه تم الحصول على الخارطة الجوي

  (.3)انظر الخارطة رقم .  الظاهرية
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 (Survey of Palestine Maps)خرائط مسح فلسطين البريطانية  2-1-8
من الصعب دائما الحصول على هذا النوع من الخرائط، وذلك الن معظم هذه الخرائط غير متوفرة لدى المؤسسات 

ر بعض خرائط لعدد قليل من المواقع في مركز رواق ولدى دائرة المساحة في وزارة الفلسطينية المختلفة. تتوف
 The Palestinianيافا ولدى \اإلسكان. أما المجموعة الكاملة فهي موجودة في دائرة المساحة لمدينة تل أبيب

Exploration Fund  المجموعة في بريطانيا. هناك محاوالت عديدة حاليا من قبل مركز رواق للحصول على
 الكاملة لهذا النوع من الخرائط من المصادر المذكورة أعاله.  

 يوجد نوعيين من خرائط المسح البريطاني:
 خرائط توضح األماكن المبنية(Built-On Area Maps)  والتي تم العمل على تحضيرها :

من قبل سلطات  (1946) وجرى تحديثها في األربعينيات من الارن الماضي 1933سنة 
يوضح هذا النوع من الخرائط النسيج الحضري (. 1:2511النتداب البريطاني )ماياس رسم: ا

)جذر البلد( لتلك الفترة باإلضافة إلى تعيين أماكن اآلبار والكهوف في بعض الحاالت. كما 
ه ذالفائدة المرجوة من هحيث أن ، تحتوي أحيانا على قطع األراضي للمناطق التي تمت تسويتها

هذا ، المنطاة المبنية في تلك الفترة وماارنتها مع ما تم التوصل لهمعرفة حدود هو الخرائط 
 .بلدة الظاهريةومن الجدير ذكره انه لم يتم الحصول على هذا النوع من الخرائط ل

  خرائط األحواض الطبيعية: يوضح هذا النوع من الخرائط الحدود الطبيعية للبلدة، واألماكن
ها، باإلضافة إلى المواقع األثرية والزراعية المحيطة بجذر البلد. تم العمل الطبيعية الموجودة في

من قبل سلطات االنتداب البريطاني )ماياس  1933على تحضير هذا النوع من الخرائط سنة 
 \ (. وتم الحصول على نسخة لخارطة األحواض الطبيعية من دائرة المساحة1011111رسم 

 (.   4 رقم)انظر الخارطة وزارة اإلسكان 

يستفاد من هذا النوع من الخرائط في تحديد الحدود الطبيعية للبلدة واألراضي التابعة لها )ليس 
حدود منطاة التنظيم فاط(، وتعيين المواقع األثرية والطبيعية المحيطة بالمدينة أو البلدة أو 

 الارية، خارج حدود التنظيم.
  الظاهرية سجل رواق للمباني التاريخية فيخارطة  2-1-6

(، كون مصدرها دائرة اإلحصاء  (sketch)تفتار نسبيا إلى الدقة )خرائط كروكيسجل رواق بالرغم من أن خارطة 
عليها  سجل رواق مشروعالمركزية، تأتي أهمية هذه الخارطة من كونه جرى تعيين المباني التاريخية المسجلة من قبل 

  .(5)انظر خارطة رقم  2111في عام 
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 خطوات العمل المتبعة لمعالجة الخرائط  2-2
 النهائية فهي:   ةأما خطوات العمل المتبعة في معالجة الخرائط للحصول على الخارطة المحوسب

التي يبنى عليها باقي العمل  (Base Map)، الخارطة األساس الخارطة الجوية المحوسبةتم اعتبار  -أ
 التالية:  الخاص بتحضير الخارطة النهائية، وذلك لألسباب

 .يعتبر هذا النوع من الخرائط األحدث ماارنة مع الخرائط األخرى المتوفرة 
  سم( 51يعطي هذا النوع من الخرائط دقة معاولة بالماارنة مع الخرائط األخرى )دقة ألقرب 

  هذا النوع من الخرائط مربوط باإلحداثيات الفلسطينية كمرجع قانوني، وبالتالي مفيد جدا في
 تعيين.عملية ال

   يعتبر هذا النوع من الخرائط الوثياة الاانونية الرئيسة المستخدمة من قبل لجان التنظيم المحلية
 في المدن والارى الفلسطينية.

  تعتبر المعلومات الموجودة على هذا النوع من الخرائط ضرورية لعملية التعيين وتحضير
نية التاريخية والحديثة والشوارع ، األباألراضيمخططات الحفاظ )مثال: تصنيف استعماالت 

 والسالسل واألشجار والعناصر المختلفة للبنية التحتية(.

)خارطة األحواض الطبيعية ماياس رسم  بلدةتم حوسبة وتحويل الخارطة التي توضح الحدود الكلية لل -ب
 التالية: لألسبابو وربطها باإلحداثيات الفلسطينية  GIS( إلى نظام 1011111

 دود على الخارطة العامة للضفة الغربية لنظام لوضع هذه الحGIS وبالتالي تحديد موقع ،
 .بالضبط بالنسبة للارى والبلدات المجاورة الظاهريةبلدة 

  األخرىالبلدة وماارنتها مع المساحات الواردة في المراجع  ألراضيحساب المساحة الكلية. 

 حوسبة النهائية: تعيين فئات التراث الثاافي المختلفة على الخارطة الم  -ت

i. تم تعيين المباني التاريخية على الخارطة النهائية من خالل رسم هذه المباني التاريخية :
وخصوصا  المباني وتفصيالتها المأخوذة نتيجة إطباق الخرائط المذكورة بالخطوة الساباة

غير وذلك الن تفصيالت المباني التاريخية تكون  الخارطة البريطانية للمناطق المبنية،
وصحتها عن  ت. كما تم التأكد من المعلوما8الخارطة الجوية المحوسبةواضحة في 

ومن خالل عدد من الزيارات مشروع الموارد الثاافية طريق فحص تطاباها مع خارطة 
الميدانية في الموقع. بعد ذلك تم تحويل المباني التاريخية المرسومة على نظام 

AutoCAD كمضلعات إلى نظام ألGIS ( 7و6انظر الخارطة رقم.) 

ii. كل من  على الخارطة النهائيةتم تعيين  :العناصر المكملة للنسيج الحضري التاليدي
االحواش التاليدية والساحات العامة وذلك من خالل  إلى باإلضافة واألزقةالممرات 

العمل الميداني في الموقع، حيث تم اخذ الخارطة المحوسبة كأساس ليتم تعيين 
 وجدت.  إناالستعانة بالخرائط التاريخية  إلى باإلضافةالعناصر عليها  وتصنيف هذه

                                                
رها مبنى واحد أثناء عملية تحويل الصورة الجوية إلى رسومات محوسبة. والسبب في ذلك يعود إلى انه يتم رسم الحدود الخارجية للمجموعات المتصلة من المباني التاريخية با  8عتبا
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iii. تم تعيين المواقع األثرية على الخارطة النهائية من خالل إدخال  :المواقع األثرية
إحداثيات النااط المعرفة للمواقع األثرية. وتم االستفادة من خارطة األحواض الطبيعية 

لتأكد من تطابق المعلومات للمواقع األثرية من ( ل1011111ماياس رسم  1933)لسنة 
دخالها على الخارطة األساس على نظام   (digitize the points)خالل حوسبتها وا 

GIS. 

iv.  الحديثة على الخارطة النهائية  واإلضافاتتم تعيين المباني  الحديثة: واإلضافاتالمباني
  حيث تم تحديد مادة البناء وعدد الطوابق لهذه المباني.

من المخطط الهيكلي المحوسب بعد تعيين كافة  المأخوذةالخارطة النهائية المحوسبة )تم تحويل  -ث
. إن الفائدة الرئيسة من استعمال ArcViewمن خالل برنامج  GISنظام إلى العناصر عليها( 

لفة، المخت ةهو توفير إمكانية ربط المعلومات المختلفة بمواقع التراث والمباني التاريخي GISنظام 
 وبالتالي الحصول بسهولة كبيرة على عدد كبير من الخرائط التحليلية للمنطاة. 

ربط المعلومات والتي تم جمعها عن الممتلكات الثاافية والطبيعية بمواقعها على الخرائط المحوسبة  -ج
 :يكالتال GISعلى نظام 

i. :ق للمباني باستخدام نفس النظام الرقمي الموجود لدى سجل روا للمباني التاريخية
، تم ربط المعلومات والصور المتوفرة لكل مبنى تاريخي GISالتاريخية على نظام 

بموقعه على الخارطة األساس. تكون الصور عادة للواجهة الرئيسية للمبنى التاريخي 
 باإلضافة إلى بعض الصور للتفاصيل المميزة له. 

ii. :نظام  مالمواقع األثرية باستخدا تم ربط المعلومات والصور المتوفرة عن للمواقع األثرية
 .GISترقيم خاص بها بنفس الطرياة المبينة أعاله على نظام 
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له بمنظار حماية التراث وتحلي الظاهريةلبلدة التفصيلي اسة مخطط التنظيم الهيكلي ر د 2-3
 الثاافي

افية، كونه يشكل األداة الرئيسة في عملية تأتي أهمية دراسة المخطط الهيكلي وتحليله بمنظار حماية الممتلكات الثا
تنظيم أعمال البناء في المدن والارى الفلسطينية بشكل عام، ولدوره في التأثير على حماية التراث الثاافي بشكل 

كونه الوثياة الاانونية الرئيسة المستخدمة من قبل لجان التنظيم المحلية، . كما تأتي أهمية المخطط الهيكلي من خاص
رفاق أحكام خاصة لحمايتهحيث  )باإلضافة إلى تحضير  ايمكن من خالله تحديد عناصر التراث الثاافي، وا 

 سطين.التراث الثاافي في فلالماترح لحماية  الاانونمسودة مخططات تفصيلية لها(، وذلك إلى حين المصادقة على 
 مقدمة:

حكم محلي الخليل دائرة حيث تم إعداده من قبل  2113 إلى العام الظاهريةبلدة ل الماترحيعود تاريخ المخطط الهيكلي 
المنطاة الفجوات ونااط الضعف التي أثرت على تطور  بعضعلى  المخطط احتوى .الظاهريةبالتعاون مع بلدة 

حياءها. التاريخية  وا 
بالتنسيق خطة رواق في العمل على تحضير مخطط حفاظ للتراث الثاافي قام فريق وحدة التخطيط في رواق، و ونظرا ل

بمنظار حماية التراث الثاافي، وتاديم  الماترح ، بالعمل على دراسة وتحليل المخطط الهيكليالظاهريةمع بلدية 
حياءها بين  توازنالاالقتراحات والتعديالت عليه بما يضمن  من جهة الحفاظ على التراث من جهة وتطوير البلدة وا 

 أخرى.
 منطاة تعيين حيث أنه تماالعتبار، حماية التراث الثاافي بعين  الظاهريةدة لبلبشكل عام، لم يأخذ المخطط الهيكلي 

بدون  من تراث البلدة الثاافيَا هاما  جزءالتي تشكل و ، "قديمةبلدة "اطق منو  "منطاة الحصن" و "ثريةاألحواش األ"
مناطق وما تحويه من  هذه العلى أحكام تنظيمية خاصة بحماية  المخطط لم يحتويكما . حدودها ودراسةدراستها 

. كما أن الرؤية التي تم تبنيها في المخطط )سوى ما سوف نتتطرق إليه الحاا  عند دراسة األحكام(متلكات ثاافية م
شاملة الهيكلي، لم تلق الضوء على جميع فئات وعناصر التراث الثاافي، ولم تعالجها بمنظور يضمن تحايق حماية 

 إلىناصر المختلفة المشكلة للبلدة الاديمة والمواقع األثرية(. كما ولم يتم التطرق )العلجميع هذه الفئات والعناصر 
 لدة.من التراث الثاافي للب يتجزأال تعيين المواقع األثرية الواقعة ضمن حدود المخطط الهيكلي الحالي والتي تعتبر جزء 

اة بمناطق ومواقع التراث الثاافي في المخطط وبالتالي تم اقتراح إجراء بعض التعديالت على الحدود واألحكام المتعل
 (.1الهيكلي )انظر الخارطة رقم

 من أهم األمور التي تمت دراستها وتاييمها في المخطط الهيكلي هي:

 في المخطط الهيكلي: المنطقة التاريخية والمناطق المحيطة بها  دراسة وتقييم حدود وأحكام 2-8-1
هو اختيار أقل مساحة )المنطاة التاريخية( العام في تعيين منطاة البلدة الاديمة  إن التوجه :المنطقة التاريخية حدود

 منطاةلالتاليدي ل المعماريالمشكلة للنسيج والعناصر  تضم اكبر عدد ممكن من المباني التاريخية نعلى أممكنة، 
لمترتبة اات الحماية والمسؤولية . إن تبني هذا التوجه كان لوعينا بادسية الملكية الخاصة من جهة، وبتبعالتاريخية

 .جدا   الخاصة كان ضروريا  و على تطبياها من جهة أخرى، فخلق التوازن بين الحماية والمصلحة العامة 
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( في المخطط الهيكلي الحالي تضم منطاة األحواش األثريةو  تاريخية )منطاة البلدة الاديمةالن حدود المنطاة يبدو أ
ضافية إتبين أن الحدود الماترحة تشمل مناطق الدراسة الميدانية ، ولكن بعد الظاهرية لدةبمعظم المباني التاريخية في 

األولى  لمنطاة البلدة الاديمة يةغربال الجنوبيةالشمالية و لمباني التاريخية خاصة في المناطق خارج النسيج التاليدي ل
ع )إلى الجنوب من( الشار  التي تاع علي يمينالثانية و  ،الشارع التجاري الرئيسي)إلى الشمال من( تاع على يسار 

ائص مختلفة عن ناطق حيث يتم تعميم أحكام تنظيمية تتميز بخصميؤثر سلبا  على تلك ال مر الذياأل الرئيسي.
مها يتم ض ( ذات نسيج معماري تاليدي يجب أنجنوبية شرقيةإلى وجود مناطق ) باإلضافةطبيعة تلك المناطق، 
 (.1)انظر الخارطة رقم  يسار الشارع الرئيسي التي تاع على تاريخيةداخل حدود المنطاة ال

والتي تبعد حوالي  "منطاة "بلدة قديمةثالثة في المخطط الهيكلي معينة ك هنا، إلى وجود منطاة اإلشارةكما تجدر 
تحتوي على قت اني تاريخية ولكنها في نفس الو األولى والتي تحتوي على مب متر عن مركز المنطاة التاريخية 1611

 موقع أثري يدعى "العناب الصغير".

وبالتالي  لكن حتى اآلن لم يتم تحضيره، تحضير مخطط تفصيلي لمنطاة البلدة الاديمةطلب كما أن المخطط الهيكلي 
من معالم ومباني  التاريخيةمنطاة الكلة للنسيج الحضري التاليدي في المش  و يتم تعيين العناصر المختلفة لم فانه 
)انظر الخارطة رقم خصوصية هذه العناصر ولم ُتوْضحيخية وفراغات ومواقع طبيعية على المخطط التفصيلي، تار 
1 .) 

 التوصيات

بحيث تشمل معظم المباني التاريخية الشارع  التي تاع إلى شمال األولى المنطاة التاريخيةناترح تعديل حدود 
دي للبلدة الاديمة، وذلك بتاليص مساحة البلدة الاديمة من الجهتين والعناصر المختلفة والمشكلة للنسيج الحضري التالي

)انظر الخارطة "  خاصج إلى منطاة سكن "  منطاة "البلدة الاديمة" من تصنيفها  يريتغو  .يةغربالالجنوبية الشمالية و 
الشرقية وتغيير تصنيفها  الجنوبيةفي الجهة ة عينفي المناطق الم التاريخيةمنطاة ال زيادة مساحة وناترحكما (. 1رقم 

 ". تاريخيةمنطاة "من منطاة "سكن ج " إلى 

أن تضم كل من منطاة االحواش األثرية )المنطاة األثرية( ومنطاة الحصن إلى ناترح  فإنناذلك  إلى باإلضافة
بين أحكام  تصلة لها أحكامها العامة والخاصة، خاصة  أنه ال يوجد تعارضة التاريخية لتصبح منطاة واحدة مالمنطا

 .الماترحة من قبلنا في مخطط الحفاظ واألحكامهذه المناطق الماترحة في المخطط الهيكلي 

"سكن ب منطاة  الشارع فناترح تاليص حدودها من الشمال وتحويلها إلى إلى جنوبالتي تاع  الثانية المنطاة أما
 اص".إلى منطاة "سكن ج خ تاليص حدودها من الجنوب وتحويلهاخاص"، وكذلك 

كما ناترح تعيين حدود العناصر المختلفة للنسيج الحضري التاليدي لمنطاة البلدة الاديمة من مبان وفراغات ومواقع 
 طبيعية في المخطط التفصيلي.

 تي، والاألحكام العامة لحماية المناطق التاريخية والمباني التاريخية المنفردةباستثناء  : :المنطقة التاريخية أحكام
جزء من نظام األبنية والتنظيم للهيئات العامة  األحكامواعتبار هذه  ،األعلىخرا من قبل مجلس التنظيم مؤ  أقرت

كما ال يوجد أي أحكام تتعلق بحماية  المنطاة التاريخية،ال يوجد أي أحكام تنظيمية خاصة بحماية ، المحلية المصدق
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مسالة تحديد  تركتطاة البلدة الاديمة في المخطط الهيكلي. التاليدي لمن معماريالعناصر المختلفة والمشكلة للنسيج ال
لحسب ما تارره اللجنة المختصة مع مراعاة أحكام األبنية المجاورة" حسب نظام “في السابق  أحكام البلدة الاديمة

 (. 1966جدول )أ( في مشروع نظام أحكام األبنية والتنظيم للهيئات المحلية لسنة  35األبنية )انظر المادة رقم 

تضمن الحماية والحفاظ على تأخذ خصوصية كل موقع بعين االعتبار )أحكام خاصة( و إن عدم وجود أحكام تنظيمية 
 كنسيج المنطاة التاريخيةالتراث المعماري في البلدة الاديمة، يعني بالضرورة فاد النظرة الشمولية في التعامل مع 

وجود العديد من الثغرات التي يمكن أن تؤثر على هذا لرصة تاليدي ذات خصائص مشتركة، مما يتيح الف معماري
التراث والحفاظ عليه، هذا باإلضافة إلى عدم وجود ذكر لمشاركة مختصين بالتراث المعماري في عملية تحديد 

  حكام الخاصة بحماية هذا التراث.األ
 التوصيات 

للمباني التاريخية والعناصر المختلفة المشكلة ناترح وضع أحكام خاصة تتعلق بأعمال البناء واإلضافة والتدعيم 
للمباني التاريخية للنسيج المعماري التاليدي للبلدة الاديمة. كما ناترح إرفاق مواصفات ألساليب الصيانة والترميم 

 )أنظر األحكام العامة المرفاة(.

حيث ، الظاهريةفي  طاة التاريخيةبالمنال يوجد تعيين لمناطق محيطة  :حدود المنطقة المحيطة بالمنطقة التاريخية
خلق منطاة عازلة لتنظيم التطور العمراني بما يتناسب والحفاظ على البيئة المعمارية  يكون الهدف األساس من تعينها

في  التاريخيةمنطاة ال،  بل تم تصنيف معظم األراضي المجاورة بوالمشهد العام وخط األفق المشكل للمنطاة التاريخية
 ".سكن ب" أو " كلي الماترح إما كمناطق "كسكن جالمخطط الهي
 التوصيات 

ة للمنطاة التاريخية التي تاع يالجنوبو  الشرقيةالشمالية و من الجهات ناترح تحديد منطاة محيطة )عازلة( بالبلدة الاديمة 
خاص"، أما   من منطاة "بلدة قديمة" إلى منطاة "سكن ج  ها منوتعديل تصنيفها بتحويل ،الشارع الرئيسي إلى شمال

وكذلك تعديل تصنيف المناطق . خاص" ج" إلى منطاة "سكن جمناطق "سكن الجهة الشمالية فناترح تحويلها من 
الشارع الرئيسي من منطاة "بلدة قديمة" إلى منطاة "سكن ب  إلى جنوبالشمالية الشرقية للمنطاة التاريخية التي تاع 

هذا من عديل تصنيفها من منطاة "بلدة قديمة" إلى منطاة "سكن ج خاص".الغربية ناترح ت نوبيةجب".خاص"، والمنطا
تم شمل اكبر عدد ممكن من المباني التاريخية المنفردة والموجودة خارج حدود البلدة الاديمة في الجدير بالذكر أنه 

  (.1المناطق المحيطة للمنطاة التاريخية )انظر الخارطة رقم 

للمناطق المجاورة الحالي لمخطط الهيكلي إن األحكام الماترحة با: قة التاريخيةأحكام المنطقة المحيطة بالمنط
 أو أكثر " . أي أن هناك إمكانية للبناء بارتفاع  ثالثة طوابقأحكام "سكن ج " أو "سكن ب للمنطاة التاريخية هي

، ةالتاريخيالمنطاة حدود  والمهمة خارج ةوبجانب أو فوق المباني التاريخية المنفرد المنطاة التاريخية،بمحيط 
وجود إمكانية عالية لهدم العديد من المباني التاريخية الواقعة في المنطاة المحيطة، مما يؤثر سلبا على  إلى باإلضافة

 .مشهد البلدة الاديمة وعلى خط األفق الخاص بها
 التوصيات 
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وحماية البيئة المحيطة بالتراث المعماري  بحيث تتناسب بالمنطاة التاريخيةناترح تعديل أحكام المناطق المحيطة  
و" سكن "  جسكن "والمباني التاريخية المنفردة الموجودة فيها وذلك بتغيير أحكام منطاة  للمنطاة التاريخيةوخط األفق 

وتاليل ارتفاع الطوابق إلى  " و "سكن ب خاص خاص" جإلى منطاة "سكن  بالمنطاة التاريخيةالمحيطة بمنطاة ب " 
 . %31ن فاط بدل ثالثة طوابق وبنسبة بناء ال تتجاوز طاباي

 

 والمناطق المحيطة بها  األثريةالمواقع  وأحكامدراسة وتقييم حدود  2-8-2

وهو منطاة الحصن  الظاهريةفي  الماترح المخطط الهيكلي علىواحد  موقع أثريتعيين  تم :األثريةالمواقع  حدود
 (.2 )انظر الخارطة رقم ثريةباإلضافة إلى تعيين منطاة األحواش األ

 التوصيات 
أما بالنسبة لمنطاة "األحواش  خارج حدود التنظيم لضمان حمايتها،ناترح تعيين حدود كافة المواقع األثرية داخل و 

 األثرية" ناترح ضمها إلى المنطاة التاريخية )كما ذكرنا ساباا (.
 

 .داخل منطاة التنظيم الظاهرية ة المواقع األثرية الموجودة فيال يوجد أي أحكام خاصة بحماي :األثريةالمواقع  أحكام
 وخربة الدير ،كخربة األشار، وخربة دومةالفلسطينية  قائعأن قانون اآلثار ينطبق على المواقع األثرية المعلنة في الو 

 .وبالرغم من ذلك فان األحكام الموجودة في قانون اآلثار ال تكفي لحماية هذه المواقع
 تالتوصيا

المخطط الهيكلي وخصوصا لتلك المواقع غير  هناك حاجة لوضع أحكام خاصة بحماية جميع المواقع األثرية داخل
 األثريةالحفريات  إجراءلحين  األثريةبناء في المواقع  أعمالأي  إجراءكما يجب منع  المنشورة بالوقائع الفلسطينية

 الالزمة في الموقع. 
وخارج نطاق حدود المخطط الهيكلي، فيجب على  الظاهرية رية الموجودة داخل أراضيأما بالنسبة إلى المواقع األث

لتي لم يتم نشرها دائرة اآلثار الفلسطينية أن تاوم بحمايتها من خالل نشر جدول في الجريدة الرسمية بأسماء المواقع ا
 كخربة الرهوة. وتعيين حدودها

م تحديد حدود للمناطق المحيطة بالمواقع األثرية الموجودة في لم يت :األثريةالمناطق المحيطة بالمواقع  حدود
 ، وبالتالي فان هناك حاجة لتعيين مناطق محيطة عازلة للمواقع األثرية. الظاهرية
 التوصيات

 .(األثريمتر من مركز الموقع  71اطر ناترح أن تكون ب ) يجب تعيين حدود لمناطق مجاورة للمواقع األثرية

 وضع مناطق محيطة بالموقع األثرية الواقعة داخل حدود المناطق التاريخية المعينة.وال يوجد ضرورة ل

: لم يتم وضع أي أحكام خاصة بالمناطق المحيطة بالمواقع األثرية بهدف األثريةالمواقع بالمناطق المحيطة  أحكام
 خلق منطاة عازلة.

 التوصيات 
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 ية تكون اقل صرامة من تلك الخاصة بالمواقع األثرية ذاتها.إضافة أحكام خاصة بالمناطق المجاورة للمواقع األثر 
 

 اني التاريخية المنفردة والمناطق المحيطة بها بالمدراسة وتقييم حدود وأحكام  2-8-8
لى المخطط فردة )خارج حدود البلدة الاديمة( علم يتم تحديد أية مباني تاريخية من : 9حدود المباني التاريخية المنفردة

 الموجودة عليها. راضياألقطع كما ولم يتم تحديد الهيكلي،
 

  التوصيات
ولكننا في  تعيين المباني المنفردة خارج حدود البلدة الاديمة بتعيين حدود قطع األراضي الموجودة فيها أن يتم ناترح

 الظاهرية لم نتمكن من تعيين قطع األراضي لعدم تمكننا من الحصول على خارطة ملكيات األراضي فيهذه الحالة 
 .بالتالي تم تعيين المباني نفسها

 
لم يتم وضع أية أحكام خاصة بحماية المباني التاريخية المنفردة، بل أن األحكام الموجودة  :المباني التاريخية أحكام

أو خاص )ضمن المناطق التي تحوي مباني منفردة( تهدد معظمها إما بهدمها أو باإلضافة عليها )منطاة سكن ب 
 .(خاص سكن ج

 التوصيات
حمايتها والمحافظة عليها  االعتباروتأخذ بعين المنفردة  ناترح إضافة أحكام مرفاة بالمخطط الهيكلي تخص المباني

 .)أنظر األحكام العامة المرفاة(
 

ة لم تحدد مناطق محيطة بالمباني التاريخية المنفردة بهدف تكوين منطا :المناطق المحيطة بالمباني المنفردة  حدود
 .عازلة، وذلك لعدم تحديد المباني المنفردة نفسها على المخطط الهيكلي

 التوصيات
ال يوجد داع لتعيين أية حدود محيطة بالمباني المنفردة إذا تم تعيينها كاطع أراض، وبالتالي اعتبار قطع األراضي 

 الواقع عليها المباني التاريخية المنفردة كمناطق محيطة بها.
 

إن ال يوجد أحكام خاصة بالمناطق المحيطة بالمباني التاريخية المنفردة.  :المحيطة بالمباني المنفردةالمناطق  أحكام
التي تحيط بالمباني المنفردة تؤثر عليها سلبا، خاصة وأنها لم تأخذ بعين االعتبار الخاصة بالمناطق األحكام 

والحفاظ عليها. وبالتالي من اية هذه المباني يتم دراستها بهدف خلق منطاة عازلة لحمخصوصية هذه المباني ولم 
 .المباني المنفردة بيئة هذه األحكام بحيث تضمن الحفاظ على يالمهم إعادة النظر ف

 التوصيات 
 ال يوجد هناك أي داع لتخصيص أحكام خاصة بالمناطق المحيطة بالمباني المنفردة. 

                                                
ة( 9   يقصد بالمباني التاريخية المنفردة، المباني التاريخية خارج إطار النسيج  المعماري التقليدي للمنطقة التاريخية )البلدة القديم
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  الخرائط التحليلية للمنطاة التاريخية 2-4
يس من تحضير الخرائط التحليلية، هو فهم خصائص ومميزات المنطاة التاريخية كخطوة أساسية نحو الهدف الرئ

تعيين العناصر المشكلة لنسيجها الحضري التاليدي، والخروج بمخطط حفاظ وأحكام حماية باالعتماد على هذه 
 المميزات والخصائص. 

التاريخية تناولت العديد من المواضيع، نذكر منها: تحديد لاد تم العمل على تحضير خرائط تحليلية متعددة للمنطاة 
اش وممرات وشوارع وساحات تاريخية وحديثة وأحو لنسيج الحضري التاليدي من مباني وتعيين العناصر المشكلة ل

ة إلى عامة وتحليل االرتفاعات ومواد البناء واستخدام المباني والحالة اإلنشائية للمباني التاريخية، باإلضافومباني 
 تحليل مساحات األراضي المشمولة في المنطاة التاريخية. 

    
 الظاهرية والحديثة داخل وخارج المنطقة التاريخية في ةأ. خارطة توضح المباني التاريخي

تم تعيين المباني التاريخية الموجـودة داخـل وخـارج المنطاـة التاريخيـة علـى الخارطـة النهائيـة المحوسـبة. إن الهـدف مـن 
النسـيج وكيفيـة تشـكل  البلـدةير هذه الخارطة هو الحصول على فكرة عامة عن كيفية توزيع المبـاني التاريخيـة فـي تحض

الحضري التاليدي للمنطاة التاريخية. كما تم االستفادة من هذه الخارطة في دراسة حدود المنطاة التاريخية والتـي يجـب 
 (. 9ظر الخارطة رقم ان)أن تشمل أكبر عدد ممكن من المباني التاريخية 
 مبنــى داخــل المنطقــة التاريخيــة 681مبنــى، منهــا  812هــو  الظاهريـةويـذكر بــأن عـدد المبــاني التاريخيـة الكلــي فــي 

   مبنى خارج المنطقة التاريخية. 898و
من مساحة  % 8.8 حوالي أن المساحة الكلية للمنطقة التاريخية المراد حمايتها تشكلهذا ومن الجدير ذكره 

، في حين تبلغ مساحة دونم 132.5تبلغ مساحة المنطاة التاريخية بحيث   .الظاهريةلبلدة  وع المخطط الهيكليمشر 
نسبة المساحة الكلية هي  1.111أن ، أي دونم 15123.7 ما ياارب ( 2113لعام  ) مشروع المخطط الهيكلي

  .الظاهريةبلدة لللمنطاة التاريخية إلى مساحة مشروع المخطط الهيكلي 
 

 الحديثة في المنطقة التاريخية والمباني اإلضافاتتوضح المباني التاريخية و ب. خارطة 
وبالرغم ، والخارطة الجوية المحوسبة، باإلضافة إلى العمل الميداني، تبين انه سجل رواقمشروع باالعتماد على نتائج 

المباني واإلضافات الحديثة المنتشرة في  بعضإال انه يوجد  ،الظاهريةاضح للبلدة الاديمة في من وجود جذر تاليدي و 
على  إضافة حديثةحديث أو  مبنى 898 ( إحصاء2116 آبكافة أنحاء المنطاة التاريخية.  لاد تم حتى وقتنا هذا )

 (.11)انظر الخارطة مبنى منفصل  324 امنهمبنى تاريخي، 
 اإلضافات الحديثة على األبنية التاريخية في المنطاة التاريخية 

 بالرغم من أن اإلضافات ال تتبع قانونا معيينا وتعمل على تشويه المنظر العام وجذر البلدة الاديمة، إال أن غالبيتها
خدمات للمساكن(، وبالتالي فانه من الصعب أو \وتعتبر ضرورية للسكان الااطنين في المنطاة )إضافة غرف 

 التخلص منها أو طلب هدمها. 
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و إباائها وعدم طلب هدمها حاليا، مع إمكانية تجميلها وتوحيد الشكل العام لها باستخدام لذلك فان التوجه العام، ه
عن الطبيعية الحديثة لهذه اإلضافات.  خاطئةمواد حديثة. ذلك أن تغطية الواجهات بمواد تاليدية غالبا ما يعطي فكرة 
 . ةة التاريخيكما يجب تنظيم أية إضافات مستابلية على األبنية التاريخية في المنطا

 األبنية الحديثة الاائمة في المناطق التاريخية 
الاائمة داخل المنطاة التاريخية على تشويه المنظر العام للنسيج وجذر البلدة  10تعمل العديد من األبنية الحديثة

ا.  وبالرغم من أن االعتبار ودون احترامه نوالسبب في ذلك انه قد تم بناءها دون أخذ البيئة التاريخية بعي ،الاديمة
المخطط الهيكلي الماترح ياوم بتعين المنطاة التاريخية كمنطاة بلدة قديمة ووضع أحكام تنظيمية لها، إال أن هذه 

 األحكام إما أن تكون غير مناسبة أو غير كافية لحماية والحفاظ على الطابع التاليدي للمنطاة التاريخية. 
ة الحديثة هو محاولة توحيد المنظر العام لألبنية القائمة وتنظيم أية أبنية حديثة إن التوجه العام بالتعامل مع األبني
  .. يتم ذلك من خالل وضع أحكام تنظيمية خاصة بذلكمستقبلية في المناطق التاريخية

 
 في المنطقة التاريخية  واألدراج ت. خارطة توضح األحواش واألزقة والممرات والشوارع

ه الخارطة هو تحديد وتعيين العناصر المختلفة للنسيج الحضري التاليدي في المنطاة إن الهدف الرئيس من هذ
كما يستفاد من هذه الخارطة في تحديد الطرق الرئيسية .  دراجوأ ومداخل التاريخية من أحواش وأزقة وممرات وشوارع

تنظيم أعمال سير المشاة ويمكن االستفادة منها في المستقبل لللمنطاة التاريخية.  (Approaches)المؤدية 
 (.11)انظر الخارطة رقم  والمركبات وأعمال البنية التحتية

 
 . خارطة توضح ارتفاع المباني التاريخية والحديثة في المنطقة التاريخية ث

( بينما يوجد %17.4مبنى  425) لم يتجاوز ارتفاعها الطابقنستنتج من هذه الخارطة أن معظم المباني التاريخية 
المباني واإلضافات  عدد كبير منكما أن . مبنى( 61) من المباني التاريخية بارتفاع طاباين %12.6بته ما نس

بينما  ،(%72.4أي ما نسبته  373 هإضافة أو مبنى حديث من ما مجموع 271الحديثة لم يتجاوز ارتفاعها الطابق )
 .بارتفاع ثالثة طوابق (%3.5) مبنى 13و ،مبنى( بارتفاع طاباين 91) %24.1يوجد ما نسبته 

على المباني بارتفاع طابق واحد عمودية حديثة  إضافاتفهي عبارة عن  إضافات 49والتي هي  اإلضافات معظم 
فإن التوجه العام يجب أن يكون بعدم السماح ببناء التاريخية. وبالتالي وللحفاظ على خط األفق للمنطاة التاريخية 

  (.12)انظر الخارطة رقم يخية وفي األماكن المحددة لذلك فقطأكثر من طابقين في المنطقة التار 
 
 
 
 
 

                                                
 المباني الحديثة0 هي المباني الموجودة داخل المنطقة التاريخية وغير متصلة بالمباني التاريخية والتي تكون مبنية على قطعة ارض منفردة. 

10  
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. خارطة توضح مواد البناء المستخدمة في إنشاء المباني التاريخية والمباني واإلضافات الحديثة في المنطقة ج
 التاريخية

 7منها  مبنى( 416)افإن مادة البناء الرئيسة المستخدمة في المباني التاريخية هي الحجر والمدات الجيرية لألس
. أما مواد البناء الرئيسة المستخدمة في المباني واإلضافات الحديثة الاائمة على طوابين حجرية 1باإلضافة  ساايف

ضافة حديثة بنيت 235المباني التاريخية هي االسمنت المسلح والطوب األسمنتي، حيث تم إحصاء   مبنى وا 
ضافة 373باالسمنت من ما مجموعه   ،(%9.7) الحجراضافة من أو  مبنى 36 ، بينما بني(%63) حديثة مبنى وا 

أما النسبة  (%13.9) بجانب أو فوق المباني التاريخية من المعدن تمعظمها بني مؤقتة منشآت 52 ويوجد
أو المعدن  بني جزء منها من االسمنت والجزء األخر من الحجر إضافات( فعبارة عن مباني أو %13.4المتباية)

(Mixed Materials) هذا باإلضافة إلى استخدام الحجر والبذرة أحيانا واستخدام اإلسبستوس والزينكو لتغطية .
من الطوب بالاصارة اإلسمنتية أو الشبريز أو تترك كما هي.  التي األساف. كما يتم تغطية الواجهات اإلسمنتية وتلك

 .(13طحة الشكل بالعادة )انظر الخارطة رقم كما تكون األسطح مس
إن التناقض كبير بين استخدام المواد التاليدية في المباني التاريخية والمواد الحديثة في المباني واإلضافات الحديثة. 
وبالتالي هناك حاجة لوجود أحكام تضبط استخدام مواد البناء في المنطاة التاريخية بما يتالءم مع البيئة التاريخية 

 فكرة خادعة عن الطبيعية الحديثة للمباني واإلضافات الحديثة.  المحيطة وبطرياة ال تؤدي إلى إعطاء 
نما استخدام المواد واألساليب التقليدية في الترميم . إن التوجه العام هو عدم السماح باستخدام المواد الحديثة وا 

الاصوى(. كما يجب بينما من الممكن استخدام المواد الحديثة في أعمال التدعيم إذا اقتضت الحالة ذلك )في الحاالت 
أو الطوب أو البزرة. كما أن التوجه العام  تعدم تغطية الواجهات الحجرية واألساف بمواد حديثة كالحجر أو االسمن

هو استخدام مواد حديثة في األبنية واإلضافات الحديثة المراد إنشائها ولكن بشكل ال يتعارض مع البيئة التاريخية 
 المحيطة.   

 
 لمباني التاريخية المهجورة والمستخدمة في المنطقة التاريخية. خارطة توضح اح

( %17.1) 11جزئيا مبنى مستخدم 13( و%72.6مبنى مهجور ) 353توضح خارطة استخدامات المباني انه يوجد 
. وبالتالي فان أكثر 12مهدم مبنى 13 إلى باإلضافةفي المنطاة التاريخية ( %7.6مبنى مستخدم كليا ) 37وكما يوجد 

هناك حاجة ملحة الستعمال وحماية هذه المباني المعرضة نصف المباني التاريخية هي مبان مهجورة. لذلك  من
بفعل العوامل الجوية المختلفة. كما انه يجب تشجيع مالكي هذه المباني المهجورة إلعادة استخدامها  للخراب والزوال

   (.14رقم وترميمها بما يضمن حمايتها والحفاظ عليها )انظر الخارطة 
 
 

                                                
 كمخزن ميستخداالستخدام الجزئي0 جزء من المبنى مستخدم، أو  11 

ت  المرحلة الثانية: تجميع وتحديث وتحليل األدبيات والمعلومات والمخططا) :نسبة المباني المهدمة راجعارتفاع لمزيد من التوضيح حول  12 
 .18( صفحة ةالمتوفر 
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 . خارطة توضح الحالة اإلنشائية للمباني التاريخية في المنطقة التاريخيةخ
 237) ةمتوسطالمباني التاريخية في المنطاة التاريخية بحالة إنشائية األبنية أن حوالي نصف توضح هذه الخارطة 

مبنى بحالة  159(، و%7.4سيئة ) ةمبنى بحالة إنشائي 36و األبنية(،إجمالي عدد من  %41.4 تهأي ما نسب مبنى
تأتي أهمية (. 15 الخارطة رقم)انظر أو مهدمغير صالحة لالستعمال بحالة مبنى  54(، و%32.7ة )جيدإنشائية 

ما تبقى )أطاللها إزالةيمكن  األخرى التيهذا النوع من الخرائط في تحديد المباني التي يجب الحفاظ عليها، وتلك 
المباني التي يجب  تحديد. كما يتم جدا سيئةبلة لالستعمال أو الترميم وبحالة إنشائية ( كونها غير قامن حجارتها

أن االستمرار في إهمالها سيؤدي إلى فادانها إلى  كماعلى مالكيها تدعيمها كونها تشكل خطر على السالمة العامة 
  هذا الموضوع في مخطط الحفاظ ج. إلىسيتم التطرق  ؛األبد
 
 ستخداماتها في المنطقة التاريخيةباني العامة غير السكنية وا.خارطة توضح المد

توضح هذه الخارطة المباني العامة غير السكنية الموجودة في المنطاة التاريخية وكيفية استخدامها )انظر الخارطة 
 األتي:وكانت النتيجة ك (،4)انظر جدول رقم  (. وقد تم تجميع هذه المعلومات من خالل العمل الميداني16رقم 
 

 : استخدامات المباني العامة وعددها في المنطاة التاريخية 4جدول رقم 

 العدد االستخدام  الرقم

 2 )مضافات(دواوين 1

 1 مركز خدمات الظاهرية+ حضانة أطفال 2

 3 محالت للصناعات الخفيفة 3

 2 )خارج المنطاة التاريخية( مدرسة 4

 1   مطحنة قمح 6

 1 طاة التاريخية()خارج المن عيادة 7

 2 مسجد 7

 1 بلدية الظاهرية )خارج المنطاة التاريخية( 8

 13 22 محالت تجارية  9

 

                                                
   

14 
هجورة )محل تجارية في مباني تاريخية 15 يوجد اني حديثة جميعها محل تجارية في مب 3 محل تجارية مستخدمة في مباني تجارية، و 4( وم

   13مستعملة حاليا.
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يستفاد من معلومات هذه الخارطة في تحديد المرافق العامة التي تحتاجها المنطقة التاريخية وغير الموجودة فيها. 
اد مخطط التطوير للمنطقة التاريخية وباالعتماد على ويتم تحديد هذه المرافق غير الموجودة في المستقبل عند إعد

 احتياجات السكان. 
 
 ملكيات األراضي نوعية . خارطة توضح ر

تعود ملكية األراضي في المنطاة التاريخية في معظمها إلى الملكية الخاصة، إال انه يوجد بعض األراضي التابعة إلى 
 (. 17 انظر خارطة رقم)وقف عائلي  وبعضها إسالميالملكية العامة والبعض األخر وقف 

إن التوجه العام للمشروع هو محاولة خلق نوع من التوازن بين حماية التراث الثقافي من اجل المصلحة العامة، 
. انه ومن المؤكد أن زيادة مستوى التدخل وبين الحفاظ على حقوق الملكية الخاصة الغالبة في المنطقة التاريخية

ثاافية في األمالك العامة أسهل منه في األمالك الخاصة، والتي تعتبر نوعا ما "مادسة" في لحماية الممتلكات ال
على حث األهالي بالتبرع ببيوتهم الاديمة للمصلحة العامة، كما نشجع  الظاهريةفلسطين. وبالتالي فإننا نشجع بلدية 

في المنطاة التاريخية، وتعويض مالكها البلدية على شراء أو استمالك بعض المباني التاريخية وخصوصا المعالم 
   بحسب اإلمكانيات المتوفرة، وبموجب الاوانين الخاصة بذلك.

أو مناطق مبلطة \كما يمكن االستفادة من األراضي العامة الاليلة المتوفرة )الفارغة( في تحويلها إلى مناطق خضراء و
 لالستخدامات العامة.  

 
 المنطقة التاريخية  فياألراضي الفارغة . خرائط توضح ر

، ذلك ألنه من المهم اإلبااء 2م 311إن التوجه العام هو عدم السماح بالبناء في األراضي التي تال مساحتها عن 
على التوازن الموجود داخل المنطاة التاريخية بين المساحات المبنية والفراغات المحيطة بها والمشكلة لطابع النسيج 

 ة التاريخية. الحضري التاليدي في المنطا
متر مربع  311ل عن تا التاريخية حسب مساحتها إلى أراض تصنيف األراضي الفارغة في المنطاةبالعادة تم ي

متر مربع. إال انه وفي  411متر مربع وتلك األراضي التي تزيد مساحتها عن  411و 311مساحتها بين  وأراض
وبالتالي ال يوجد حدود ممسوحة لاطع األراضي فيها، كان من حيث ال يوجد تسوية للمنطاة التاريخية  الظاهريةحالة 

الصعب إنجاز هذا العمل، وبالتالي تم تعيين جميع المساحات الفارغة في المنطاة التاريخية سواء كانت قطع أراضي 
 (.  11ال تتضمن أي بناء أو أي أجزاء من قطع أراضي ال تتضمن أي بناء.)انظر الخارطة رقم 

متر مربع، وذلك بحسب أحكام البناء  311البناء في األراضي الفارغة التي تال مساحتها عن  انه لمن الصعب
ال  2م 311المرفاة، والتي تأخذ بعين االعتبار البيئة التاريخية المحيطة. كما أن األراضي التي تال مساحتها عن 

 ن المعاول منع البناء فيها.  وبالتالي فانه م من مساحة المنطاة التاريخية 14%7تشكل بالعادة أكثر من 
  
 
 

                                                
 وبيتونيا.هذه النسبة مأخوذة من تجارب سابقة فيها تسوية أو حدود قطع أراضي سابقة كبلدة دير غسانة  14 
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  لتراث الثقافي وتصنيفهالمرحلة الثالثة: تحديد أهمية ا
 وتصنيفها إلى منطقة تاريخية ومعالم   ةاألهمية للمباني التاريخيتحديد   -1

العناصر المختلفة المشكلة للنسيج المعماري التاليدي و  ةلمنطاة التاريخيانه لمن الضروري تحديد أهمية ا
تم ي. (Justification for Protection))بعد تحديدها وتعيين حدودها( وذلك إليجاد التبرير المناسب لحمايتها يها ف

. باإلضافة (Statement of Significance)اد على معايير معينةباالعتم لها هميةاألذلك من خالل تحضير بيان 
للمباني التاريخية  (Level of Intervention) لتدخلإلى ذلك فان تحديد مستوى األهمية ضروري لتحديد مستوى ا

 المخطط.من خالل أحكام الحماية الذي سيتم اقتراحها الحاا في في المنطاة التاريخية   الموجودة
بشكل رئيس من كونها جزء من النسيج الحضري التاليدي للمنطاة  ةتأتي أهمية المباني التاريخية في المنطاة التاريخي

 اإلضافة طبعا إلى األهمية السياسية واالجتماعية المربوطة بالمباني التاريخية.   التاريخية، ب
على كمية مختارة من المباني  األهمية، فاد تم تطبيق معايير تحديد مستوى المعالم )المباني التاريخية المميزة(أما في 

المباني ضري التاليدي لتبرير حمايتها. هذه الفراغية المهمة والمشكلة للنسيج الح التكوينات وأالمباني  مجموعات وأ
)الخوخة(، وقصر الايصرية، والسوق التجاري الاديم، والمركز، حوش دار الطل هي: التكوينات الفراغية المميزة  أو

فاد تم تحضير بيان األهمية للمباني التاريخية والمعالم التي  ،بناء على األوزان المعطاة حسب المعاييرو . والمدرسة
اقل المعالم يكون مستوى التدخل المسموح به في  (.1والجدول رقم  7)انظر الجدول رقم  أكثر أوناطة  16ت جمع

األخرى في  ةتكون اكبر من الحماية للمباني التاريخي للمعالممنه في المباني التاريخية األخرى. أي أن درجة الحماية 
 . ةالمنطاة التاريخي

أو التشكيالت  أو المعالم لتحديد أهمية المباني التاريخية رب أخذها بعين االعتباأما بالنسبة إلى المعايير الواج
 ، فهي: الظاهريةالتاليدي في  معماريالفراغية المشكلة للنسيج ال

أو السياسية للمبنى أو مجموعة المباني التاريخية أو التكوين \أو االجتماعية و\درجة األهمية التاريخية و -1
أو االجتماعية المرتبطة في المبنى التاريخي أو \لمنطاة )الحدث أو الاصة التاريخية والفراغي على مستوى ا

 مجموعة من األبنية أو التكوين الفراغي(. 

أو التكوين للمبنى التاريخي أو مجموعة المباني التاريخية أو \أو أسلوب البناء و\ندرة التصميم األصلي و -2
 باني أو الفراغات في المنطاة التاريخية ذاتها.  التكوين الفراغي، بالماارنة مع باقي الم

أو مجموعة  يأو التكوين التاريخي للمبنى التاريخ\أو أسلوب البناء و\الخصوصية والتمييز في التصميم و -3
 أو التكوين الفراغي.    ةالمباني التاريخي

ي أو مجموعة المباني مجموعة المباني متصلة أو منفصلة ودرجة انسجام المبنى التاريخ  كون البناء أو -4
 التاريخية أو التكوين الفراغي وتجانسه مع النسيج )الجذر( المعماري التاليدي.  

الخاصية الجمالية للمنظر الخارجي والشكل العام للمبنى أو مجموعة المباني التاريخية أو التكوين الفراغي  -5
 ت الحديثة نوعها وشكلها(. اليوم، وخصوصا من ناحية أصالة قدمه، وبصمات الزمن عليه )اإلضافا

الخاصية الجمالية للتفاصيل والزخارف الداخلية أو المحيطة بالتكوين الفراغي )في األرضيات واألساف  -6
 والحوائط والفتحات(.   
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طار مدى اكتمال المبنى الموجود أو مجموعة المباني التاريخية أو التكوين الفراغي بالماارنة م -7 ع طبيعة وا 
 (.  إسهامات كل العصورمع احترام  للحماية،األصالة عامل ضروري ) هاالتصميم األصلي ل

الحالة اإلنشائية للبناء أو مجموعة المباني وتكلفة إعادتها إلى حالة معاولة من اإلصالح، والمظهر  -1
 المناسبين. 

 أهمية البيئة الطبيعية المحيطة بالبناء أو مجموعة األبنية أو التكوين الفراغي.    -9
حيط والمكان الذي يوجد فيه المبنى أو مجموعة المباني أو التكوين الفراغي، ومدى باائها كما هي حالة الم -11

 )حالة المشهد والبيئة المحيطة(. 

  مدى تعرض البناء أو مجموعة المباني أو التكوين الفراغي وبيئته الخارجية والتفاصيل والزخارف الداخلية -11
والحتمية في المستابل الاريب )نتيجة الهجر أو الصيانة أو أعمال  أو المحيطة، لخطر التغييرات الدائمة\و

 (. أو اإلضافة البناء
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.وزان : 2 جدول رقم   األهمية المعطاة لمعايير تحديد ا

همية  األهميةنوع  الرقم   أ
 كبيرة

همية  أ
 متوسطة

همية  أ
 قليلة 

ة 1  1 2 3  التاريخية والسياسية األهمي

 0 1 2 الندرة  2

 0 1 2 الخصوصية والتمييز 3

 1 2 3 درجة االنسجام مع النسيج الحضري 4

 0.5 1 1.5 الخاصية الجمالية للمنظر العام  5

 0 0.5 1 الخاصية الجمالية للتفاصيل الداخلية 6

 1 2 3 ةصالاأل 7

 0 1 2  اإلنشائيةالحالة  8

 0 1 2 البيئة المحيطة  9

 0.5 1 1.5 الة المحيطح 10

 0.5 1 1.5 المستقبلية لألخطارومحيطه  المنشأمدى تعرض  11

5.22 المجموع   135. 45. 

 
همية كبيرة:            11----5522أ  
.1أهمية متوسطة:         22----2  

همية قليلة:               0----122أ  
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األهمية معايير اختياراألوزان المعطاة حسب  : 1جدول رقم 

 المعالم
 األهمية

التاريخية 
 والسياسية

ية الخصوص الندرة 
 والتمييز 

درجة 
االنسجام 

مع 
النسيج 
 الحضري

الخاصية 
الجمالية 
للمنظر 

 العام

الخاصية 
الجمالية 
للتفاصيل 
 الداخلية

الحالة  صالةاأل
 اإلنشائية

البيئة 
  المحيطة

حالة 
 المحيط

مدى 
تعرض 
 المنشأ

ومحيطه 
 لألخطار

 المستقبلية

المجموع 
(5522) 

 ترتيبال
وفق 
همية  األ

 \ةالتاريخيالمباني 
 5 18.5 1 1 2 1 2 1 1.5 3 1 2 3 المنطقة التاريخية

حوش دار الطل 
 3 19.5 1 0.5 2 2 2 0.5 1.5 3 2 2 3 )الخوخة(

 4 19 1 1 2 1 2 0.5 1.5 3 2 2 3 قصر القيصرية

 1 20 0.5 1.5 2 1 3 0.5 1.5 3 2 2 3 السوق القديم

 2 19.5 1.5 1.5 2 2 2 1 1.5 1 2 2 3 المركز )المقاطعة(

)مدرسة ذكور  المدرسة
هرية   6 16 1 1 1 2 3 0.5 1.5 2 1 1 2 (األساسيةالظا
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 بيان أهمية المباني التاريخية والمعالم المختارة 1-1
ومات من المصادر الكتابية جمع المعل إلى فباإلضافة إلى الكثير من الجهد والبحث، احتاج تحضير بيان األهمية

كما  .المسجلة( ة: نص الماابل1)انظر ملحق رقم  "ختيارية البلد" كبار السن أحدمسجلة مع ماابلة  إجراءالمتوفرة تم 
)انظر خارطة ديد األهمية سالفة الذكرتم االعتماد في تحضيره للمباني والمعالم المختارة وبشكل رئيس على معايير تح

  .(19رقم 
 
  ةلمباني التاريخية الواقعة في المنطقة التاريخيا  1-1-1

 المتجانس والواضح المعالم التاليدي معماريتشكل بمجموعها النسيج ال همية المباني التاريخية من كونهاتأتي أ
خية هذا باإلضافة إلى أهميتها التاري التي جمعت بين العمارة المدنية والفالحية. ،الظاهريةللمنطاة التاريخية في 

واضح كونها ارتبطت بالعديد من األحداث االجتماعية والتاريخية والسياسية التي تركت أثرا  والسياسية واالجتماعية
بالماارنه  مبنى( 165) بعدد المباني التاريخية الكبير جدا  . كما تميزت المنطاة التاريخية المعالم على مستوى المنطاة

من كون معظمها ال تزال بحالة التي تأتي أهمية المباني التاريخية  باإلضافة إلى. مع باقي الارى والبلدات الفلسطينية
طار التصميم متوسطة أو جيدةإنشائية  بالرغم  األصلي لها ولم تتأثر أصالتها كثيرا عبر الزمان بالماارنة مع طبيعة وا 

، باإلضافة إلى وجود نة نسبيامسكو  هذه المباني هذا فضال عن كون ،وجود الكثير من اإلضافات التي تشوهها من
عادةبحمايتها  السكان والبلديةعالي جدا من قبل اهتمام    .(9زيد من التفاصيل انظر ملحق رقم )لم إحياءها وا 

 (Tom Kay)تصوير الشرقية الشماليةمن الجهة  الظاهريةفي لمنطاة التاريخية الجزء من صورة 
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 (Tom Kayالشارع الرئيسي )تصوير  شمالريخية التي تاع حارات المنطاة التا إحدىتاريخية في صورة لمجموعة بيوت    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الظاهرية )تصوير رواق(. التاريخية فيصورة لجانب من المنطاة 
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 )معلم( حوش دار الطل )الخوخة( 1-1-2
حد أودة في الظاهرية نظرا ألهميته التاريخية كونه الموج ةيعتبر حوش دار الطل )الخوخة( من أهم المعالم التاريخي

وكما تأتي أهمية الحوش من ندرة وتمييز التصميم األصلي  لظاهرية،في ا التاليدي المعماري الطرازأهم الشواهد على 
لتاليدي في الظاهرية، وكذلك انسجامه مع النسيج الحضري ا ةوالتكوين المعماري له بالماارنة مع باقي المباني التاريخي

، فريدة الداخلية منها والخارجيةوالشكل العام والتفاصيل والزخارف الحجرية ال للمنطاة التاريخية وجمال المنظر
عملية الترميم جدا  خاصة بعد وخصوصا انه ال توجد أخطار مستابلية تهدده. كما أن الحوش في حالة إنشائية جيدة 

ولم تتأثر أصالته كثيرا عبر الزمن ( . Sida مؤسسة بدعم من 2116)حزيران/ مؤخرا   التي قام بها مركز رواق
طار التصميم األصلي له. وتأتي البيئة المحيطة بالحوش وموقعه المتوسط في احد حارات  بالماارنة مع طبيعة وا 

ة تهدد منطاة التاريخية عامال  إضافيُا يزيد من أهميته كمعلم رئيس، وخصوصا انه ال توجد أخطار مستابلية حايايال
 (.    9هذه البيئة المحيطة )لمزيد من التفاصيل انظر ملحق رقم 

 رقي للحوش حيث يظهر الدرج المستحدث  والمداخل الجنوبية )تصوير رواق(صورة توضح الاسم الجنوبي الش
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 عداد رواق(إاألول للحوش )مخطط الطابق مخطط الطابق األرضي و   
 

.رضي  مخطط الطابق ا

ولمخطط الطابق األ  
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 )تصوير رواق( والشبابيك المزدوجةخل ظهر المدللاسم األوسط حيث ي صورة توضح الواجهة الشرقية
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 )تصوير رواق(  تأهيلها إعادةالتي تمت  واألدراجالواجهة الشمالية للحوش حيث تظهر المداخل المتعددة توضح صورة 

 حيث المدخل الحجري المميز واألرضيات التي تم تبليطها بالبالط الحجري )علية( ألولالواجهة الجنوبية للطابق اصورة توضح          
 رواق( )تصوير      
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 صوير/ ت جيرية( األساف والجدران باصارة بالط تاليدي وقصارةإعادة التبليط ب للغرف من الداخل بعد عملية الترميم ) صور
 رواق(

 
 )معلم( القيصريةقصر   1-1-8
الشواهد ألهميته التاريخية كونه احد نظرا  الظاهريةالموجودة في  ةأهم المعالم التاريخي أحددار خليل  قصرعتبر ي

من ندرة وتمييز التصميم األصلي والتكوين  اصر. وكما تأتي أهمية التاريخ العمارة في الارى والبلدات الفلسطينيةعلى 
، وكذلك انسجامه مع النسيج الحضري التاليدي للمنطاة الظاهرية في ةالمعماري له بالماارنة مع باقي المباني التاريخي

الخارجية له، وخصوصا منها و  الداخليةالحجرية الفريدة التاريخية وجمال المنظر والشكل العام والتفاصيل والزخارف 
أثر أصالته كثيرا ولم تت نسبيا   متوسطةال يزال في حالة إنشائية  اصرانه ال توجد أخطار مستابلية تهدده. كما أن ال

طار التصميم األصلي له. وتأتي البيئة المحيطة  في احد بالحوش وموقعه المتوسط عبر الزمن بالماارنة مع طبيعة وا 
زيد من أهميته كمعلم رئيس، وخصوصا انه ال توجد أخطار مستابلية حاياية عامال  إضافيُا يالتاريخية منطاة الحارات 
 (.    9زيد من التفاصيل انظر ملحق رقم لم البيئة المحيطة )هذه تهدد 
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 كما وتظهر الغرفة الشمالية المهدمة )تصوير رواق( اصرللانطرة الشمالية التابعة لل للواجهة الغربية صورة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )تصوير رواق(اصر صورة للواجهة الشرقية للانطرة الشمالية التابعة لل
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 الانطرة )تصوير رواق( الواقعة فوقوالمميزة للشبابيك الخاصة بالغرفة الزخارف الحجرية الجميلة  توضحصور  

 كما وتظهر المداخل المتعددة للفراغاتوبية الداخلية المطلة على الساحة صورة توضح الساحة السماوية والواجهة الجن
 المختلفة )تصوير رواق(  
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لطابق األول )تصوير تؤدي لالتي تعلوها  كما وتظهر األدراج التي  اإلسمنتية واإلضافة صورة توضح الغرفة الشرقية الجنوبية
 رواق(.
 
 )معلم(  السوق القديم )الشارع التجاري القديم( 1-1-6
الموجودة في المهمة من المعالم  السوق الاديمعتبر ي

حيث  التاريخية واالجتماعيةألهميته نظرا  الظاهرية
 النادر جدا  وجود مباني لها طابع معماري منأنه 

عن الطابع المعماري السكني، حيث مختلف  )تجاري(
كما تأتي . وجدت مثل هذه العمارة فاط في المدن

من تميز التصميم األصلي وندرة  السوق الاديمأهمية 
التكوين المعماري له بالماارنة مع باقي المباني 

جامه مع النسيج في البلدة، وكذلك من انس ةالتاريخي
الحضري التاليدي للمنطاة التاريخية وجمال المنظر 

التفاصيل فيها. و  اختالف  التكتيالتوالشكل العام و 
طار  السوق الاديم كما أن ال يزال بحالة إنشائية جيدة ولم تتأثر أصالته كثيرا عبر الزمن بالماارنة مع طبيعة وا 

عامال  إضافيُا يزيد من الايصرية حارة في وموقعه المتوسط  سوقمحيطة بالتأتي البيئة التاريخية الو التصميم األصلي. 
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خطر الناجم عن  ما عدا أهميته كمعلم رئيس، وخصوصا انه ال توجد أخطار مستابلية حاياية تهدد البيئة المحيطة
 (.    9)لمزيد من التفاصيل انظر ملحق رقم  الهجر وعدم االستعمال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )تصوير رواق(الخاص بالسوق الاديم  الشارع صورة توضح
 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 )تصوير رواق( الواجهة الرئيسية الشمالية للمباني التي تشكل السوق الاديم حيث تظهر أبوابها الكبيرةصورة توضح 
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 رواق( صورة للفرن الاديم الذي ياع خلف السوق الاديم )تصوير

 صورة توضح أحدي المباني التجارية حيث تظهر األبواب الكبيرة المميزة المختلفة عن أبواب المباني السكنية )تصوير رواق(           
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 )معلم( المركز )المقاطعة( 1-1-2
نمط البناء واهد على حد أهم الشأكونه  والسياسية االجتماعيةو  تاريخيةالمعالم ذات األهمية المن  (المااطعة) المركز عتبري

خصوصية وتميز التصميم والتكوين  منأيضا  لمركزاتأتي أهمية و النادرة جدا . الحكم )العسكرية( لمراكز العمارة وطابع 
هذا ومن المالحظ أيضا  أن  .التاريخية المنطاة خارج األخرى المنفردة بالماارنة مع المباني التاريخية لهالضخم المعماري 

له )ما عدا اإلضافات االسمنية الحديثة داخل الفناء أو بجانب  لم تتأثر مع الزمن بالماارنة والتصميم األصليأصالة البناء 
والستمرارية استخدامه عبر الحكومات المختلفة ابتدائا  من الحكومة  نظرا للحالة اإلنشائية الجيدة جدا لمعظم غرفه المركز(

)لمزيد من  وجد أية مخاطر تهدد هذه البيئة في المستابل الاريبتال و  .سطينيةالبريطانية فاألردنية فاإلسرائيلية فالفل
 .(9التفاصيل انظر ملحق رقم 

المااطعات في الضفة الغربية إال في الظاهرية وبلدة دير قديس بعد  هذههذا ومن الجدير ذكره أيضا  أنه حاليا  ال نجد مثل 
 تالل.من قبل جيش االح عملية الاصف التي تعرضت لها

 صورة للمااطعة من الجانب الشمالي الشرقي )تصوير رواق(
 
 
 
 
 



Riwaq / Protection Plan of  Adh Dhahiriya                                                 September 2006 
 

69 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صورة توضح الزاوية الشرقية الجنوبية للمااطعة، حيث البرج المؤلف من ثالثة طوابق )تصوير رواق(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )تصوير رواق( للمااطعةالواجهة الجنوبية صورة توضح 
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  (قتصوير روا) للمااطعة الشرقية الرئيسية للمااطعة حيث تظهر المداخل المتعددةالواجهة صورة توضح 
 

 

 ( )معلم (الظاهرية األساسية ذكورمدرسة المدرسة ) 1-1-1
التاليدية المحلية والغنية العمارة أنماط  احد أهم الشواهد على كونه واجتماعيامة تاريخيا همن المعالم الم المدرسةعتبر ت
الطولي  التكوين المعماريوالتمييز في التصميم األصلي و  الندرة من اميتههأتأتي كما  ،في الثالثينات الظاهريةدة لبل

الحالة يضاف إلى ذلك  رتفعة.ومن جمال الواجهات الم .ةبالماارنة مع باقي المباني التاريخي مبنىلل والمتماثل
 .(9 رقم)لمزيد من التفاصيل انظر ملحق  ئهاإنشاوكونها مستخدمة منذ  مدرسةلالجيدة ل اإلنشائية
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 رواق(ر )تصويالواجهة الرئيسة الشمالية للجزء الاديم من المدرسة التي تمت توسعتها الحاا   صورة توضح 
 

 صورة للواجهة الجنوبية حيث تظهر الغرف الثالث الاديمة )ذات الاباب( وعلى جانبيها الغرف الحديثة )تصوير رواق( 
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 المدرسة لتوسيعهالتي أضيفت الحاا   )غرف تدريس( الحجرية اإلضافاتصورتان توضحان  
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 تحديد مستوى أهمية المواقع األثرية وتصنيفها   -2
يها والباايا فر المعلومات عن العصور التي مرت علاواقع األثرية وكذلك المعالم في أهميتها من حيث تو متتفاوت ال

األثرية التي عثر عليها في الموقع، وهنا يمكن تصنيف المواقع األثرية والمعالم من حيث األهمية بناء على 
نما ال يتوفر لدينا حتى اآلن لمتوفرة عنهاالمعلومات ا . وهذا ال يعني بالضرورة أن المواقع األخرى غير مهمة وا 

لمالحظ هنا العدد الكبير للمواقع التي لم نحصل على معلومات حولها . ومن امعلومات كافية عنها لتادير أهميتها
وذلك بسبب التضارب في األسماء للخرب بحيث يمكن أن يكون هناك عدة أسماء لنفس الخربة مما أربكنا ولم نستطع 

ن للحصول على معلومات أدق ما يكو  الحصول على المعلومات، وهذا يتطلب إضافة جهد للتوفيق بين األسماء
 (21،21)خارطة رقم 

عملية التنمية اآلنية منطاة التنظيم، وبالتالي فان الحماية لن تؤثر على معظم المواقع األثرية تاع بشكل رئيسي خارج 
كما أن حماية المواقع  عالن حماية موقع أثري ال تعني السماح بتدميره،إوتجدر المالحظة أن عدم  في المنطاة.

ن يساعد في عملية التنمية في المنطاة بحيث تصبح نااط جذب سياحي تساعد على والعمل على تأهيلها يمكن أ
 إقامة مشاريع سياحية تساهم في تطوير الدخل لسكان المنطاة في المستابل.

ا في المعمول بها حاليا ، حيث تم اإلعالن عنه هي مواقع محمية ضمن قوانين اآلثار إن معظم المواقع المذكورة
الجريدة  - جدول المواقع التاريخية واألبنية األثرية) ضمن 2في الملحق رقم  1944ية لسنة الوقائع الفلسطين

بالتنسيق مع دائرة اآلثار العامة في  أما باقي الخرب والماامات فالبد من اإلعالن عنها كمواقع محمية الرسمية(.
 السلطة الوطنية الفلسطينية.

منا بزيارتها يمكن اعتبارها مدمرة جراء العبث بمحتوياتها من قبل لصوص ومن المحزن الاول بأن جميع المواقع التي ق
اآلثار ونبشها بطرق عشوائية، كما الحظنا أن عملية البناء الحديث، التي تاع ضمن أراضي بعض الخرب األثرية، قد 

الهامة لكتابة تاريخ  لعبت دورا  أيضا  في تدمير هذه المواقع. مما أدى بالتأكيد إلى ضياع كم هائل من المعلومات
المنطاة. لذلك من الضروري العمل على نشر الوعي حول أهمية هذه المواقع في عملية التنمية للمنطاة في المستابل. 
فإن أي عبث فيها سوف يكون عامل تدمير لخطط التنمية المستابلية، وذلك لوجود أمل في المحافظة على ما باي 

كن بإجراء حفريات أثرية علمية إبراز أهميتها والمحافظة عليها. ومن المالحظ من موجودات هذه المواقع والتي يم
أيضا  أن معظم المواقع قد ازدهرت في الفترات الرومانية والبيزنطية وذلك واضح من خالل باايا األبراج واألعمدة 

اط لبيان أهمية الخرب األثرية واألديرة والكنائس، ومن ثم الفترات اإلسالمية وخاصة المملوكية. وفيما يلي بعض النا
 وخاصة البلدة الاديمة: 

 البلدة القديمة: *
 .1944تم ذكره في الوقائع الفلسطينية العام أسمها كموقع أثري ورد  .1
. تظهر أهمية البلدة الاديمة في الظاهرية من خالل النسيج المعماري التاليدي المتماسك والواضح للمباني الاديمة 2

 باني تعود بتاريخها للفترة المملوكية.والذي يحتوي م
. تحتوي البلدة الاديمة على معالم أثرية مهمة من مباني وماامات ومغر، باإلضافة إلى العناصر المعمارية الزخرفية 3

 التي من الواضح أنه تم إعادة استخدامها وجلبها من المواقع األثرية المحيطة.
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مرت منذ أقدم العصور وحتى اآلن والمتمثلة بوقوعها على نهاية سلسلة . األهمية الجغرافية للظاهرية التي است4
 الجبال الوسطى في فلسطين وبداية صحراء الناب.

 :فلسطينيةالمواقع التي ذكرت في الوقائع ال قائمة* 
ر جول، خربة شويكة، وخربة عناب الصغيرة، وخربة عناب الكبيرة، وخربة دومة، وخربة البيرة، وخربة الدير، وخربة كف

وخربة دير اللوز، وخربة زنوتة، وخربة أم صيرة، وخربة تتريت، وخربة الجعبري، وخربة عسيلة، وخربة دير الغاوي، 
وخربة جوي، وخربة دير سعيدة، وخربة دير الهوى، وخربة مديمنة، ورجوم بير الاصير. باإلضافة للمواقع العشر 

 ا في قائمتنا.الساباة الذكر أعاله قبل الجدول والتي لم نذكره
بيان أهمية المواقع أعاله يكاد يكون واحد وذلك لطبيعة هذه الخرب والتي تاع في أراضي شبه صحراوية وضمن نفس 
البيئة وتكاد محتوياتها تتشابه، مع تميز المواقع التي تحتوي حاليا  على قرى صغيرة وهي: شويكة، وعناب الصغيرة، 

 لمواقع األثرية فإما مهجورة أو يايم فيها سكان يعيشون حياة أقرب إلى البداوة.ودومة، والبيرة، والدير. أما باقي ا
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III مخطط الحفاظ على التراث .
 الظاهريةالثقافي في 
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 . مقدمة عامة1
من خالل  الظاهريةبلدة لمناول في إن الهدف األساس من تحضير مخطط الحفاظ هو حماية التراث الثاافي غير ا

، إلى حين صدور قانون حماية 1966الاوانين سارية المفعول، وباألخص قانون تنظيم المدن والارى واألبنية لعام 
 التراث الثاافي والطبيعي الذي لم يار بعد. يتكون مخطط الحفاظ من تعيين فئات التراث والعناصر المشكلة لتلك

رفاق أحكام تنظيمية خاصة بحمايتهم. الفئات على مخططات ال  تنظيم المختلفة وا 
والعناصر المشكلة لفئاته على مخططات التنظيم، احتاج  15وحتى يتسنى تحديد حدود )تعيين( فئات التراث المختلفة

: المخطط الهيكلي والمخطط التفصيلي. اتحضير مخطط الحفاظ إلى استعمال مستويين من مخططات التنظيم وهم
 ك التوجه في العمل إلى طبيعة قانون تنظيم المدن والارى واألبنية، الذي يوفر إمكانية تعيين التراث كمناطقيعود ذل

(zones) مكانية تعيين العناصر األكثر تفصيال التي ال ، ترفق بأحكام عامة للحماية من خالل المخطط الهيكلي، وا 
 16.طط التفصيلي مرفاة بأحكام أكثر تفصياليمكن أن تظهر كمناطق على المخطط الهيكلي، من خالل المخ

 

 . مكونات مخطط الحفاظ  2
 المكونة على المعلومات التي تم جمعها ودراستها وتحليلها، وبعد تصنيف فئات التراث الثاافي والعناصر المختلفة بناء

صر الواجب حمايتها، أهميتها، بدأ العمل على تحضير مخطط الحفاظ، ليشمل تعيين جميع الفئات والعنالها وتحديد 
المحيطة بها إن وجدت، مرفاة بأحكام خاصة للحماية تنظم جميع األعمال المتعلاة  قباإلضافة إلى تعيين المناط

 بالتراث.
 يتكون مخطط الحفاظ من التالي:  

 تعيين فئات وعناصر التراث الثقافي والمناطق المحيطة به   2-1
اث على مخططات التنظيم، تشكل ناطة البداية في حماية التراث، ذلك أن إن عملية تحديد حدود )تعيين( فئات التر 

  ين على مخططات التنظيم. معرف ومع وضع أحكام الحماية يجب أن تكون لمنطاة أو مبنى
داخل أو خارج حدود مخطط  تذات األهمية سواء وجد غير المناولتم تعيين كافة فئات وعناصر التراث الثاافي 

( على التراث قانون اآلثار )للمواقع األثرية فاط. ينطبق قانون تنظيم المدن والارى واألبنية و لظاهريةالبلدة  التنظيم
على التراث خارج حدود  ،فاطقانون اآلثار نطبق يالموجود داخل حدود التنظيم )حدود المخطط الهيكلي(، بينما 

 التنظيم. 
 
 
 

                                                
.  أما فئات التراث الثاافي غير فئات التراث: يناسم التراث إلى تراث ثاافي وتراث طبيعي.  ويناسم التراث الثاافي بدوره إلى تراث ثاافي غير مناول وتراث ثاافي مناول 15 

 المناول فهي: المعالم والمناطق التاريخية والمواقع األثرية. 
 وجه في تحضير المخططات من خالل الاانون الحالي، ال يتناقض والاانون الماترح لحماية التراث، حيث يتم تعيين وباألخص في تعيين الحدودمن الجدير ذكره، أن هذا الت16 

نما يشكل ناطة البداية والهيكل الرئيسي لمخطط الحفاظ والتطوير الماترح بالاانون، ب تم البناء عليه  لتحضير الملفات حيث يلفئات التراث أو في األحكام المرفاة للحماية، وا 
 .ولتحضير الجزء الذي يتعلق بالتطوير ،التفصيلية الخاصة بعناصر التراث
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 خارج حدود التنظيم(  طبيعيةوال مخطط الحفاظ أ )تعيين المواقع األثرية 2-1-1

 ا. تعيين فئات التراث 
 المواقع األثرية  

 وخصوصا الخرب منها خارج حدود التنظيم، وقد تم تعيين هذه المواقع الظاهريةبلدة تاع معظم المواقع األثرية في 
)انظر خارطة رقم  مكنااط على مخطط الحفاظ أ. ينطبق قانون اآلثار فاط على هذه المواقع كونها خارج حدود التنظي

22 .)    
 ب. تعيين المناطق المحيطة بالتراث

 المواقع األثرية 
تم تعيين مناطق محيطة بالمواقع األثرية التي تم تعيينها على مخطط الحفاظ أ. حددت هذه المناطق المحيطة بدائرة 

(، وذلك إلى حين اتخاذ قرار 22قمالخارطة ر م تعيينها للمواقع األثرية )انظر متر من مركز الناطة التي ت 71قطرها 
يتعلق بمصيرها، وبما أنها خارج حدود التنظيم أصال فال داع للمساس بها، بل  (اآلثار)دائرة  من قبل الهيئة المختصة

 يجب الحفاظ عليها والعمل عل تأهيلها وحمايتها من قبل الهيئة المختصة. 
  
 خطط الهيكلي(: الم على مخطط الحفاظ ب )تعيين فئات التراث  2-1-2

 ا.  تعيين فئات التراث: 
 تم تعيين فئات التراث المختلفة على المخطط الهيكلي، وشمل ذلك: 

 )المنطقة التاريخية )النسيج الحضري التقليدي للبلدة القديمة 

من  ممكن تضم اكبر عدد أنعلى بشكل عام كان التوجه في تعيين المنطاة التاريخية هو اختيار أقل مساحة ممكنة 
المباني التاريخية، باإلضافة إلى اشتمالها على العناصر المشكلة للنسيج الحضري التاليدي للمنطاة التاريخية. إن 
تبني هذا التوجه كان لوعينا بادسية الملكية الخاصة من جهة، وبتبعات الحماية والمسؤولية المترتبة على تطبياها من 

 هة )المصلحة العامة( والمصلحة الخاصة كان ضروريا جدا.جهة أخرى. فخلق التوازن بين الحماية من ج
الشمالية والغربية  من الجهةالمخطط الهيكلي الماترحة من قبل التاريخية )البلدة الاديمة(  ةتغيير حدود المنطاتم 
لمنطاة تاليل مساحة ابهدف وذلك للمنطاة األولى ومن الجهتين الجنوبية والشمالية للمنطاة الثانية،  ،الجنوبيةو 

سوى بعض المباني على أراض فارغة أو مباني حديثة وال يوجد  إالأن هذه المنطاة ال تحتوي التاريخية، وخاصة 
أما  .(وجودها ضمن المنطاة التاريخيةفي المنطاة تستدعي  المنفردة )ال يوجد نسيج معماري تاليدي تاريخيةال

 (. 23 رقم خارطة)انظر  حمايتهاو  فتم تعديلها لتتالءم المنطاة التاريخية أحكامبخصوص 
 المباني المنفردة خارج المنطقة التاريخية 

التي يزيد عمرها عن خمسين عاما، ولم نتمكن ، و ةتم تعيين جميع المباني التاريخية المنفردة خارج المنطاة التاريخي
 الظاهريةالمختلفة في  األراضيالواقع عليها المباني التاريخية لعدم وجود خارطة تحدد قطع  األراضيمن تعيين قطع 

 األراضييتم تعيين المباني التاريخية المنفردة من خالل تعيين قطع  أن(، حيث من المفترض 23)انظر الخارطة رقم 
 الواقعة عليها هذه المباني في المخطط الهيكلي. 
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 المواقع األثرية 

ي خربة األشار ةخربة عناب الصغيرة وخربة دومة وهالواقعة ضمن حدود المخطط الهيكلي،  األثريةتم تعيين المواقع 
  (.23)انظر الخارطة رقم وخربة الدير ورجم الاصير

 ب.  تعيين المناطق المحيطة بالتراث:   
إن الهدف األساس من تعيين المناطق المحيطة، هو خلق منطاة عازلة حول مناطق التراث يتم فيها تنظيم التطور 

 . وخط األفق المميز للبلدة الاديمة ري العامئة المحيطة بالتراث والمشهد الحضظ على البيالعمراني، بما يتناسب والحفا
  المناطق المحيطة بالمنطقة التاريخية 

تم تحديد مناطق محيطة بالمنطاة التاريخية عن طريق اختيار مجموعات من قطع األراضي المحيطة بالمنطاة  
لزم ذلك، اخذين باالعتبار استخدام وتعديل نفس أحكام  أينما يتوافق والحماية المرفاة بها بماالتاريخية وتعديل األحكام 

التنظيم لهذه المناطق في المخطط الهيكلي. كما روعي في تحديد المناطق المحيطة، أن تشمل اكبر عدد ممكن من 
 المباني التاريخية المنفردة خارج المنطاة التاريخية.

 (:24)انظر الخارطة رقم كما يلي  وذلك ووضع أحكام خاصة لها لدة الاديمةبالبتعيين مناطق محيطة و  تحديد تم
 المصنفة كمنطاة  الشارع( شمالللمنطاة التاريخية األولى )المجاورة الشمالية الغربية لمناطق ا

 خاص".  جإلى منطاة "سكن  " تم تحويلها "سكن ج

  إلى( تم تحويلها لجنوبيةشمالية واال) المنطاة التاريخية األولىمن  إخراجهاالتي تم طق المنا 
 ". خاصج  منطاة "سكن

 م تحويلها ت )جنوب الشارع( المنطاة التاريخية الثانية من إخراجهاالشمالية الشرقية التي تم  المنطاة
 ".إلى منطاة "سكن ب خاص

 م تحويلها ت )جنوب الشارع( من المنطاة التاريخية الثانية إخراجهاالتي تم  الجنوبية الغربية المنطاة
 خاص". جإلى منطاة "سكن 

لم يتم تحديد منطاة محيطة بالمباني المنفردة كونها واقعة على قطع أراض تعتبر بحد ذاتها منطاة عازلة يمنع البناء 
قطع  لم نتمكن من الحصول على خارطة ملكيات األراضي وبالتالي لم نتمكن من تعيين الظاهرية)في حالة  عليها

  .األراضي(
 طق المحيطة بالمواقع األثرية المنا 

متر كمنطاة  71تعيين دائرة باطر حدود منطاة التنظيم ب خارج، محيطة بالمواقع األثرية الرئيسة تم تحديد مناطق
  (.23 )انظر الخارطة رقملها أحكامها الخاصة  ،محيطة

 المخطط التفصيلي( علىمخطط الحفاظ ج )تعيين فئات وعناصر التراث  2-1-8
 

ين فئات وعناصر التراث التي ال يمكن أن تظهر على المخطط الهيكلي "كمناطق" على مخطط الحفاظ تم تعي
التفصيلي. حيث تم تعيين المعالم وجميع العناصر المشكلة للنسيج داخل المنطاة التاريخية من كتل وفراغات. هذا 

 ث أو على الهوية الثاافية الخاصة به.باإلضافة إلى تعيين كل ما يمكن أن يؤثر أو يساهم في الحفاظ على الترا
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 ا.   تعيين فئات وعناصر التراث
  المعالم 

 اثنانووجد  حدود المنطاة التاريخية داخلتم تعيين المعالم الرئيسة على المخطط التفصيلي، حيث تركزت معظمها 
 وهي: (24 )انظر خارطة رقم خارجهامنها 

o )حوش دار الطل )الخوخة 

o قصر الايصرية 

o لاديم )الشارع التجاري الاديم(السوق ا 

o )المركز )المااطعة 

o )المدرسة )مدرسة ذكور الظاهرية األساسية 
 

  العناصر المشكلة للنسيج داخل المنطقة التاريخية 
 معماريفي حماية العناصر المختلفة المكونة للنسيج ال (integrated approach)تم إتباع التوجه المتكامل 
م تعيين ية. فباإلضافة إلى تعيين العناصر المعمارية المختلفة )من كتل وفراغات(، تالتاليدي للمنطاة التاريخ

وربطها في عملية الحفاظ على البيئة الحضرية للمنطاة، كون هذه العناصر تشكل في مجموعها  المواقع األثرية
 (. 24ارطة رقم )انظر الخ المشهد الحضاري المميز لهو التاليدي  معماريوترابطها وعالقتها بالنسيج ال

 ونتيجة لذلك شكلت المنطاة التاريخية الجزء األكبر من المخطط التفصيلي، وتم تعيين العناصر التالية فيها: 
o  المباني التاريخية: تم تعيين جميع المباني التاريخية المنفصلة أو المتصلة والتي يزيد عمرها عن

 نسيج الحضري التاليدي للمنطاة التاريخية.   خمسين عاما، كونها تشكل باتصالها مع بعضها البعض ال

o  .األحواش المختلفة في المنطاة التاريخية 
o والمباني المباني التجارية ، الجامعالمدارس،  ،الاديمةالبلدة  عامة: أهمها ساحاتالساحات واألماكن ال

 ...الخ. العامة األخرى

o  ط بالمنطاة، واألزقة والممرات داخل المنطاة الرئيسة والممرات واألزقة: خاصة الشوارع التي تحي عالشوار
 التاريخية.

o  بار، وعائلة حسن حمدان.في المنطاة التاريخية وهي والدواوين  العاللي  علية الطل، وعلية الص 

o .المباني واإلضافات الحديثة داخل المنطاة التاريخية 

o انظر  إزالتهان الممكن وتلك األخرى التي م المباني التاريخية وعناصر النسيج الواجب تدعيمها(
 .الجدول أدناه(

 
 

 
 

 التي من الممكن إلزالتها التاريخية : أرقام المباني 7جدول رقم 
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5132451111165711* 5132451111114511* 5132451111196911 5132451111193111 
5132451111193711* 5132451111196211* 5132451111196111 5132451111115611 
5132451111171311* 5132451111139711* 5132451111144711 5132451111115711 
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  منفردة )خارج المناطق التاريخية( تاريخيةمباني * 

هذا ومن الجدير ذكره أن هناك بعض العناصر األساسية المشكلة للنسيج التي تم وضع أحكام خاصة بها دون 
تاريخية أو المعالم أو المساطب أو العناصر األساسية في المباني ال سلالسالالحاجة إلى تعيينها كاألسوار أو 

 كالواجهات أو الفتحات أو األساف...الخ )انظر بند األحكام المرفاة بمخطط الحفاظ(.
 ب.  تعيين المناطق المحيطة بالتراث 

 للمعالم 
شكلت قطعة األرض التي يوجد عليها المعلم منطاة عازلة بحد ذاتها، كونه حيث لم يتم تحديد منطاة محيطة بالمعالم 

. كما وضعت أحكام تمنع البناء باألراضي )أنظر األحكام المرفاة( ناء عليها بأي شكل من األشكالال يسمح الب
 المالصاة للمعالم المهمة كبديل عن تحديد منطاة عازلة خارج حدود الاطع.الفارغة 

 

 األحكام المرفقة بمخطط الحفاظ  2-2
 :ثالثة أقسامإلى  الظاهريةول في غير المنابحماية التراث الثاافي  ذات العالقةقسمت األحكام 

 نظام األبنية والتنظيم للهيئات المحلية. في أحكام عامة  

 الهيكليمرفاة بالمخطط  أحكام خاصة 

 مرفاة بالمخطط التفصيلي أحكام خاصة 
ث من تنظم األعمال األساسية المتعلاة بالترا حيثكونها عامة نسبيا بتميزت أحكام الحماية المرفاة بالمخطط الهيكلي 

ضافة وتدعيم بينما ركزت األحكام الخاصة المرفاة بالتفصيلي على مستوى التدخل لكل عنصر من . بناء وهدم وا 
التنظيم منطاة لم يتم وضع أحكام تنظيمية بالمواقع خارج حدود ومن الجدير ذكره انه  .عناصر التراث ولبعض فئاته

 حيث ال ينطبق قانون التنظيم عليها. 
 لألحكاموالسياسات العامة  التوجهات 2-2-1
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 ا.  للمعالم والمنطقة التاريخية والبيوت التاريخية المنفردة
 المخططات الهيكلية للتجمعات السكانية من  إعدادالعامة لدى  والسياساتخذ بهذه التوجهات يجب األ

ومجلس  يةواألقليممن قبل لجنة التنظيم المحلية  الهيكليةالمخططات  إقرارقبل فريق التخطيط وعند 
 التنظيم األعلى.

  إن الهدف األساس من هذه األحكام هو تنظيم جميع أعمال البناء على المناطق التاريخية والمباني
التاريخية المنفردة، بما يضمن حمايتها والحفاظ عليها وعلى المشهد الحضاري العام لمراكز المدن 

 والارى التاريخية.

 السماح بهدم أي مبنى تاريخي أو التغيير في معالم أي من  إن التوجه األساس في الحماية هو عدم
 العناصر المشكلة للنسيج المعماري التاليدي بادر اإلمكان.

  ،مراعاة المحافظة على الهوية والمشهد العام للمناطق التاريخية والنسيج الحضري التاليدي المكون لها
مفتوح أمام التطور واإلبداع من جهة،  وأن ال تدخل في تفاصيل التصميم المعماري، تاركة المجال

 وموفرة سهولة تغييرها تبعا للتطورات المستابلية إذا استدعت ذلك من جهة أخرى.

  مراعاة الحفاظ على خط األفق للمناطق التاريخية بتحديد االرتفاعات المسموح بها ألعمال البناء
 واإلضافة.  

 اريخية بحيث تكون أقل ما يمكن. والعتبارات الوضع تنظيم أعمال اإلضافات الحديثة داخل المنطاة الت
االقتصادي العام وضمان استمرارية الحياة في المنطاة، فان التوجه ياضي بالسماح عند الحاجة فاط 

 مات األساسية غير المتوفرة أصال.إضافة الخد

 بناء فيها قدر التوجه العام بما يخص األراضي الفارغة داخل المناطق التاريخية هو تاليص أعمال ال
 ياإلمكان. يتم تحديد قطع األراضي التي ال يجوز الايام بأعمال بناء عليها في المخطط التفصيل

 للمنطاة التاريخية.  

 األثرية للمواقعب.  
  إن التوجه العام في حماية المواقع األثرية، وتبعا لاانون التراث الماترح، هو توفير مستوى عال من الحماية

 ي فان تاييد مستوى التدخل يعتبر عالي نسبيا. لها. وبالتال

  ترخيص مسبق من يسمح الايام بها بقسمت األحكام بحسب األعمال إلى قسمين: أعمال محظورة وأعمال
 ، كل حسب طبيعته وتأثيره على الموقع.ا(حالي)دائرة اآلثار  الجهات المختصة

 هدم على المواقع األثرية أو أي أعمال إنشاء  إن التوجه العام هو عدم السماح بتاتا بالايام بأي أعمال
 للمباني. 

  إن التوجه العام ياضي بأخذ محيط الموقع األثري بعين االعتبار عند وضع األحكام تبعا للتوجه المتكامل
 في الحفاظ، خاصة المناطق الطبيعية المحيطة.
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 محليةبنظام األبنية والتنظيم للهيئات الاألحكام العامة المرفقة  2-2-2
بتاريخ  4/2116تعتبر هذه األحكام والتي تم أقرارها مؤخرا   من قبل مجلس التنظيم األعلى )في جلسته رقم  

هذه األحكام على  تنطبقجزء من نظام األبنية والتنظيم للهيئات المحلية، بحيث  (54بموجب الارار رقم  11/3/2116
مناطق التنظيم الماررة في المخططات الفلسطينية، وتسري جميع األراضي واألبنية ومشاريع األعمار ضمن حدود 

محلية أو مؤسسة عامة أو خاصة. )ملحق رقم  أو معنوي أو دائرة حكومية أو سلطةأحكامه على أي شخص طبيعي 
 األحكام العامة لحماية المناطق التاريخية والمباني المنفردة( 11
 
 األحكام الخاصة المرفقة بالمخطط الهيكلي: 2-2-8

 المنفردة ةوالمباني التاريخي ا.  للمنطقة التاريخية والمعالم
 :أعمال البناء 

 األحكام: 

a.  :بناء مبنى حديث في األراضي الفارغة في المنطاة التاريخية 

i.   :يسمح البناء في األراضي المجاورة لاطع األراضي الواقعة عليها المعالم على أن 

a  قطة األرض المتصلة ال يال االرتداد ألي جانب على من جوانب
 متر.  5باألرض الواقعة عليها المعلم عن 

b    .وبالترسيم بالشكل لخط البناء بالتنسيق مع الجهات المختصة 

ii.  يجوز البناء على األراضي الفارغة داخل المنطاة التاريخية التي لم يتم منع البناء فيها
 بعد تحديدها مع مراعاة األحكام التنظيمية التالية: 

a من مساحة األرض.  %31للبناء  ةتجاوز النسبة المئويأن ال ت 
b  متر  3أن ال يتجاوز االرتفاع الكلي للبناء عن طابق واحد أو ارتفاع

 أيهما اقل.

c   .وبالترسيم بالشكل لخط البناء بالتنسيق مع الجهات المختصة 

b. ل سريان يجوز بناء مبنى حديث في المناطق التاريخية مكان مبنى تاريخي مهدم كليا )ما قب
هذه األحكام(، وذلك بارتفاع يعادل االرتفاع األصلي للمبنى التاريخي المهدم )في حال عدم 
الادرة على تحديد االرتفاع األصلي للمبنى التاريخي المهدم يجوز البناء بارتفاع ال يتجاوز 

وذلك من متوسط منسوب الشارع على الواجهة األمامية(،  متر أيهما اقل 3عن طابق أو 
بالترسيم بالشكل بنفس خط بناء المبنى التاريخي المهدم، وباالعتماد على خرائط االنتداب و 

والممسوحة في الثالثينات واألربعينات  (Built on Area Map)البريطاني للمناطق المبنية 
من الارن العشرين. في حال عدم توفر خرائط االنتداب يتم تحديد خط البناء بالترسيم بالشكل 

 سيق مع الجهات المختصة. وبالتن

c.  :إضافة إلى بناء قائم 
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i.  يجوز إضافة بناء إلى مبنى حديث داخل المناطق التاريخية أو مبنى تاريخي منفرد
 خارج المنطاة التاريخية مع مراعاة األحكام التنظيمية التالية: 

  متر أو طابق واحد أيهما اقل.  3أن ال يتجاوز ارتفاع البناء بعد اإلضافة عن 

 ضافة العمودية: يمنع إضافة أي طوابق حديثة باستثناء طابق الرووف وذلك اإل
 حسب أحكام التنظيم.   

 لإلضافة والبناء الاائم بعد  ةاإلضافة األفاية: على أن ال تتجاوز النسبة المؤوي
 من مساحة األرض.   %31اإلضافة عن 

ii.  الفراغات داخل تسمح اإلضافات الداخلية أو إجراء بعض التغييرات في استخدام
المباني التاريخية، بما ال يؤثر على المظهر الخارجي أو على الحالة اإلنشائية. 

 يستثنى من ذلك المعالم 

 التوجهات والتوصيات:

a.  معالجة اإلضافات الحديثة الاائمة بحيث ال يؤثر شكلها على النسيج المحيط وذلك بمعالجة
 مادة البناء أو االرتفاع.

b. مع  ومادة البناء ضافة )الخدمات األساسية( من حيث الشكل والحجميجب أن تتناسب اإل
 النسيج المعماري التاليدي والبيئة المعمارية المحيطة.

c.  يجب عند البناء في األراضي الفارغة أن يتناسب شكل البناء وطرازه المعماري ومواد البناء
 مع البيئة المعمارية المحيطة. 

 أعمال الهدم واإلزالة 
 أحكام: 

a. منع هدم أو تخريب اآلبار أو طمها أو استخدامها كحفر امتصاصية. ي 
b. يسمح هدم اإلضافات الحديثة على المباني التاريخية 
c.  يجب هدم المباني واإلضافات الحديثة أو أجزاء منها إذا كانت هذه المباني أو اإلضافات

 تؤثر على الحالة اإلنشائية للمعالم أو للمباني التاريخية 
 

 : والتوصياتالتوجهات 
وأي من العناصر المشكلة للنسيج المعماري  ةأن التوجه العام يمنع هدم أي من المباني التاريخي

في المنطاة التاريخية. بالرغم من ذلك يمكن تحديد المباني الاديمة المهدمة جزئيا أو كليا والتي 
زالة األجزاء المتباية منها.  يعتمد ذلك ع لى قيمة البناء المهدم من يسمح الايام بأعمال هدم وا 

خالل تحديد مستوى األهمية وعلى الايمة المالية الالزمة إلعادة بناءه وعلى مادار تهديد البناء 
 للمباني المجاورة. ةالمهدم للسالمة العامة والحالة اإلنشائي
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 أعمال التدعيم  
 :أحكام

a. هدد السالمة العامة منعا من انهيارها. على المالك تدعيم المباني التاريخية أو أجزاء منها والتي ت 
b.  إذا تخلف المالك عن الايام بأعمال التدعيم يجوز للهيئات المحلية للتنظيم باألعمال نيابة عن 

 المالك وعلى نفاته الخاصة.
  

 17األثرية واقعب. للم
الجريدة الرسمية )لم يتم نشر  التي تم نشرها فييحمي المواقع األثرية  1966الاديمة لعام  بالرغم من أن قانون اآلثار

وجدنا  انه يوجد بعض المواقع األثرية التي لم تنشر حتى اآلن، وبالتالي، إال (1944قائمة بالمواقع األثرية منذ عام 
 (على المخطط الهيكليلحماية المواقع األثرية الواقعة ضمن حدود منطاة التنظيم ) ضرورة لوضع بعض األحكام

 أكثر تفصيال وشمولية. هذه األحكام ، بحيث تكونيهاظ علالحفاحمايتها و لضمان 
 األعمال المحظورة 

 يحظر الايام بأي من األعمال التالية:
a.  .هدم المواقع األثرية أو تخريب أجزاء منها 

b. .إقامة أية إنشاءات دائمة تشوه سمات المواقع األثرية 

c.  ئية أو إلصاق اإلشارات أو الرموز عرض اإلعالنات التجارية أو تركيب الهوائيات أو األنابيب المر
 على المواقع األثرية أو المناطق المحيطة بها.

d.  .زراعة األشجار داخل المواقع األثرية 

e.  .إلااء النفايات أو األتربة أو الجثث النافاة في المناطق األثرية 
 

 تقييد بعض األعمال والتصرفات بالحصول على ترخيص أو إذن 
 :المختصة )دائرة اآلثار( الجهاتا الحصول على ترخيص من ذكره ةاآلتيتتطلب األعمال 

a. :أعمال اإلنشاء وتشمل 
i. .أعمال الصيانة والترميم 
ii. .التعديالت أو اإلضافات أو أعمال البناء 

iii.  أية أعمال داخلية تنفذ في المواقع األثرية، والتي قد تؤثر عليها أو أي  من عناصرها أو
 ملحااتها.

b. رباء، والهاتف، والغاز، والماء، والمجاري، والطرق، وأنظمة النال، أعمال البنية التحتية: الكه
 والكابالت، ومكبات النفايات.

c. .أعمال المسح أو التنايب أو الحفر أو إزالة األتربة في المواقع األثرية 
d. .أية أنشطة صناعية أو تجارية أو زراعية أو علمية 

                                                
 تم اخذ هذه األحكام من قانون التراث المقترح "قانون حماية التراث الثقافي في فلسطين" . 17 
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e.  .أعمال االستثمار 
f. .أعمال تاسيم األراضي 
g. ريف.أعمال التج 
h. .أعمال وضع الالفتات واليافطات 

 
 :.  األحكام العامة بالمنطقة المحيطة للمنطقة التاريخيةج
 

فاظ على خط األفق للحوذلك  لمنطاة التاريخية ة لمحيطالمناطق الفي تم تعديل أحكام البناء واستخدامات األراضي 
 : للبلدة الاديمة وذلك وفق الجدول

 
 
 األحكام الخاصة المرفقة بالمخطط التفصيلي 2-2-6

ركزت األحكام الخاصة المرفاة بالمخطط التفصيلي على جميع العناصر المكونة للنسيج الحضري التاليدي، بحيث تم 
الم، مباني تاريخية بما تشمل من تاسيمها تبعا لتاسيم عناصر النسيج  إلى كتل وفراغات، لتشمل األبنية من)مع

عناصر معمارية مختلفة(، أما الفراغات المعمارية فاد شملت أحواش وممرات وشوارع وأزقة وساحات وحدائق 
 . كما شملت األحكام المباني المنفردة خارج النسيج التاليدي والعناصر األساسية المشكلة لها.روحواكي

 
 
 

 
 ة بالمناطق المحيطة بالمنطاة التاريخيةالخاص األحكام:  8 جدول رقم

الخاصة األحكام المنطقة  

   ب خاص  سكن

والتنظيم للهيئات  األبنيةسكن ب الواردة في نظام   أحكامينطبق عليه جميع 
 ما يلي: المحلية ما عدا

 حيث يسمح بطاباين فاط :عدد الطوابق. 
  33 : حيث يسمح البناء بنسبةنسبة بناء%. 
 متر أيهما أقل. 7ي: ال يتجاوز الطاباين أو ارتفاع ارتفاع المبان 

  ج خاص  سكن

والتنظيم للهيئات  األبنيةسكن ج الواردة في نظام   أحكامينطبق عليه جميع 
 ما يلي:المحلية ما عدا 

 .عدد الطوابق: حيث يسمح بطاباين فاط 
   33نسبة بناء: حيث يسمح البناء بنسبة%. 
 متر أيهما أقل. 7لطاباين أو ارتفاع ارتفاع المباني: ال يتجاوز ا 



Riwaq / Protection Plan of  Adh Dhahiriya                                                 September 2006 
 

86 
 

 حجرية( وأسوارني تاريخية ومباني منفردة وسالسل ا. األبنية المعمارية )معالم ومبا
 حماية الواجهات

 أحكام
  وأبعاد  ارتفاعمن للمباني التاريخية والمباني المنفردة والمعالم يمنع تغيير معالم الواجهات الخارجية

و وعناصر معمارية، كما يمنع استبدالها في المباني التاريخية والمباني المنفردة بمواد أ مواد بناءو 
 عناصر ال تتالءم والبيئة المحيطة.

 .)يسمح في حاالت الضرورة عمل فتحات في الواجهات )انظر بند الفتحات 
 التوجهات والتوصيات

  .يجب الحفاظ على الطباات التاريخية المختلفة المشكلة للواجهات وعدم تمييز طباة تاريخية عن أخرى 

 حماية األسطح الخارجية

 أحكام
 شكل التاليدي لألسطح في المباني التاريخية والمعالم والمباني المنفردة.يجب الحفاظ على ال 
 .يجب عزل األسطح وتصريف المياه عنها وذلك للحفاظ على البناء التاريخي 

  المنفردة أو حتى  أويمنع استخدام األسبستوس أو الزينكو لتغطية أسطح المعالم أو المباني التاريخية
 المباني الحديثة الاائمة.

 منع وضع الخزانات واألنتينات والصحون الالقطة وأبراج تاوية البث الالسلكي على أسطح المعالم. ي 
 التوجهات والتوصيات

 .يفضل عدم استخدام روالت الزفتة لعزل أسطح المعالم والمباني التاريخية والمنفردة 
 السلكي على أسطح يفضل عدم وضع الخزانات واألنتينات والصحون الالقطة وأبراج تاوية البث ال

 المباني التاريخية والمنفردة وأسطح المباني الحديثة في المناطق التاريخية. 

   .يفضل استخدام مزاريب الصاج أو الحديد السكب بدل البالستيك 
 حماية األسقف الداخلية

 أحكام
 نت دوامر أو يجب الحفاظ على الشكل التاليدي لألساف وعلى العناصر التاليدية المكونة لها، سواء كا

 عاود أو دعامات خشبية في المعالم والمباني التاريخية والمباني المنفردة.  
 .يجب استخدام المواد التاليدية للاصارة والكحلة وذلك حسب مواصفات الترميم المرفاة 

 فردة.يجب عدم تغيير المعالم الرئيسية لألساف عند التدعيم في المعالم والمباني التاريخية والمباني المن 

 والمباني المنفردة بالطرق والمواد التاليدية. ةيجب قصارة األساف الداخلية في المعالم والمباني التاريخي 

 .يمنع نجف أية قصارة تاليدية لألساف بهدف كشف الحجر 
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 الجدران الداخلية
 أحكام 
 لمعالم والمباني التاريخية يمنع تغيير مواد البناء التاليدية األساسية في الجدران الداخلية التاليدية ل

 والمباني المنفردة. 
  يسمح إضافة جدران داخلية )باستخدام مواد حديثة أو تاليدية( بحيث ال تؤثر على الحالة اإلنشائية

 للبناء في المباني التاريخية والمباني المنفردة ويمنع ذلك في المعالم.

 لم الرئيسة لها. يمنع هدم الجدران الداخلية في المعالم أو تغيير المعا 
  ،يمنع هدم الجدران الداخلية اإلنشائية في المباني التاريخية والتي قد تؤثر على الحالة اإلنشائية للمبنى

باإلضافة إلى الجدران غير اإلنشائية، والتي تساعد في فهم أهمية البناء، وتعتبر جزء رئيس في فهم 
 هوية البناء. 

 لاصارة والكحلة، وذلك حسب مواصفات الترميم المرفاة.يجب استخدام المواد التاليدية في ا 
 التوجهات والتوصيات

  يفضل عدم تغيير أي من التجويفات أو البروزات أو الحنيات أو الركب أو األقواس أو االوجاة
 الموجودة في الجدران الداخلية في المباني التاريخية والمباني المنفردة أو في العناصر المشكلة لها.

 م نجف أية قصارة تاليدية للجدران الداخلية بهدف كشف الحجر.يفضل عد 
 األرضيات

 أحكام 
 بما فيها الراوية( في المعالم والمباني التاريخية والمنفردة.  اطبيمنع هدم المص( 
 قاع البيوت(للمستوى األرضي ة والمنفرد ةللمباني التاريخي ةسمح بتغيير مستوى األرضيات الداخليي( ،

، ويمنع ذلك في أو على العناصر المعمارية الداخلية اإلنشائيةثر ذلك على الحالة ال يؤ  أنعلى 
 المعالم. 

  األرضيات الداخلية في المباني التاريخية المواد المستعملة )تاليدية أو حديثة( في تغطية يسمح بتغيير
  الم.، ويستثنى من ذلك المعحسب األحكام والمواصفات المرفاةوالمباني المنفردة وذلك 

 التوجهات والتوصيات
  .يفضل استعمال البالط التاليدي أو المدات الجيرية التاليدية في تغطية األرضيات الداخلية 

  يفضل استعمال البالط الحجري غير المنتظم أو البالط الحجري السلطاني في تغطية األرضيات
 الخارجية. 

 الفتحات

 أحكام 
 ة والمباني المنفردة بحيث ال تؤثر على الحالة اإلنشائية يسمح عمل الفتحات في المباني التاريخي

 للمباني. 
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  يجب أن تكون الفتحات المستحدثة في المباني التاريخية والحديثة في المناطق التاريخية والمباني
وال تمس بروح وشكل البناء وتنسجم معها عن الفتحات األصلية المنفردة بنسب طولية وان تكون مميزة 

 حيطة به.  والبيئة الم
 

 مظهر البناء الخارجي 
a) األلوان 

  أحكام
 .يمنع استخدام الدهانات الحديثة في تغطية األسطح الحجرية للواجهات والجدران 

  يجب استخدام األلوان التي يتم استنباطها من البيئة المحيطة في المباني التاريخية والحديثة المحيطة
 والمباني المنفردة خارج النسيج. 

b) التنظيف 
 أحكام
  يجب على المالك أو المشغل للبناء، إزالة النباتات واألعشاب عن المباني التاريخية والمنفردة، وذلك

 ألنها تؤثر سلبا على الحالة اإلنشائية للمباني التاريخية.

  يجب على المالك أو المشغل للبناء، تنظيف األحواش والمباني التاريخية والمباني المنفردة والساحات
 من الطمم والنفايات وباايا الحيوانات أو كل ما يشكل مكرهه صحية في المنطاة التاريخية. العامة 

 
 األلواح الدعائية والالفتات

 أحكام
 مساحتها وشكلها( في حالة وضعها في المنطاة التاريخية. تيجب توحيد األلواح الدعائية والالفتا( 
 معالم أو المباني التاريخية والمنفردة. يمنع وضع وتثبيت األلواح الدعائية التجارية على ال 
  .يمنع وضع األلواح الدعائية التجارية االلكترونية في المناطق التاريخية 

 العناصر المعمارية المميزة
 أحكام
  سواء  التغيير في معالمها أوتشويهها  أومنع هدمها المميزة و  المعمارية المحافظة على العناصريجب

 .              في الخارج كالمداخل أو المشربيات أو األبواب ووالمساطب أ والناوش تلرسوماكانت في الداخل كا
 ،وجب  وفي حال .للترميم مواصفات المرفاةبال ديجب التايي عند ترميم العناصر المعمارية المميزة

 . ، يجب أن ال تمس بتكوين أو روح المبنى األصليةاستبدالها بعناصر حديثة
   إال في حال تشكيله خطرا على  بدال أي عنصر من العناصر المعمارية للمعالماست أويمنع تغيير

 السالمة العامة. 
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 البنية التحتية الخارجية
 أحكام 
  جميع  يدتمديمنع استخدام الدهانات الحديثة في تغطية األسطح الحجرية للواجهات والجدران، كما يجب

 . وغيره تحت األرضياتوكهرباء  اءيوممجاري خطوط من الخارجية البنية التحتية  شبكات
 

 أعمال الكهرباء والميكانيك الداخلية
 أحكام

  يسمح الايام بأعمال التمديدات الكهربائية والميكانيكية في المباني التاريخية والمنفردة والمعالم بحيث ال
سومات والناوش تؤثر على الحالة اإلنشائية للمباني وال تؤثر على العناصر المعمارية المميزة )كالر 

 الحجرية والبالط التاليدي(.
 مواد البناء

 أحكام
  يجب استخدام الحجر كمادة بناء رئيسة في واجهات المباني واإلضافات، على أن يتناسب شكل الحجر

 ولونه ونوعه والحجارة التاليدية المستخدمة في المنطاة التاريخية. 
 ية ألي من الواجهات الخارجية للمباني. يمنع استخدام الطوب أو األسمنت أو الزينكو كتغط 

 التوجهات والتوصيات
  من المفضل استخدام الحجر في تغطية المسطحات أو الواجهات اإلسمنتية الاائمة أو قصارتها على

 الموجودة. ةأن يتناسب شكل الحجر ولونه مع الحجارة التاليدي
  واألسوارالسالسل 

 أحكام
  من السالسل واألسوار الحجرية. يجب إعادة بناء األجزاء المهدمة 
 .يمنع عمل أي من األسوار الحديثة باالسمنت ويجب عملها على طراز السالسل أو األسوار التاليدية 

 
 التوجهات والتوصيات

 في  ةمن المفضل تغطية األسوار اإلسمنتية بالحجارة التي تتناسب مع لون وشكل الحجارة المستخدم
 . المنطاة التاريخية أو قصارتها

 استخدامات المباني التاريخية والمباني المنفردة 
 أحكام

 أو بما يؤثر عليها إنشائيا أو والحفاظ عليها  بما يتنافى ريخية والمنفردةيمنع استخدام أي من المباني التا
 .بيئيا
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 ب. الفراغات المكونة للنسيج المعماري 
 األحواش )الساحات الداخلية(

 أحكام 
 إزالة اآلبار داخل األحواش. يمنع قطع األشجار أو 

  .يمنع إضافة الخدمات األساسية في األحواش في حال توفر مكان بديل لذلك 

 
 طب والمناطق الطبيعية:االمص
 أحكام

 .يمنع قطع األشجار داخل المنطاة التاريخية 
 سل طب الموجود داخل المنطاة التاريخية والعناصر المشكلة لها من سالايجب الحفاظ على نظام المص

 حجرية أو قصور أو تربة وعدم إزالتها أو تشويهها أو هدمها.

 
 الساحات العامة 

 أحكام
 .الخ.  يسمح بإقامة المنشآت المؤقتة للمصلحة العامة كاألعمال الفنية والمااعد وعناصر اإلنارة .. 

 التوجهات والتوصيات
  نباتات. من المفضل أن تحتوي الساحات العامة على مساحات خضراء من أشجار و 
 

 الحدائق المنزلية
 أحكام 

  يجب عدم تغير المعالم أو المالمح الرئيسة للحدائق المنزلية في المناطق التاريخية أو بتلك الخاصة
 بالمباني المنفردة.

 التوجهات والتوصيات: 
 دائق يع زراعة األشجار والنباتات المنزلية في الحدائق المنزلية في المناطق التاريخية وبالحجيجب تش

 الخاصة بالمباني المنفردة .

 
 الشوارع واألزقة

 أحكام
 .يمنع توسيع األزقة الضياة لكونها تشكل جزءا أساسيا من النسيج الحضري التاليدي 
 .يمنع دخول المركبات الثايلة في األزقة 
  .يجب المحافظة على األرضيات األصلية إن وجدت من بالط وغيره 
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Vلبلدة مخطط الحفاظ  . ماذا بعد
 الظاهرية
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إلنجازه،  وبءالد( تطلب الكثير من الجهد والعمل الظاهريةلبلدة بالرغم من أن هذا العمل )تحضير مخطط الحفاظ 
ي في فلسطين بشكل عام وفي لواجب إتمامها لحماية التراث المعمار إال أن هذا المشروع يعتبر من أولى الخطوات ا

خاص. لذلك ارتأينا انه من المفيد ذكر وتوضيح الخطوات المستابلية الالزمة للحماية والتي لم يغطيها  بشكل الظاهرية
 مشروعنا هذا، وهي باختصار التالية:

   
المصادقة على مخطط الحفاظ )المخطط الهيكلي والمخطط التفصيلي(: فمن خالل قانون تنظيم المدن  .1

المخطط الهيكلي لضمان الحماية العامة لفئات وعناصر التراث  واألبنية الحالي نسعى إلى المصادقة على
الثاافي من خالل تحديدها ووضع أحكام عامة مرفاة بها، واستغالل هذه الفترة أيضا للمصادقة على مخطط 

 الحفاظ التفصيلي )كمخطط تفصيلي مرفق بالمخطط الهيكلي(.
، وذلك كبداية ألهميتهاالمعرضة للمخاطر تبعا تحضير ملف خاص بالمعالم والمباني التاريخية المهمة أو  .2

للمرحلة الثانية من مخطط الحفاظ والتطوير، بحيث يتم من خالل الملف تحديد خصوصية تلك المباني أو 
العناصر، كما يتم تحديد مستوى التدخل الذي يتالءم وخصوصيتها ويضمن الحماية لها. علما انه تم البدء 

 تاريخية التي تم ترميمها وللمعالم المهمة.بتحضير ملف لبعض المباني ال

حسب المخطط  الظاهريةللمنطاة التاريخية في وخطة التطوير واإلحياء  مستابلية العمل على تطوير رؤية .3
 .الماترح وبناء على المعايير األساسية التي تم طرحها في مخطط الحفاظ
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VI .المالحق قائمة 
 

 . ت الخاصة بالتراث الثقافيلتعريفاا 1ملحق 
  1811والتعديالت األردنية عليه لعام  1828تلخيص وتحليل قانون اآلثار الفلسطيني لعام  2ملحق 
واألبنية )قانون  المداخل المتاحة لحماية الممتلكات الثقافية من خالل قانون تنظيم المدن والقرى 8ملحق 

 (1811( لسنة 98مؤقت رقم )
 1889سجل رواق  – الظاهريةبلدة للكتابي التقرير ا 6ملحق 
 1889 سجل رواق– الظاهريةبلدة للمباني التاريخية في ملخص التقرير التفصيلي  2ملحق 
 2001سجل رواق  – الظاهريةملخص التقرير التفصيلي للمباني التاريخية في بلدة  1ملحق 
 2001سجل رواق  – اهريةالظ بلدة التقرير التفصيلي للمباني التاريخية في       9ملحق 
 المسجلة ت نص المقابال 8ملحق 
 الظاهريةبيان األهمية للمباني التاريخية والمعالم المختارة في بلدة  8ملحق 
 األحكام العامة لحماية المناطق التاريخية والمباني التاريخية المنفردة 10ملحق 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Riwaq / Protection Plan of  Adh Dhahiriya                                                 September 2006 
 

94 
 

 1ملحق رقم 
 افي التعريفات الخاصة بالتراث الثق 

 التراث الثاافي والطبيعي. التراث

التراث المادي المناول وغير المناول ذو األهمية التاريخية أو المعمارية أو األثرية أو  التراث الثقافي
 غير أوالدينية أو الفنية أو العلمية أو االجتماعية الذي يزيد عمره عن خمسين عاما، 

 ذلك مما تارره الهيئة.

األهمية  التراث الثقافي ذو
 الوطنية

التراث ذو األهمية التاريخية أو المعمارية أو األثرية أو الدينية أو الفنية أو العلمية أو 
االجتماعية الذي يمثل قيمة ومعاني مميزة ومهمة للمجتمع العالمي أو الشعب 

 الفلسطيني، والذي يزيد عمره عن خمسين عاما أو غير ذلك مما تارره الهيئة. 

التراث ذو األهمية التاريخية أو المعمارية أو األثرية أو الدينية أو الفنية أو العلمية أو  األهمية المحليةالتراث ذو 
االجتماعية والذي يمثل قيمة ومعاني مميزة وخاصة لفئة محلية من المجتمع 

  الفلسطيني ويزيد عمره عن خمسين عاما أو غير ذلك مما تارره الهيئة.

في غير مكونات التراث الثقا
 المنقول

هي المعالم والمناطق التاريخية والمواقع بما فيها المواقع األثرية والمشاهد الثاافية 
 وغيرها التي يزيد عمرها عن خمسين عاما.

المناطق الشاهدة على أعمال اإلنسان أو األعمال المشتركة بين اإلنسان والطبيعة،  المواقع الثقافية
لمشاهد الثاافية، وقد تشمل المعالم ومجموعات المباني بما فيها المواقع األثرية وا

التاريخية التي قد تحتوي على مخلفات وتأثيرات إنسانية مميزة أو متجانسة بالادر 
الكافي الذي يجعلها قابلة للتعريف أو التحديد طوبوغرافيا، وتعتبر ذات أهمية تاريخية 

و معمارية، ويزيد عمرها عن خمسين أو أثرية أو فنية أو علمية أو اجتماعية أو دينية أ
 عاما أو غير ذلك مما تارره الهيئة.

هي المستارات البشرية ذات النسيج المعماري المميز أو أجزاء منها، كمجموعات  المناطق التاريخية 
المباني أو األحياء، وتشمل المعالم والمواقع األثرية والمواقع الطبيعية وعناصر مميزة 

والساحات والاناطر، التي تشكل بسبب ترابطها وتجانسها وموقعها في  كالشوارع واألزقة
المشهد وعمارتها وتكوينها، منطاة معرفة طبوغرافيا، وتعتبر ذات أهمية تاريخية أو 
فنية أو جمالية أو أثرية أو علمية أو اجتماعية، وتشكل قيمة محلية أو وطنية أو 

 ر ذلك مما تارره الهيئة.إنسانية، ويزيد عمرها عن خمسين عاما. أو غي

 



Riwaq / Protection Plan of  Adh Dhahiriya                                                 September 2006 
 

95 
 

هي المباني أو المنشآت أو العناصر التي تتكون من أشغال معمارية أو صروح  المعالم
ومعالم منحوتة ومشيدات أثرية أو هندسية، باإلضافة إلى محيطها وملحااتها ولوازم 
 تركيبها وتثبيتها وتجهيزها، والتي تشكل حمايتها مصلحة عامة وطنية أو محلية وتمثل
أهمية تاريخية أو أثرية أو فنية أو علمية، ويزيد عمرها عن خمسين عاما أو غير ذلك 

 مما تارره الهيئة.

المنشآت المهجورة أو المهدمة أو أجزاء منها أو أية إضافات عليها، وطباات األتربة  المواقع األثرية
ما( أو غير ذلك المتراكمة فوقها واآلثار تحت المائية )التي يزيد عمرها عن خمسين عا

مما تارره الهيئة، كما تتكون هذه المواقع من مواد ثاافية مناولة أو غير مناولة 
كالمعالم والمشيدات البشرية والطباات األثرية والمواد المناولة، والتي يمكن إخضاعها 

 للدراسات األثرية سواء تم حفرها أم ال.

 ف إلى تحديد اكتشاف المواقع والمعالم األثرية.استاراء علمي منظم لسطح األرض يهد األثريالمسح 

المعالم الطبيعية المكونة من التشكيالت الفيزيائية والبيولوجية أو جزء منها والتشكالت  التراث الطبيعي 
الجيولوجية والفيزيوغرافية والمناطق التي تعتبر موطنا  رئيسيا  لألنواع المحلية من 

ة الطبيعة، أو التشكيالت التي لها أهمية طبيعية من الحيوانات والنباتات، ذات األهمي
 وجهة نظر العلم والحماية والجمال الطبيعي.

قوائم تضم فئات التراث الثاافي التي تتمتع بأحكام الحماية الخاصة، وتبين الموقع  السجل الوطني
وحدوده، وتصنيفه ضمن فئته، وأهميته الوطنية أو المحلية. وينشر الارار بإدراج 

 لتراث في السجل الوطني في الوقائع الفلسطينية.ا

خطة تفصيلية تشمل دراسة تفصيلية متكاملة لفئة من فئات التراث الثاافي المسجل  خطة الصيانة والترميم
 وتضم المعايير واألساليب والمواصفات والمواد المسموح استخدامها.

عناية بالايمة التراثية والثاافية ويشمل تعيين فصيلي متكامل يبرز كيفية التمخطط  خطة الحفاظ والتطوير
المناطق المسجلة والمناطق المحيطة بها بهدف حمايتها، كما يشمل أحكاما  عامة 

 وخاصة توضح طرق الحماية وأساليبها.
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 2ملحق رقم 
والتعديالت األردنية عليه لعام  ،1828تلخيص وتحليل قانون اآلثار الفلسطيني  

1811 
 

 1828آلثار الفلسطيني لسنة قانون ا
 "قانون اآلثار الاديمة"

. ويذكر بأن 1966بعد أن جرى تعديله بارار من مجلس الوزراء األردني عام  1967ساد هذا الاانون حتى عام 
 . 1946، 1937، 1934الاانون قد عدل خالل فترة االنتداب سنة 

الذي أناط جميع الصالحيات  119ات( أهمها الارار رقم قرار  9كما عدل الاانون عبر سلسلة من األوامر العسكرية )
الخاصة بالاانون بالحاكم العسكري أو من يخوله، كما ألغى كافة الارارات والتعيينات والصالحيات الصادرة قبل السابع 

رار ، والذي عدل بالا1967. أما في قطاع غزة فاد استمر الاانون االنتدابي بالسريان حتى عام 1967من حزيران 
 .1973لسنة  462العسكري رقم 

 يتكون الاانون من الفصول التالية:
 يتكون من موضوعين أساسيين تفسير اصطالحاتالفصل األول: 

م وشمل أيضا الباايا اإلنسانية أو الحيوانية قبل سنة 1711األثر: هو كل ما صنعه اإلنسان قبل سنة  .1
 م. 611

 لمنصوص عليه في الاانونصالحيات مدير اآلثار في تعيين األثر غير ا .2

  م. كما خول الاانون المدير، ضمن الحد المعاول  1711المباني التي بنيت بعد عام 

  إعالن أية منطاة كموقع تاريخي إذا اعتاد بأنها تحتوي على آثار أو ذات صلة بحوادث تاريخية
 هامة. 

 تحديد ما هو األثري وما هو غير ذلك 

 
لك لكل أثر يكتشف، ا: يعتبر المندوب السامي، ممثال للحكومة هو الملقديمة وتملكهااكتشاف اآلثار االفصل الثاني: 

 كما يحق له شراء أي أثر. وهناك حاالت تسمح للفرد تملك األثر )الاسمة مثال( إذا تم ذلك وفق الاانون.
 

 الحفرياتالفصل الثالث: 
 الحفر بدون رخصة ممنوع. .1

 على تمويل عملية الحفر، بدون تفرقة بالجنسية أو المعتاد الديني.تمنح رخصة الحفر للمؤهلين، والاادرين  .2
 الحصول على إذن المالك لألرض )إذا كانت خاصة( .3

 توفير سلسلة من اإلجراءات قبل وبعد الحفر. .4

 تصدير اآلثار القديمةالفصل الرابع: 
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 ال يجوز تصدير أي أثر إال بالحصول على رخصة من المدير.  .1

باإلضافة إلى  )مدير دائرة اآلثار( لاطعة المنوي تصديرها للمعاينة لدى المديرعلى المصدر أن يودع ا .2
 المعلومات المتعلاة بها وسعرها.. الخ.

 ها في فلسطين.ئيستطيع المدير منع تصدير أية قطعة يرى ضرورة باا .3

 ال يستطيع منع تصدير أي أثر مخصص لمااصد دينية، أصدرته هيئة دينية. .4
 

 اني والمواقع التاريخيةالمبالفصل الخامس: 
يستطيع المدير نشر قائمة بالمباني والمواقع التاريخية وتحديد حدودها في الجريدة الرسمية، ويستطيع أن  .1

 يضيف عليها أو تعديلها. وتنشر في مراكز إعالن مختلفة وذلك حتى يتمكن الجمهور اإلطالع عليها.

دون إذن. كما ال يجوز الحفر في أي بناء أو بالارب ال يجوز الحفر في المواقع إلى عمق يتجاوز المتر ب .2
منه أو إضافة شيء أو إنااص أو زرع الشجر... بدون إذن. كما ال يجوز الهدم أو اإلضافة بدون إذن، وال 

 ينطبق هذا على المباني الدينية.

إعانة لذلك إن كان المبنى أو الموقع التاريخي ملكا خاصا: يتفق مع صاحبه على صيانته ويمكن إعطاءه  .3
الك )وفاا ألحكام استمالك األراضي(، أو مباالست أو)طوعي(. كما يجوز للمدير شراء الموقع بالمفاوضة، 

 يلزم بتأجيره.

 يجوز للمدير أن يعهد لجمعية أو مؤسسة وقاية وصيانة موقع معين، وفق إحكام معينة. .4
 ه باسمه.إذا كان الموقع غير مسجل كملك خاص، فيحق للمندوب السامي تسجيل .5

ألغراض  ةيسمح مالك العاار التاريخي للمدير أو من ينتدبه الدخول إلى الموقع ضمن األوقات المعاول .6
 الكشف والدراسة...

 
 العقوباتالفصل السادس: 

 جنيه. 21عدم اإلبالغ عن أثر كشف عنه أو أخفى معلومات عنه يعاقب بالسجن لمدة شهر أو بغرامة  .1

 جنيه. 21ر غرامة عدم تسهيل مهمة موظف اآلثا .2

 جنيه. 211كل من حفر موقعا أو هدم بناء تاريخيا أو جزء منه بدون رخصة يدفع غرامة  .3

جنيه  1111جنيه. سنة/ 211التصدير أو محاولة التصدير غير المرخص يعاقب بستة أشهر أو/و غرامة  .4
 )لألثر الذي منع تصديره بارار مسبق(

 جنيه. 111هر أو/و التجارة غير المرخصة تاتضي السجن ستة أش .5
 جنيه. 111كل من أضر بأثر بنية سيئة أو باإلهمال سنة سجن أو/و  .6

 جنيه غرامة. 111كل من غش أو ضلل موظف اآلثار يسجن سنة أو/و  .7
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 أحكام عموميةالفصل السابع: 
رة المجلس االستشاري: يتشكل بمرسوم من المندوب السامي ويرأسه مدير اآلثار، وال يتايد المدير بمشو  .1

 المجلس.

 يجوز للمندوب السامي أن يجيز بيع أو استبدال اآلثار الاديمة التي تملكها الحكومة. .2

 كما يجوز له إعارة اآلثار إلى الهيئات العلمية. .3

 يتم التعامل مع البالد المجاورة بموضوع تصدير اآلثار بالمثل. .4

 يجوز للمدير تخويل بعض صالحياته إلى موظف أو موظفين. .5
 

 أنظمةامن: الفصل الث
 يجوز للمندوب السامي أن يضع أنظمة لما يلي:

 أي صنف من اآلثار من أحكام هذا الاانون. ءاستثنا .1

 تعيين كيفية تأليف وعمل المجلس االستشاري. .2

 شروط منح رخص التنايب. .3

 شروط االتجار باآلثار وتصديرها. .4

 لتنفيذ هذا الاانون. .5

 
 (1880نظام اآلثار القديمة )شباط 

جلس من تسعة أعضاء باإلضافة إلى المدير، ويستمر لمدة عام، ويشكل بارار من المندوب يتألف الم .1
السامي، ويكون أحد الموظفين سكرتيرا له، يتألف النصاب من ثالثة أعضاء والرئيس، ويستشير المجلس 

 نون.بأي قضية يريدها، وعليه أن يستشير المجلس: طلبات رخص التنايب، مشاريع الصيانة، تعديل الاا
 أنظمة ترخيص التنايب: .2

 .يادم طلب الترخيص أو تجديده إلى مدير اآلثار 

  تاسم اآلثار المكتشفة بين دائرة اآلثار وحامل الرخصة في نهاية كل فصل، بعد تاديم قائمة مسهبة
بالمكتشفات. وبالتالي إمكانية إصدار رخصة تصدير بعد الاسمة. وال يجوز لدائرة اآلثار نشر 

 لمتعلاة بالمكتشفات إال بعد مرور عامين على االنتهاء من التنايب.المعلومات ا

 .ال يجوز للمناب تنظيف اآلثار بالكيماويات أو بالوسائل الكهربائية بدون إذن خطي من المدير 

يصدر المدير رخص االتجار باآلثار، وتستمر الرخصة لمدة عام فاط، يجري تجديدها كل عام، وهي  .3
 ويجري التفتيش عليه.محددة في مكان معين، 

 في حالة منع تصدير قطعة معينة، فيعلم صاحبها وكذلك الشاري بهذا المنع. .4
أراد إخراجها خارج  إذاعلى تاجر اآلثار إبالغ كل من يشتري أثرا بضرورة استصدار رخصة تصدير  .5

براز تعليمات هذا النظام في محله.  فلسطين، وا 
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من  %11ويتضمن الطلب قائمة باآلثار، قيمتها، ويدفع  تصدر رخصة تصدير اآلثار عن مدير اآلثار، .6
 قيمتها.

 
 نظام )استثناء( اآلثار القديمة

يستثنى من أحكام هذا الاانون كل أثر قديم يشهد المندوب السامي بأن وقايته تتنافى مع أحكام أي امتياز ممنوح من 
 الحكومة العثمانية.

 بعض المالحظات النقدية
كبيرا من ممتلكاتنا الثاافية بال  ام، وهذا األمر يترك جزء1711ة إال ما أرخ قبل عام الاانون ال يحمي صراح .1

 حماية مناسبة، باستثناء ما يلتفت إليه مدير اآلثار )الذي قد يلتفت إليه(. 

 أن تعريف الموقع التاريخي يرتبط بما يعتاده المدير. .2

 المدير يحدد ما هو أثري وما هو غير اثري. .3
 اآلثار غير ضامنة للحق العام وترتبط بالمدير والمندوب السامي وتاديراتهما.تملك  ةليآأن  .4

 تجبر الدولة على شراء بعض اآلثار دون أن تخبرنا كيفية حصول المالك على األثر. .5

بالنسبة للترخيص، يفاد الاانون فلسطين فرصة المشاركة بالحفر لضمان مصلحة الوطن. وال يميز أهل  .6
 ي الحق في التنايب.فلسطين عن األجانب ف

 ال ينص الاانون على إمكانية الحفر بالرغم من ممانعة صاحب األرض أو العاار. .7

يتحيز الاانون في غالبية أحكامه للهيئات الدينية، ويستثنى الرقابة على مبانيها ومواقعها، ويخرج نفسه من  .1
 الحق في اإلشراف على نشاطاتها المتعلاة بالممتلكات الثاافية.

إمكانية المساهمة )إعانة غير محددة( في الحفاظ على موقع ثاافي، فال يمنح الاانون أية حوافز  ما عدا .9
 لمالك الموقع التاريخي. 

الثاافية، ويتعامل معها بشكل موحد، وهذا يزيد من اإلبهام، ويضع  تال يادم الاانون أية تصنيفات للممتلكا .11
هناك إبهام كامل في مدى التدخل المسموح في  أنبها. كما  على عاتق دائرة اآلثار أعمال ال تستطيع الايام

 الموقع.

تتركز سلطة هائلة بيد مدير اآلثار، وهو وحده مسئول عن تحديد وتفسير الكثير من نااط الاانون، وبالتالي  .11
 فان حماية وتسجيل واالتجار باآلثار منوطة بتاديره وحسن إدارته.

 صياته غير ملزمة، ونصاب جلساته غير ديماراطي.المجلس االستشاري مسلوب التأثير، وتو  .12

ملكا له، يخول  تليس للجمهور الواسع أية أهمية وال دور وال مشاركة، حتى أن الممتلكات الثاافية ليس .13
 الحكومة في إدارتها لمصلحته، بل هي ملك للحكومة ممثلة بالمندوب السامي.

الثاافية، حيث يفتاد الاانون إلى مثل هذه الديباجة  ال يوجد ما يشير بالتزام الدولة في تطوير الممتلكات .14
 اإللزامية، وال يوضح الاانون معنى الحفاظ على الممتلكات الثاافية.

ال يعطي الاانون المالك لألثر أو الموقع التاريخي إمكانية االعتراض على ذلك، خاصة وان الاانون ال  .15
 يوضح حاوق المالك وواجباته بشكل واضح.
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 يفة بشكل عام وال تعتبر رادعة. العاوبات خف .16

ال توجد قواعد واضحة حول ما يمكن االتجار به من اآلثار، وهذا األمر ينطبق أيضا على التصدير، فاط  .17
ما يراه مدير اآلثار. أن هذا األمر في غاية الخطورة، ويجب أن يخضع لتعليمات في غاية الدقة، تشكل 

 دليال واضحا لدائرة اآلثار.

للمناب اقتسام الغنائم مع دائرة اآلثار، وهذا أدى في الماضي إلى إخراج الكثير من الاطع  يبيح الاانون .11
 األثرية النادرة خارج فلسطين. 

 يفتاد إلى الهيكلية اإلدارية الواضحة. .19

 
 1811التعديالت األردنية لعام 

 استبدل المندوب السامي بالوزير الذي ترتبط به دائرة اآلثار. .1

اافية، وال يجري أية ثى تعريف األثر أو الموقع التاريخي. وال يظهر اصطالح الممتلكات اللم يطرأ تغيير عل .2
 إضافة بالنسبة للعمارة التاليدي أو المواد التراثية المناولة أو غير المناولة.

اائم أضاف تعريفا لمهمة دائرة اآلثار: رسم السياسة األثرية للدولة والعمل على التنايب عن اآلثار وصيانة ال .3
منها وتجميل ما حولها ونشر الثاافة األثرية وتأسيس المتاحف األثرية والتاريخية والفنية والشعبية. وتعتبر 

 هذه إضافة جدية على تطوير نشاطات الدائرة.

عين بالتحديد أعضاء المجلس االستشاري الذي يرأسه الوزير، ويكون المدير نائبا له. وقد توسعت  .4
ه عمله بشكل ليا  باى قراراته غير واضحة المعالم بمسألة اإللزامية، كما تحددت صالحيات المجلس، لكن ت

للاطاعات الثاافية والمؤسسات الفاعلة في المجتمع المعنية بالدفاع عن الممتلكات  أفضل. يباى غير ممثل
 الثاافية.

 بايت دائرة اآلثار مؤسسة حكومية تدار من قبل وزير مخول. .5

 لاانون على أن اآلثار هي ملك للدولة. بخصوص الملكية فاد نص ا .6

صدار النشرات والمطبوعات. .7  أجاز الاانون لدائرة اآلثار الايام بالتنايبات، وا 

 أكد على استثناء المواقع الدينية أو المملوكة من قبل هيئة دينية من غالبية اإلجراءات. .1

 لحة اآلثار.تسجل المواقع األثرية، غير المسجلة كملكية خاصة، باسم الخزينة لمص .9

للوزير بتنسيب من المدير أن يبيع اآلثار الاديمة التي تملكها الدولة إذا ارتأى أنها فائضة عن حاجة  .11
 المتحف الوطني.

للمدير أن يمنح أي شخص مكافأة مالية لااء إخبار دائرة اآلثار بأن شخصا ممن نص عليهم اكتشف آثارا  .11
 مناولة وتم أمرها.

 األدنى من تشغيل العمال األردنيين في الحفر.أضاف التعديل ضمان الحد  .12

هناك تفاصيل حول مؤهالت الحفار، واليات الحفر، وضمان حاوق دائرة اآلثار، بشكل لم يتطرق إليه  .13
 الاانون االنتدابي.
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استمر  إذاإذا كانت األرض المنوي الايام بالحفر بها ملكا خاصا، فعلى الحفار استئجارها من صاحبها  .14
ذا تجاوزت ذلك عليه شراؤها لمصلحة الخزينة/اآلثار.الحفر لمدة ف  صلين، وا 

 استمرت عملية قسمة اآلثار بين الدائرة والمناب. .15

 على المدير أن يعين ممثال له لحضور الحفريات وذلك على نفاة الحفار. .16

 .%15أصبحت نسبة الدولة من قيمة اآلثار المصدرة  .17
 يحظر استيراد اآلثار. .11

 ظم عملية بيع اآلثار.هناك تفاصيل إضافية تن .19

 اآللية الدقياة للمراقبة. إلىأضيفت مادة إصدار رخص إلنشاء األبنية في المواقع األثرية، وهي تفتاد  .21

ال تال عن شهرين  أندينار على  211-21تم تشديد العاوبات وأصبحت تتراوح ما بين سنتين سجن و .21
اآلثار، هدم البناء المخالف، دفع نفاة إصالح سجنا وعشرين دينارا غرامة. وأضيفت إليها عاوبات: مصادرة 

 ما خرب.

 
بالرغم من التطويرات المذكورة في الاانون إال أن الاانون األردني ما زال قاصرا وغير عصري، وال يعتمد التعريفات 

الستثمار في التراث الدولية للممتلكات الثاافية، كما أنه يفتاد إلى اآلليات اإلدارية الكفيلة بتطبياه. كما انه ال يضمن ا
 ح تسريب اآلثار إلى خارج البالد. يبيالثاافي، و 

انه قفزة قصيرة إلى األمام، إال انه باي أسير الاانون االنتدابي ولم يتخلص منه، وبالتالي ال يمكننا أن نعتمد عليه، 
ثاافية واالجتماعية واالقتصادية، ألنه من ناحية فلسفية يفتاد إلى إيضاح ارتباط الممتلكات الثاافية بعملية التنمية ال

 بالرغم من أهميتها لدولة مثل األردن.
استمر الاانون في استثناء المؤسسات الدينية )التي تملك كما كبيرا من الممتلكات الثاافية( ووضعها فوق الاانون. كما 

، لضمان تطوير الكفاءات استمر الاانون في خدمة مؤسسات البحث العلمي األجنبية، دون ضمانة المشاركة الوطنية
 المحلية، واقتصر الدور على مراقب فاط
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 8ملحق رقم 

 المداخل المتاحة لحماية الممتلكات الثقافية من خالل قانون تنظيم المدن والقرى

 (1811( لسنة 98واألبنية )قانون مؤقت رقم )
 

 من خالل سلطات تنظيم المدن )البناء اإلداري لسلطة التنظيم( .1
لتنظيم  ةالهرم ومن ثم تأتي اللجان المركزي رأسالهيكلية:  سلطات التنظيم تتشكل من مجلس التنظيم األعلى على 

 المدن والارى واألبنية وبعدها تأتي اللجان المحلية )المجالس البلدية والاروية(
 
 :قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية(1+2)المادة  -مجلس التنظيم األعلى : 

إعالن مناطق تنظيم المدن،  -مجلس التنظيم األعلى أعلى هيئة إدارية ذات سلطة تنظيمية ومن واجباتها:يعتبر 
إصدار األمر بإلغاء أية رخصة إذا تبين صدورها ،إقرار مخططات التنظيم اإلقليمية والهيكلية، ،وتعديلها،  اتوسيعه

النظر في أي استئناف ضد ،عمير ارض، أو أي رخصة صدرت لت األعماربشكل غير مشروع ومخالف لمخططات 
خذ ؤ قرار مجلس التنظيم األعلى يإقرار مشاريع األنظمة والاوانين التي تضعها دائرة التنظيم. ،قرار لجنة اللواء، 

 باألغلبية، و غير قابل لالستئناف لدى أي سلطة تنظيمية أخرى أو إدارية أو قضائية.
)حكومية أو غير حكومية( غير ممثلة في مجلس التنظيم األعلى )ما  ينإن مؤسسات حماية التراث الثاافي في فلسط

 عدا وزارة السياحة واآلثار(
 مخططات الحماية أو إعادة التأهيل في مخططات التنظيم اإلقليمية والهيكلية. رإقرا ،يحق لمجلس التنظيم األعلى

 
 :(9)مادة  -دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية 

م المدن والارى، يصالحية إجراء المسوحات الطبيعية واالجتماعية الالزمة لتحايق أهداف تنظ هي دائرة فنية ذات
وتحضير مخططات التنظيم اإلقليمية والهيكلية حيث ال توجد مخططات هيكلية، وتزويد لجان تنظيم المدن 

 المدن والارى واألبنية.اللوائية/المركزية بالخبرة الفنية وتحضير أنظمة نموذجية تتناول مختلف شؤون تنظيم 
 
 يوجد خبرة فنية كافية في دائرة التنظيم بما يتعلق بحماية التراث الثاافي بشكل عام ال

من المسوحات الطبيعية واالجتماعية الالزمة ألعداد  اال يوجد بنك معلومات خاص بالمواقع الثاافية، وهذه تشكل جزء
 المخططات التنظيمية

 39/97لحماية الممتلكات الثاافية في قانون التنظيم ما عدا قرار مجلس التنظيم األعلى  ال يوجد أنظمة وأحكام خاصة
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 (8 مادة) -:لجان تنظيم المدن اللوائية 
الموافاة على مخططات  التالي: تشمل واجبات لجنة التنظيم اللوائية ،صالحيات ومهام اللجنة المحلية إلى باإلضافة

والهيكلية والتفصيلية ورفع  اإلقليميةاالعتراضات المادمة على مخططات التنظيم  فيالتنظيم التفصيلية، النظر 
صدارضد قرار لجان التنظيم المحلية  إليهافي أي استئناف يادم  رالتنظيم األعلى، النظمجلس  إلى صياتهاتو   وا 

خطارات األوامر  .تمارس لجنة اللواء سلطات اللجنة حسب الاانون ماحيث فيذالتن وا 
 فر الخبرات الكافية في لجان تنظيم المدن اللوائية لحماية الممتلكات الثاافية.عدم تو 

 من الضروري أن يتم تعيين أخصائيين بالحفاظ على الممتلكات الثاافية في المدن الرئيسية
 

 (8)مادة  -:لجان التنظيم المحلية 
 ،تطلب المساعدة من دائرة التنظيم لذلك أنا لهو  ،تحضير مخططات التنظيم الهيكلية التفصيلية التالي:  تهااومن واجب

واإلنشاءات ضمن منطاتها والتأكد  األعمار أعمال مراقبة ،التصديق على مخططات التاسيم حسب مخططات التنظيم
صدار رخص  خطارات واألبنية األعمارمن مطاباتها للشروط المرخصة وأحكام الاانون، وا  التنفيذ وتامين تنفيذها  وا 

 الخ.………وتوسيع الطرق األبنية إنشاءوتنظيم 
 

يوجد للجان التنظيم المحلية دور كبير في حماية الممتلكات الثاافية، ولكن ال يوجد أحكام عامة وخاصة كافية 
 كمرجعية لحماية هذه الممتلكات من خالل المخطط التفصيلي، باإلضافة إلى عدم وجود الدعم الفني الكافي.

صالحياته إعداد مشاريع تفصيلية للمناطق الخاصة بالتراث، وفي حال تصدياها يمكن لهذه اللجان كل في منطاة 
 تكون ملزمة قانونيا للمواطن وتاع على الهيئة المحلية صالحية متابعتها و تنفيذها

 
 من خالل مخططات التنظيم: .2

 :(16)مادة  -المسح التنظيمي: دراسة الموقع 
ويشمل وصف الموقع، المناخ، تاريخ التطور االعماري للمنطاة، وهو المسح المطلوب قبل البدء بتحضير أي مخطط 

واستعمال االراضي، وملكية االراضي، وقيمة االراضي،وخدمات المصالح العامة، ووسائل النال المواصالت، والمرافق 
 ي الموقع.فالعامة، ومعلومات ديمغرافية، والثروات الطبيعية االقتصادية والبشرية ...الخ الموجودة 

نى المخطط التنظيمي بناء على معلومات غير كافية تشمل كل من المواقع الثاافية ، ومن الجدير بالذكر أن تعيين يب
المواقع األثرية والمناطق المحمية على المخطط الهيكلي عنصر أساسي وتعتبر ملزمة في حال تم التصديق على 

 .المخطط
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 :( 12)مادة  -المخططات االقليمية 
مواقع المدن والارى الجديدة، وتوسيع او تغيير المدن والارى الحالية، والمناطق  -مور التالية:والتي تتناول اال

ة، والمناطق السكنية، والمرافق العامة، والساحات العامة والخاصة، والطرق، ووسائل المواصالت، وخدمات يالصناع
تفاعات واالبعاد ر شآت من حيث المساحة واالالمصالح العامة، والمواصالت السلكية والالسلكية واالشراف على المن

 والباايا الاديمة مما له قيمة أثرية او تاريخية او معمارية.وخطوط البناء واستعماالته وتصميم االلوان ومواد البناء 
ية أو المحافظة على المواقع والكهوف واألبنية واإلنشاءات والباايا الاديمة مما له قيمة أثرية أو تاريخط:  15المادة 
 معمارية

 ممكن من خالل المخطط االقليمي حماية الممتلكات الثاافية الثابتة واالشراف على طبيعة البناء فيها. 
 

 :(18)مادة -مخططات التنظيم الهيكلية 
نشائها  يتناول المخطط الهيكلي أمور عديدة أكثر تفصيال  من المخطط اإلقليمي، ومنها تحديد مواقع الطرق وا 

جاري الصرف العامة، ومشاريع المياه، وتعاطي أو حظر بعض الحرف والصناعات في مناطق محددة، وتعبيدها، وم
وقيود بشأن مساحة األرض التي يجوز البناء عليها واالرتدادات الواجب إتباعها وارتفاع المباني ونوعها، وتحديد 

ة، اإلدارة، المناطق ية، والتجار يصناعاألراضي المخصصة للمساحات الخصوصية والعمومية، والمناطق الطبيعية، وال
السكنية، والمرافق العامة، فرض حق المرور للمجاري، وأنابيب المياه، والمصارف، والموافاة على الشركات أو 
الجمعيات أو الناابات، وتسجيل األراضي المحتفظ بها للطرق أو الساحات العامة، ومراقبة األبنية من حيث المساحة 

والمحافظة أيضا كما في بيعة االستعمال واأللوان والمواد الممكن استعمالها في البناء ....الخ، وخطوط البناء وط
المخطط اإلقليمي على المواقع والكهوف واألبنية والموجودات والباايا الاديمة مما له قيمة تاريخية أو أثرية أو 

 معمارية.
مخطط الهيكلي من خالل تحديد مواقعها، وحدودها ومراقبة حماية الممتلكات الثاافية الثابتة بواسطة ال باإلمكان 

( 97\39عمليتي الهدم والبناء فيها وفي المنطاة المحيطة بها. ومن المؤكد أن قرار مجلس التنظيم األعلى رقم )
الااضي بتحويل منطاة سكن ج للبلدة الاديمة إلى منطاة بلدة قديمة يشكل مدخال هاما في تحديد حدود وحماية 

لدات الاديمة، إال انه من المهم الاول بان إعادة تعريف )تعيين( حدود البلدات الاديمة بسبب تغيير البنية المادية الب
( ضروري وذلك الن تحويل منطاة سكن ج للبلدات Buffer Zoneلها عبر الزمن وتعريف منطاة مجاورة محمية )

 زمن للبلدات الاديمة بعين االعتبار. الاديمة إلى منطاة بلدة قديمة ال تأخذ التغييرات عبر ال
 

مالحظة: ومن الجدير بالذكر هنا أن المخطط الهيكلي يتناول بند ممكن اعتباره مدخل سلبي في حماية الممتلكات 
"إزالة األحياء الاديمة والمزدحمة أو المتنافية مع ماتضيات  -وينص على: 2-19المعمارية وهو بند ت من المادة 

عادة  تخطيطها وكيفية إنشائها وتنظيمها وتحسينها وفرض شروط خاصة لمنع صدور رخص البناء في التنظيم وا 
 المناطق المذكورة".
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 :(28)مادة  -مخطط التنظيم التفصيلي 
ينظم المخطط التفصيلي، بعد الهيكلي، األقسام المختلفة من مخططات التنظيم الهيكلية، بحيث يجوز للجنة المحلية 

ات، إن تعد مشروع تنظيم تفصيلي ألية أرض واقعة في منطاة التنظيم التابعة لها، وأن توافق في أي وقت من األوق
 دون تعديل.  أوعلى أي مشروع اقترحه جميع مالكي تلك األرض أو أي فريق منهم بعد تعديله 

 -يتضمن المخطط التفصيلي تاريرا  عن المسح ويشتمل بشكل خاص على األمور التالية:
لحوانيت، واألسواق والمدارس وأماكن العبادة ومواقف السيارات والمواصالت العامة والخاصة ومرافاها، تعيين موقع ا

وتعيين مواقع األبنية وخطوط البناء واالرتدادات والحد األدنى وطول واجهتها ومواقع األبنية ذات االستعماالت 
 الخاصة، وتعيين مواقع األرض المنوي استمالكها إجباريا .

جوز أن يبين على المخطط التفصيلي أية منطاة ترى اللجنة المحلية للتنظيم وبموافاة لجنة التنظيم اللوائية أنها كما ي
 في حاجة كليا  إلى تنظيم أو إلى إعادة تنظيم من أجل الغايات التالية:

 بليها  أوإعادة تخطيطها على أسس حديثة بسبب قدمها  -1
 باصد تغيير مواقع السكان والصناعات -2

 اصد تحايق أية غاية من الغايات المبينة في المخططب -3

كما يعين المخطط المناطق التي تفرض عليها الرقابة والايود من الناحية المعمارية كالتصميم والمظهر الخارجي 
 األعمار والتطوير بصورة دائمة. هالألبنية، وأنواع المواد المستعملة في إنشائها وتعيين المناطق التي يحظر في

اا لهذه المادة يستطيع المخطط واللجان المحلية إعداد مخطط تفصيلي لمنطاة البلدة الاديمة أو المناطق المحمية وف
 يد صفة االستعمال.يوتحديد أو تا

يعين المخطط التفصيلي المناطق التي يمكن مراقبتها ألهميتها المعمارية وبالتالي يمكن من خالله حماية هذه  
ة التصميم والمظهر الخارجي لألبنية وأنواع المواد المستعملة في إنشاءها وتعيين المناطق التي المناطق بواسطة مراقب

فيها وأيضا المناطق المراد إعادة تخطيطها وتنظيمها على أسس حديثة. باإلضافة إلى أن المخطط  األعماريحظر 
 الاديمة المنفردة.التفصيلي يشمل مشاريع لاطع أراضي منفردة وبالتالي يمكن حماية المباني 

 
 (26+21+19)المادة  -. االعتراضات على مخططات التنظيم:8

يجوز حسب قانون التنظيم ألي شخص أو سلطة أو مؤسسة رسمية كانت أم أهلية ممن لهم مصلحة تاديم 
 اعتراضاتهم على مخططات التنظيم المختلفة.

متلكات الثاافية أن تاوم باالعتراض على مخططات من الممكن للمؤسسات األهلية والرسمية المعنية في حماية الم
التنظيم في حالة إن هذه المخططات تهدد الموروث الثاافي أو تغير من معالمة بشكل واضح وسلبي. باإلضافة إلى 
انه إذا تم رفض االعتراضات المادمة على إحدى مخططات التنظيم يجوز للجهة المادمة لالعتراض أن تتوجه إلى 

 ذا الشأن.الاضاء في ه
 (22)المادة  -.  تعديل مخطط التنظيم:6

يحق للجنة التنظيم اللوائية بتوصية من اللجنة المحلية أن تطلب من مدير دائرة التنظيم إعادة النظر في أي مخطط 
إعمار هيكلي مارر من أجل إجراء التعديالت أو اإلضافات الالزمة، إن وجدت، مرة واحدة على األقل كل عشر 
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ياوم المدير بعمل المسح الالزم، ويادم تاريره إلى اللجنة اللوائية بخصوص التعديالت أو اإلضافات التي  سنوات. 
 يرى إدخالها على المشروع.

كما انه إذا اقتنعت لجنة اللواء بضرورة وضع مشروع تنظيم تفصيلي من قبل أي لجنة محلية ألي أرض واقعة ضمن 
 لجنة المحلية بإعداد ذلك المشروع وتاديمه إليها.منطاة التنظيم يجوز لها أن تكلف ال

أما إذا تخلفت اللجنة المحلية عن تاديم المشروع بعد تكليفها به، خالل المدة التي تحددها لجنة اللواء يجوز للجنة 
ته بموافاة الوزير أن تعد المشروع التفصيلي بواسطة دائرة تنظيم المدن.  ويعتبر هذا المشروع مشروع تفصيلي أعد

 اللجنة المحلية.
يحق للجنة اللواء بدون أو بتوصية من اللجنة المحلية إعادة النظر في أي مخطط هيكلي من أجل إجراء التعديالت 

 عليه، وبالتالي إضافة أو إزالة ممتلكات ثاافية.
و أجزاء منها لحمايتها كما يمكن للجنة اللواء الطلب من اللجنة المحلية المعنية إعداد مخطط تفصيلي للبلدة الاديمة أ 

ذا تخلفت اللجنة المحلية عن الايام بالمخطط التفصيلي خالل المدة التي تاررها اللجنة اللوائية،  عادة تأهيلها.  وا  وا 
يحق للجنة اللوائية بموافاة الوزير أن تعد المخطط التفصيلي لمنطاة البلدة الاديمة من خالل دائرة تنظيم المدن ولجنة 

 المعماري المنبثاة عنها.حماية التراث 
 

 (29المادة  ( -:أحكام وشروط التنظيم. 2
الشروط جزءا ال يتجزأ من مخطط التنظيم، يراعى في و تعتبر هذه األحكام وشروط، و يرفق كل مخطط تنظيم بأحكام 

األمور التي من  أمروالشروط على أي  األحكاموتشمل  الماررة.تكون مسايرة لألحكام واألنظمة النموذجية  أنصفها و 
 التالية: األمورضرورية لتحايق أهداف مخطط التنظيم وشؤون تنظيم المدن وخاصة  إنهاتعتبر 
، األراضيتصنيف درجات مناطق استعمال و  األراضيبة التنظيمية، تصنيف استعماالت االرق واإلجراءات في اإلدارة

المساحات والساحات  ،األرضطابق بالنسبة لمساحة ، عدد الطوابق ومساحة الاألبنيةالشوارع وخطوط البناء، ارتفاع 
أو السكنية، التاسيم  ةوالثاافالطبيعية، مواقف السيارات بالنسبة لمساحة البناء، طبيعة استعماله  اإلنارة ،األبنيةحول 
 .اإلفراز
في رقابة البناء،  تاإلدارة واإلجراءا -األبنية: بإنشاءالتالية الخاصة  األموروشروط التنظيم على  أحكام تشملكما 

 المجاري واألمور  ،الرطوبةو الجوية  لألحوالوالمااومة  والمتانة واإلنارة والتهويةاحتياجات المساحات الداخلية 
 توالشرفاتجميلها وزراعتها، مااومة الحريق، البلكونات  األراضي، تنسيق األمطاروصهاريج مياه  اآلبار الصحية،
 الخارجية. واألدراجوالبروزات 
 -تشمل:في موقع البناء  األشغالوشروط  أحكام إلى باإلضافة

زالةوالشوارع  األرصفةوعلى  دالتشيي أثناءالعمال و المحافظة على حياة الناس   األنااض. وا 
 

 الهيكلييرفق المخطط  أن واألبنيةمما سبق نستطيع الاول انه يمكن بما ال يتعارض مع قانون تنظيم المدن والارى 
نشاءالتنظيم  أهدافضرورية لتحايق  أموروشروط خاصة للبلدات الاديمة تتضمن  بأحكاميلي وكذلك التفص  األبنية وا 

 .موقع البناءالسالمة في و 
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شروط يتضمن المخطط التفصيلي أما البناء  أهدافخاصة لتحايق  وأحكاميتضمن شروط  أن ممكن الهيكليالمخطط 
جراءاترميمها  األبنية بإنشاءخاصة  وأحكام كما يمكن أن يتضمن أي  .اإلنشاء أوموقع الترميم ت السالمة في وا 

 ضوابط و قيود على اإلنشاءات في تلك المناطق بما يحافظ على المباني والمنشآت المحمية في كل المناطق.
 (81)المادة  -. اللجنة المحلية أن تخطط إلزاميا بعض المناطق:1

منطاة لم يجر تخطيطها وفاا  أيةتخطيط  بإعادةلجنة اللواء  ةارا بموافاتتخذ قر  أن آلخريجوز للجنة المحلية من حين 
قد خططت وفاا لمخطط  األصلمنطاة كانت في  أيةتخطيط  بإعادة أوعليها  ينطبق مخطط تنظيمي مارر ألي

تنظيم ط مخط آليوفاا  أو المذكورة األعمارتعديل ادخل على منطاة  أليانه لم يعد تخطيطها وفاا  إالتنظيم مارر، 
تاوم بتحضير مخطط تنظيم للمنطاة  أناتخذت اللجنة المحلية مثل هذا الارار يترتب عليها  فإذا ،به عنه استعيض

بالاطع الجديدة ( لجميع الذين يملكون  يلي فيما إليها)يشار  أراضيكورة يتناول فيما يتناول تخصيص قطع ذالم
( التي تكون بسبب  األصليةفيما يلي بالاطع  األراضيهذه  إلىر مجتمعين )ويشا أوفي تلك المنطاة منفردين  أراضي
 أوالتعديل الذي ادخل عليه  أومطاباة لذلك المخطط المارر  أخرسبب  ألي أومساحتها  أوموقعها  أوشكلها 

 األصليةالمخطط المارر الذي استعيض به عنه حسبما تكون الحال وتاع على اقرب ما يمكن في الجوار الاطع 
من  %25ال تتجاوز نسبة االقتطاع  أنلكين الذين خصصت لهم تلك الاطع قبل اقتطاع أي قسم منها على للما

ما يمكن  بأقربومساوية في مجموع مساحتها  واالستمالكقانوني التاسيم  المعنية فيغاية من الغايات  أليةمساحتها 
 بأسماء أوالجديدة باسم مالك  األراضيطع لمجموع مساحة الاطع الجديدة العائدة للمالكين الذين خصصت لهم ق

االقتطاع  إلى باإلضافة األراضيفي سجالت  وبأسمائهمالذين خصصت لهم وتسجيلها باسمه  األصليةمالكي الاطع 
 تخطيط تلك المنطاة. إعادة اإلمكانكور فيما يصبح في ذالم

 
طق التاريخية واعادة تخصيص قطع االراضي بما وبذلك يحق للجنة المحلية وبموافاة لجنة اللواء باعادة تخطيط المنا

يتناسب مع الرؤية المستابلية العادة احياء وتطوير البلدات الاديمة والتي تتجسد من خالل مخططات التنظيم المختلفة 
 واحكام التنظيم. 

 
 (82)مادة  -. الحد األعلى لمدة االستعمال المخالف:9

أي مخطط من مخططات التنظيم موضع التنفيذ، ويترتب عليها إذا  خر بعد وضعيجوز للجنة المحلية من حين آل
طلبت منها اللجنة اللوائية ذلك أن تعد قائمة بجميع األبنية الواقعة في المنطاة التي يتناولها المخطط المذكور 

اللوائية الحد األعلى استعماال مخالفا أو التي تعتبر من األبنية المخالفة بسبب تنفيذ المخطط، وأن تارر بموافاة اللجنة 
باائها كأبنية مخالفة حسب ماتضى  ولالستعمال المخالف التي يجوز فيها بااء استعمال تلك األبنية كأبنية مخالفة أ

 الحال، على أن ال تتجاوز هذه المدة العشر سنوات.
تعتبر البناية المستعملة وبعد اناضاء الحد األعلى لمدة االستعمال المخالف ألية بناية يبطل االستعمال المخالف و 

استعماال مخالفا على وجه تصبح فيه مطاباة أو تهدم أو تزال حسب ماتضى الحال. وال يدفع تعويض إلى مالك تلك 
 البناية بسبب إبطال استعمالها أو تغيرها أو هدمها أو إزالتها وفاا لماتضى الحال.
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يا وبعد الحصول على تفويض من لجنة اللواء أن تبلغ وعلى الرغم من ذلك يحق للجنة المحلية، إذا رأت ذلك ضرور 
المالك قبل اناضاء الحد األعلى لمدة االستخدام المخالف إشعارا كتابيا توعز إليه بأبطال استعمال البناية استعماال 
 مخالفا وتغيير تلك البناية أو هدمها أو إزالتها.  وبموجب ذلك يحق للمالك الحصول على تعويض إذا راعى تلك
الماتضيات غير انه يؤخذ باالعتبار عند تادير مادار التعويض األمر الواقع وهو أن البناية أصال مخالفة كان البد 

 أن تهدم أو تزال أو تغير.
 

 (81+82+86)مادة  -. رخص التنظيم واألبنية:8
 أوال يجوز تنظيم في عمل يتطلب الايام به الحصول على رخصة و  ألمعلنهال يجوز الشروع ضمن مناطق التنظيم 

 أوالعمل  كتصدر رخصة بذل أن إلىال يتطلب الحصول على رخصة  استعمالها استعماال أوارض  أية أعمار
الصادرة  واألنظمةكانت مطاباة لهذا الاانون  إذا إالوال تمنح مثل هذه الرخصة  .االستعمال أو األعمار أوالتنظيم 

 ال يتجزأ منها. ءاوالتعليمات التي تشكل جز  واألحكاملمخطط التاسيم  أوبموجبه ولمخطط التنظيم الهيكلي والتفصيلي 
 

منطاة تنظيم ولكن  إنها أعلنتلبناء ياام في منطاة  إنشاء أو ألرض أعماريخضع أي  أنيترتب باإلضافة إلى انه 
 رأيتؤمن حسب  أن تةالمؤقعلى التنظيم والبناء ويشترط في هذه الرقابة  مؤقتةرقابة  إلىعمار األقبل تصديق مخطط 
مخطط التنظيم  وأهداف وأحكام ضال يتعار الماترح كيفما تكون الحال،  دوالتشيي األعمار أنلجنة التنظيم اللوائية 

 الذي سيوضع في المستابل. أوالجاري وضعه 
يحضر  لم منطاة تنظيم ولكن إنها أعلنتلبناء ياام في منطاة  إنشاء أو ألرض تنظيميخضع أي  أنيترتب وأيضا 

يحق للجنة المحلية بموافاة لجنة اللواء أن تارر عدم منح أية و على التنظيم والبناء  مؤقتةرقابة  إلى إعمارمخطط  لها
ألي إعمار في المنطاة المذكورة تاوم خالله سلطات التنظيم المسئولة بتحضير  رخصة لمدة ال تزيد على السنة

 مخطط التنظيم لها.
و من الجدير بالذكر أن كلمة إعمار باإلضافة إلى العديد من األمور تشمل إنشاء أي بناء أو إحداث تغيير فيه أو 
توسيعه أو تعديله أو هدمه وال تشمل باإلضافة إلى العديد من األمور أعمال الصيانة والتحسين غير اإلنشائية داخل 

 المبنى. 
نظيم أو إعمار أية ارض أو إجراء أي عملية بناء يتطلب أجراؤها باإلضافة إلى انه على كل شخص يرغب في ت

الحصول على رخصة، أن يتادم بطلب للحصول على رخصة. وبذلك ال يستطيع احد أن يبني أصال أي بناء جديد 
 فوق أو بجانب بناء قديم بدون الحصول على رخصة.

المكلفة بتزويد األبنية بالمياه والكهرباء والهاتف ويترتب على جميع الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والشركات 
والمجاري العامة عدم إيصال تلك الخدمات ألي بناء أو تزويده بها وعلى الجهات المعنية بإصدار رخص المهن 
والحرف عدم إصدار الرخص المذكورة لمزاولتها فيه قبل حصول المالك على إذن من لجنة التنظيم المختصة 

 بناء للغاية التي رخص إنشاءه من اجلها. باستعمال ذلك ال
إذا تبين للجنة المحلية أو للجنة التنظيم اللوائية أن تعمير أي ارض أو إنشاء أي بناء جرى بدون رخصة أو خالفا 

او إعمار  /لمضمون الرخصة أو خالفا لألنظمة واألوامر والتعليمات السارية المفعول أو خالفا ألي مخطط تنظيم و
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أو رئيسها أو أي موظف مفوض عنها أخطار تنفيذ لذلك المالك وشاغلها والمتعهد  المحليةها تصدر اللجنة مارر فعند
 ومعلم البناء. هذا ومن الجدير بالذكر أن أخطار التنفيذ يوقف االستمرار في عملية البناء وينفذ فورا بواسطة الشرطة.   

على ترخيص، تنظر اللجنة المحلية في الطلب المادم لترخيص أما إذا تادم المرسل إليه اإلخطار من اجل الحصول  
األجزاء المبنية أو المضافة على ضوء األنظمة والتشريعات ومخططات التنظيم الماررة.  إذا قررت منح اإلذن 

ذ ا لم المطلوب بطل تنفيذ األخطار. أما إذا قررت اللجنة عدم منح اإلذن، فيجب على المالك إزالة البناء المخالف. وا 
ياوم المالك بإزالة البناء يحق للجنة المحلية أن تتخذ قرارا بهدم البناء وتاوم بالهدم وعلى المالك دفع التكاليف، أو أن 
تتوجه اللجنة المحلية إلى الاضاء. و بالطبع فان اللجنة المحلية مخولة حسب الاانون بمراقبة األبنية و الطلب من 

 م لطلب رخصة بناء، و من ثم تارر اللجنة المحلية إزالة أو إبااء البناء. مالكي البناء الغير مرخص بالتاد
وبذلك فهناك إمكانية لإلبااء على اإلضافات الحديثة في البلدات والبيوت الاديمة التي ال تعمل على تشويه النسيج 

زالة اإلضافات التي تعمل على تشويه النسيج ا لمعماري أو المنظر الجمالي والمنظر العام لهذه البلدات والبيوت، وا 
للبلدات والمباني الاديمة. ومن الممكن السيطرة على اإلضافات أيضا بعدم إعطاء صاحب الملك إذن إشغال في حالة 

 عدم تجاوبه مع لجان التنظيم ذات االختصاص.
  

السير  . المحافظة على جمال المدينة ونضارتها ومنع االضرار والمكاره و مراقبة االعالنات وحركة8
 (62الى  60)مادة  -والضوضاء:

يحق للجنة المحلية أو رئيسها، بتفويض منها، إرسال إخطار تنفيذ إلى مالك أو مشغل أي عاار تطلب إليه أن ياوم 
على نفاته الخاصة بإزالة أي بناء مؤقت تعتبره اللجنة مشوها  للجوار أو المنظر العام للمدينة، أن يهدم العاار أو 

حيطة به إذا كان في رأي اللجنة المحلية انه ذو منظر منفر وبشع، وان ياوم بأعمال الدهان والطراشة الساحة الم
تعتبره اللجنة سيء المنظر...الخ. كما يحق للجنة المحلية أو اللوائية مراقبة اللوحات الدعائية، المحافظة على 

المتنزهات، مراقبة حركة السير و الضوضاء ومنع األشجار ومنع قطعها والمحافظة على األراضي الحرجية والحدائق و 
 التلوث والتصرف بالنفايات ومياه المجاري. 

      
وبذلك يمكن للجنة المحلية أن تاوم بإجبار المالك بإزالة اإلضافات البشعة في البلدات الاديمة. باإلضافة إلى انه من 

ار المالكين على تحمل جزء أو كل نفاات الترميم من الممكن، إذا تطلب األمر ذلك، إن تاوم اللجنة المحلية بإجب
تجميل الواجهات الخارجية لألبنية الاديمة، وان تعمل اللجنة المحلية من خالل مخططات التنظيم المختلفة وأحكام 

ة. التنظيم بمراقبة اللوحات الدعائية و حركة السير و الضوضاء، التشجير والساحات العامة...الخ في البلدات الاديم
شجار ذات الايمة الخاصة، و خاصة فيما يتعلق بإمكانية االفي غاية األهمية من حيث الحفاظ على  41تعتبر المادة 

باإلجراءات فيما يتعلق باالعتراضات لمدة ستة أشهر يتم من خاللها إصدار األمر  دإصدار األمر المؤقت دون التاي
 الدائم
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 (19)مادة -. إصدار األنظمة:10
الوزراء، بتوجيه من مجلس التنظيم األعلى، إصدار أنظمة لجميع أو بعض مناطق التنظيم باصد تنفيذ أحكام لمجلس 

هذا الاانون وال سيما في أمور عديدة نذكر منها المواد المستعملة في بناء األبنية وكيفية بنائها أو تصليحها أو إجراء 
للحريق ووسائل التهوية...الخ وبالتالي يحق لمجلس الوزراء تغييرات فيها ومظهرها الخارجي ومتانتها ومااومتها 

ها وأي إجراءات تغيير عليها )هدمها ئإصدار أنظمة لحماية البيوت الاديمة من خالل التحكم بالمواد المستعملة في بنا
 أو اإلضافة عليها(....الخ باعتبار حماية الممتلكات الثاافية ضرورة قومية هامة. 

 
أعمال الترميم والحماية حسب المادة  في يم العامة والخاصة: يجوز استخدامها لالستفادة منها. عوائد التنظ11
 ي6بند  22

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Riwaq / Protection Plan of  Adh Dhahiriya                                                 September 2006 
 

111 
 

  6ملحق رقم 
 2000 سجل رواق – الظاهريةلبلدة  الكتابيالتقرير 

 
تبلـغ مسـاحتها الكليـة م، و 621كم غرب مدينة الخليـل، وترتفـع عـن سـطح البحـر حـوالي 23تاع بلدة الظاهرية على بعد 

ــة المبنيــة فيهــا  121154 ــغ  3253دونمــا ، ومســاحة المنطا دونمــا ، وتحــيط بأراضــيها دورا، والســموع، وبئــر الســبع، ويبل
 .2114نسمة حسب تاديرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني للعام  27933عدد سكانها 

م( 1277-1227هـــ/676-625ي البندقـداري الصـالحي )سـميت الظاهريـة بهـذا االســم نسـبة إلـى الظـاهر بيبــرس العالئـ
 الذي عسكر على أنااضها وحصنها حينما قدم من مصر على رأس جيش لمحاربة المغول.

ــام الشــيخ أحمــد  ــة واألثريــة فــي البلــدة، مســجد البلــدة الكبيــر، والمســجد العمــري. ومــن الماامــات: ما ومــن المعــالم الديني
وماــام الشــيخ عبـد اش، ومشــهد قبـر أبــو دبــور. ومـن الخــرب األثريـة المحيطــة بهــا: الغمـاري، وماــام الشـيخ أبــو خروبـة، 

كفـر جـول، وخربـة الـرأس، وخربـة ديـر اللـوز، وخربـة أم أصـيرة، وخربـة تتريـت، وخربـة الرهـوة، وخربـة الجعبـري، وخربـة 
منـة، وخربـة التـل، وتـل عسيلة، وخربة بدغوش، وخربـة جـوي، وخربـة ربـوض، وديـر الهـوا، وخربـة عتيـر، وخربـة أم الدي

 عراد، وخربة أم بغلة، وخربة أم العمد، وخربة الرابية، ورجوم بير الاصير.
 193أن عدد المباني الاديمة في الاريـة بلـغ  2111أظهرت نتائج المسح الميداني لألبنية الاديمة الذي نفذه رواق العام 
مبنــى تتــألف مــن طــابق واحــد، أي مــا  717وجــد  مبنــى، تمركــزت معظمهــا ضــمن جــذر البلــدة. ومــن بــين تلــك المبــاني

 (.%1مباٍن تتألف من طاباين ) 11من مجموع المباني العام، إلى جانب وجود  %11يشكل 
مــن المجمـوع العـام للمبــاني، إضـافة إلــى  %41مبنـى بأنهــا متوسـطة، وهــو مـا نسـبته  426وصـفت الحالـة اإلنشــائية لــ 

مبنـى  45(، و%7مبنى بحالة غير صالحة لالستعمال ) 65على وجود  (، عالوة%39مبنى بحالة جيدة ) 347وجود 
 (.%7بحالة سيئة )

مـن مجمـوع المبـاني  %51مبنـى بحالـة متوسـطة، أي مـا يعـادل  452أما الحالة الفيزيائيـة للمبـاني، فـأظهرت أن هنـاك 
 (.%16مبنى بحالة سيئة ) 143(، و%21مبنى بحالة جيدة ) 247العام، إضافة إلى وجود 

من المجمـوع العـام  %56مبنى، أي ما يشكل  497فيما يتعلق بمدى االستخدام، لوحظ أن عدد المباني المهجورة بلغ و 
 (.%17مبنى مستخدمة بشكل جزئي ) 156(، و%26مبنى مستخدمة بشكل كلي ) 231للمباني، إضافة إلى وجود 

مبنـى،  671حيـث ظهـر اسـتخدامه فـي أسـطح غلب الشكل شبه الكروي على أسطح معظم المباني الاديمـة فـي البلـدة، 
(، %24مبنــى ) 251مــن إجمــالي عــدد المبــاني، فــي حــين اســتخدم الشــكل المســتوي فــي أســطح  %65وهــو مــا يعــادل 

 مباٍن مهدمة. 9(، بينما وجدت أسطح %3مبنى ) 21والشكل المفلطح في أسطح 
مبـاٍن، وهـو مـا نسـبته  113سـتخدامه فـي أسـاف أما أشكال األساف، فاد غلب عليها شكل العاد المتااطع الذي ظهـر ا

(، والشـكل %4مبنـى ) 36من إجمالي عدد المباني، في حين استخدم الشكل الصخري غير المنتظم فـي أسـاف  19%
(، بينمــا اســتخدم كــل مــن %2مبنــى ) 11(، والعاــد نصــف البرميلــي فــي أســاف %4مبنــى ) 35المســتوي فــي أســاف 

مبـاٍن لكـل منهمـا، أمـا شـكل الابـة فاـد  5الشكل المستوي بـدوامر الحديـد فـي أسـاف الشكل المستوي بدعامات خشبية، و 
 مباٍن مهدمة. 4اقتصر استخدامه على ساف مبنى واحد فاط، ووجدت أساف 
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مبنـى، وهـو مـا يعـادل  176تعددت وتنوعت أرضيات المبـاني الاديمـة فـي بلـدة الظاهريـة، فظهـرت المـدة فـي أرضـيات 
(، واألرضـية الصـخرية فـي %1مبنـى ) 71مبـاني، فـي حـين اسـتخدمت األرضـية الترابيـة فـي من إجمالي عـدد ال 17%
مبـاٍن، والـبالط  7(، والسـجادة فـي أرضـيات %2مبنـى ) 21(، والبالط اإلسمنتي الحديث فـي أرضـيات %2مبنى ) 22

 مباٍن. 3الحجري في أرضيات 
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 2ملحق رقم  
 2000 سجل رواق -الظاهريةبلدة لمباني التاريخية في ل ملخص التقرير التفصيلي

 
 

.39عدد المباني القديمة:   
 النسبة عدد المباني عدد الطوابق 
 %88513 787 طابق 
 %1512 13 طابقان 
 %.1357 66 غير محدد 

 النسبة عدد المباني مدى االستخدام 
.2 233 مستخدم كلي  576% 
 %17547 1.6 مستخدم جزئي 
.. 467 مهجور  566% 
 %1512 13 غير محدد 

 النسبة عدد المباني نوع البناء 
.6 84. متصل  543% 
 %21561 163 منفرد 
 %11568 137 ضمن حوش 

 النسبة عدد المباني الحالة اإلنشائية 
 %38586 347 جيدة 
 %47573 426 متوسطة 
. .4 سيئة  534% 
 %7528 .6 غير صالحة لالستعمال 
 %1512 13 غير محدد 

 النسبة عدد المباني لفيزيائيةالحالة ا 
 %27566 247 جيدة 
. 4.2 متوسطة  3562% 
 %16531 143 سيئة 
. 1. غير محدد  571% 

 النسبة عدد المباني شكل السطح 
 %2571 28 مفلطح 
 %64562 673 شبه كروي 

 %24532 2.1 مستو   
 %3587 6 مهدم 
 %7517 74 غير محدد 

 النسبة عدد المباني شكل السقف 
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 %3567 36 ير منتظمصخري غ 
 %1568 18 عقد نصف برميلي 
.885 833 عقد متقاطع  3% 
 %3511 1 قبة 
.35 . مستو  بدعامات خشبية  .% 
.35 . مستو  بدوامر حديد  .% 
 %3586 .3 مستو   
 %3544 4 مهدم 

 النسبة عدد المباني نوع األرضيات 
 %2518 22 صخرية 
 %.757 78 ترابية 
 %86566 876 مدة 
 %3533 3 يبالط حجر 
 %3573 7 سجادة 
 %1566 23 بالط إسمنتي حديث 
هرة   %3513 1 غير ظا
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 1ملحق رقم 
 2001سجل رواق  -الظاهريةبلدة للمباني التاريخية في  ملخص التقرير التفصيلي

190عدد المباني القديمة:   
 النسبة عدد المباني عدد الطوابق 
 %61548 827 طابق 
.85 77 طابقان  2% 

 النسبة عدد المباني نوع البناء 
 %.7253 6.4 متصل 
 %24533 217 منفرد 
 %.1356 66 حوش 

 النسبة عدد المباني مدى االستخدام 
 %24534 223 مستخدم كلي 
 %8533 .7 مستخدم جزئي 
. 43. مهجور  6573% 
 %3532 33 مهدم 
 %4531 36 هدم وأزيل 

 النسبة عدد المباني الحالة اإلنشائية 
 %37561 343 دةجي 

 %.4452 433 متوسطة 
 %4568 .4 سيئة 
 %13516 116 غير صالحة لالستعمال 

 النسبة عدد المباني الحالة الفيزيائية 
.2 233 جيدة  577% 

 %48534 437 متوسطة 
.2 234 سيئة  588% 

 النسبة عدد المباني شكل السطح 
 %.151 11 صخري 

 %64522 612 مفلطح 
 %1568 16 قبة 
 %23526 222 مستو   
 %.656 62 مهدم 

 النسبة عدد المباني شكل السقف 
 %4513 38 صخري 

 %.158 17 عقد نصف برميلي 
 %78561 724 عقد متقاطع 
 %3522 2 قبة 
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 %3533 3 أقواس تحميل 
 %4532 37 مستو   
.35 . مستو  بدعامات خشبية  4% 
 %3533 3 مستو  بدوامر حديد 
 %6566 62 مهدم 

 النسبة المباني عدد نوع األرضيات 
 %2528 23 صخرية 
.1 1.3 ترابية  516% 
 %3533 3 بالط حجري 
 %3566 13 بالط سجادة 
.25 26 بالط إسمنتي حديث  8% 
 %73566 713 مدة 
 %8533 81 مدة إسمنتية 
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 9ق رقم ملح
 2001سجل رواق  – الظاهريةدة ذبلالتقرير التفصيلي للمباني التاريخية في 
 

نوع 
 الحالة اإلنشائية عدد الطوابق نوع البناء شكل السطح السقفشكل  االرضيات

مدى 
 االسم الحالي المالك الحالي نوع االستخدام االستخدام

 محل الظروف فخري عيسى الظروف تجاري مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 دكان حسن النجار النجار عبد الحليم  حسن تجاري مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 طابق متصل مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 دار احمد الظروف احمد محمود الظروف سكن مهدم لالستعمال

 طابق متصل مهدم مهدم ترابية، مدة
غير صالحة 

 عبد الكريم حسين النجار عبد الكريم حسين النجار سكن مهدم لالستعمال
 دار سالم الخضيرات محمد سالم الخضيرات سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة
 دار السمامره شحدة حسن السمامرة سكن كلي جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 ديوان الطل وعلية محمد عيسى الطل ال الطل ومحمد عيسى الطل عام كلي جيدة طابقان متصل مفلطح عقد متقاطع بالط سجادة
 اكرم محمد الطل اكرم محمد الطل عام كلي جيدة طابق متصل مفلطح متقاطععقد  بالط سجادة
 حسن محمود الطل حسن محمود الطل عام كلي جيدة طابقان متصل مفلطح عقد متقاطع بالط سجادة
 شحادة محمد شحادة شحادة محمد شحادة عام كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع بالط سجادة

 محمد اسماعيل الطل محمد اسماعيل الطل سكن مهجور متوسطة طابق متصل حمفلط عقد متقاطع مدة
 عبد هللا  محمد الطل عبد هللا  محمد الطل سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 محمد عيسى الطل محمد عيسى الطل سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 اسماعيل عثمان الطل اسماعيل عثمان الطل سكن مهجور متوسطة طابق تصلم مفلطح عقد متقاطع مدة
 شحدة يونس الطل شحدة يونس الطل سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 ابراهيم شحادة الطل ابراهيم شحادة الطل سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 طابق متصل مهدم مهدم مدة
صالحة  غير

 محمد سليمان الوريدات سكن مهجور لالستعمال
محمد سليمان الوريدات واحمد اسماعيل ابو 

 رقاق
 خالد خليل جبريل وحسين عبدهللا الطل خالد خليل جبريل وحسين عبدهللا الطل سكن مستخدم جزئي جيدة طابقان متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 دار عبد جبريل وسليمان الطل عبد جبريل نصار وشفيق سليمان الطل سكن مهجور ةمتوسط طابقان متصل مستو   عقد متقاطع مدة
 باجس سلمان الطل وعالء محمد الطل باجس سلمان الطل وعالء محمد الطل سكن مهجور سيئة طابقان متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 طابق متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية، مدة
غير صالحة 

 خليل جبريل الطل ليل جبريل الطلخ سكن مهجور لالستعمال
 محمود عبد القادر الطل محمود عبد القادر الطل سكن مهجور سيئة طابق حوش، متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 عيسى عبد هللا الطل عيسى عبد هللا الطل سكن مهجور سيئة طابق حوش، متصل مهدم مهدم ترابية، مدة
 محمد عبد القادر  الطل محمد عبد القادر  الطل سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 طابق حوش مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 يوسف مصطفى الطل يوسف مصطفى الطل سكن مهجور لالستعمال
 لنبيل وعبد هللا صادق الط نبيل وعبد هللا صادق الطل سكن مهجور متوسطة طابقان حوش، متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية، مدة

 على محمد رباع على محمد رباع سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 علي يونس نايف علي رباع غير محدد مهجور متوسطة طابق حوش مفلطح عقد متقاطع ترابية، مدة

 فخري عيسى رباع فخري عيسى رباع سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
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 محمد جبريل رباع محمد جبريل رباع سكن مهجور متوسطة طابق حوش، متصل مفلطح ععقد متقاط مدة
 احمد وفضل حامد رباع احمد وفضل حامد رباع سكن مهجور متوسطة طابقان حوش، متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 نصار عبد الحليم الطل نصار عبد الحليم الطل سكن كلي جيدة طابق حوش مفلطح عقد متقاطع مدة

 ناصر عبد الحليم شاهين ناصر عبد الحليم شاهين سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع دةم
 عطيه عبد الحليم شاهين عطيه عبد الحليم شاهين عام كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 سالم محمود الطل سالم محمود الطل سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 حسن علي رباع ومحمد صالح رباع حسن علي رباع ومحمد صالح رباع سكن مهجور متوسطة طابقان متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
هاني عودة رباع سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة هاني عودة رباع منير و  منير و
 خليل سالم رباع الم رباعخليل س سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 حسن علي ايراهيم رباع وإخوانه حسن علي ايراهيم رباع وإخوانه سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية
 محمد سلمان رباع محمد سلمان رباع سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 كامل محمد عبد الرحمن رباع وإخوانه كامل محمد عبد الرحمن رباع وإخوانه سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع ترابية
 عبد ربه الحج  رباع وإخوانه عبد ربه الحج رباع وإخوانه سكن مهجور متوسطة طابق حوش مفلطح عقد متقاطع ترابية، مدة

 سالم رباعمحمد  محمد سالم رباع سكن مهجور متوسطة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة
 ابراهيم خليل وعلي محمد محمود  حمدان رباع علي محمد محمود  حمدان سكن مهجور سيئة طابقان منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 طابق حوش، متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية، مدة
غير صالحة 

 عبد رباع وعودة محمد رباع عبد رباع وعودة محمد رباع سكن مهجور لالستعمال
 سالم يحيى رباع سالم يحيى رباع سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح متقاطع عقد مدة
 عقد سلمان البطاط سلمان علي عبد المنعم سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 عيسى علي رباع عيسى علي رباع سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح صخري صخرية
 فايز كامل رباع فايز كامل رباع سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع ترابية
 محمد مصطفى قيسيه محمد مصطفى قيسيه سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 طابق حوش مهدم مهدم ترابية، مدة
غير صالحة 

 عبد مصطفى  القيسيه عبد مصطفى  القيسيه سكن مهجور لالستعمال

 طابق متصل هدمم مهدم ترابية
غير صالحة 

 عقد مصطفى القيسي ناجح مصطفى القيسية سكن مهجور لالستعمال
 حسان ابراهيم رباع حسان ابراهيم رباع سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

مدة إسمنتية، 
 ابراهيم رباعمحسن  محسن ابراهيم رباع سكن مهجور سيئة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية، مدة

 طابق منفرد مهدم مهدم مدة
غير صالحة 

 دار رباع محمدخليل سالم رباع سكن مهجور لالستعمال
 علي محمد عبد ربه ابنيان علي محمد عبد ربه ابنيان سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية

صخرية، 
 حسن وعيسى احمد بنيان حسن وعيسى احمد بنيان سكن مهجور متوسطة طابقان حوش، متصل مفلطح عقد متقاطع مدة إسمنتية

 طابق متصل صخري، مفلطح عقد متقاطع، صخري صخرية
غير صالحة 

 صالح حسن عبد ربه ابنيان صالح حسن عبد ربه ابنيان سكن مهجور لالستعمال
 علي ابنيان حسن حسن علي ابنيان سكن مهجور متوسطة طابق حوش، متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية، مدة

 حسان علي محمد  ابنيان حسان علي محمد  ابنيان سكن مهجور متوسطة طابق حوش، متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية
 عبد اللطيف ابنيان عبد اللطيف ابنيان سكن مهجور متوسطة طابق حوش، متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 موسى كامل رباع موسى كامل رباع سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية، مدة
 نايف  علي البطاط نايف  علي البطاط سكن مهجور سيئة طابق حوش، متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية، مدة

 عبد علي ونايف البطاط عبد علي ونايف البطاط سكن مهجور متوسطة طابقان متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
مدة إسمنتية، 

 احمد موسى  البطاط احمد موسى  البطاط سكن مهجور سيئة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
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 دار انور ومحمد غنيم السماحرة انور ومحمد غنيم السماحرة سكن كلي جيدة طابقان متصل مفلطح، مستو   عقد متقاطع مدة
 محمد سالم ابنيان محمد سالم ابنيان سكن كلي متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 اسماعيل محمد ابنيان اسماعيل محمد ابنيان سكن مستخدم جزئي متوسطة طابق متصل مفلطح قد متقاطعع مدة

ترابية، 
صخرية، 

 سلمان سالم بنيان سلمان سالم بنيان سكن مهجور سيئة طابق منفرد مفلطح صخري مدة
 الوريدات  عائله دار عائله دار  الوريدات سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 ترابية
مستو  بدعامات خشبية، 

 طابق متصل مفلطح اقواس تحميل
غير صالحة 

 حوش ابو رقاق حوش ابو رقاق سكن مهجور لالستعمال
 حسن اسلمان  ابو رقاق حسن اسلمان  ابو رقاق سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 محمد وخضرة علي حماد  الوريدات محمد وخضرة علي حماد  الوريدات سكن مهجور جيدة طابقان متصل مستو ، مفلطح عقد متقاطع مدة
 ازريق علي حماد الوريدات ازريق علي  حماد الوريدات سكن مهجور جيدة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة
 رعقد محمود جب علي محمود جبر ابو ريدة سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 عقد محمود جبر مسلم محمود جبر ابو ريده سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

مدة إسمنتية، 
 محمد بدوي الوريدات محمد بدوي الوريدات سكن مهجور متوسطة طابق حوش، متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 عزات مسلم الوريدات الوريداتعزات مسلم  سكن مهجور جيدة طابق حوش، متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 الحاجه  ليفا عبد الوريدات الحاجه  ليفا عبد الوريدات سكن مهجور جيدة طابقان منفرد مستو   عقد متقاطع مدة
 محمد علي ابراهيم الوريدات محمد علي ابراهيم الوريدات سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 اسماعيل خليل الوريدات اسماعيل خليل الوريدات سكن مستخدم جزئي جيدة طابق متصل مفلطح، مستو   عقد متقاطع مدة

مدة إسمنتية، 
 علي خليل الوريدات علي خليل الوريدات تجاري مهجور متوسطة طابق حوش، متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 رب سلمان الوريداتفايز محمد الوريدات ومحا سكن مهجور متوسطة طابقان متصل مستو   عقد متقاطع مدة
فايز محمد الوريدات ومحارب سلمان 

 الوريدات
 شحدة حسن ونايف عيسى الوريدات شحدة حسن ونايف عيسى الوريدات سكن مهجور متوسطة طابقان حوش، متصل مفلطح، مستو   عقد متقاطع ترابية، مدة

 عبد الرحمن محمد السماحرة سماحرةعبد الرحمن محمد ال سكن هدم وازيل متوسطة طابق منفرد مهدم مهدم ترابية
 دار عبد جراد محمد عبد جراد خضيرات سكن مستخدم جزئي متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 دار وعلية الشيخ موسى الوريدات موسى ومحمد الشيخ الوريدات سكن مهجور متوسطة طابقان حوش، متصل مفلطح، مهدم، مستو   عقد متقاطع، مهدم مدة
 دار حسين عبد الجواد العامري عيسى محمد علي حسين العامري سكن مستخدم جزئي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 علي محمد العامري علي محمد العامري سكن كلي جيدة طابقان متصل مستو   عقد متقاطع مدة

مدة إسمنتية، 
 يوسف محمد علي العامري علي العامري يوسف محمد سكن كلي متوسطة طابقان متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 الحصن عاطف اسكندر أثري مهجور متوسطة طابقان متصل مستو   عقد نصف برميلي ترابية
مدة إسمنتية، 

 اسماعيل اسكندر الوريدات اسماعيل اسكندر الوريدات سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 حسن محمد الوريدات حسن محمد الوريدات سكن مهجور وسطةمت طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 غالب حسن الوريدات غالب حسن الوريدات سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 عبد هللا ومحمود محمد محمود عبد هللا ومحمود محمد محمود سكن مهجور متوسطة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة
 موسى احمد البطاط موسى احمد البطاط سكن مهجور متوسطة طابق حوش، متصل فلطحم عقد متقاطع مدة
 مراد عيسى ابو شيخه مراد عيسى ابو شيخه سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 طابق حوش مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 محمود عيسى ابو شيخه محمود عيسى ابو شيخه سكن مهجور لالستعمال
 محيي الدين عبد السالم الطل محيي الدين عبد السالم الطل سكن مهجور متوسطة طابق حوش، متصل مفلطح عقد متقاطع مدة إسمنتية

 فهمي عبدالسالم الطل فهمي عبدالسالم الطل سكن مهجور متوسطة طابق حوش مفلطح عقد متقاطع مدة
 عيسى محمد ابو دبور الطل سى محمد ابو دبور الطلعي  سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
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مدة إسمنتية، 
 محمد موسى الطل موسى  احمد الطل  سكن كلي متوسطة طابق حوش، متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 مدة
مستو ، عقد نصف 

 الطلاحمد ومحمود موسى  احمد ومحمود موسى الطل سكن مستخدم جزئي متوسطة طابقان حوش مفلطح، مستو   برميلي
 عايشه عيسى محمد ابو دبور عايشه عيسى محمد ابو دبور تجاري مستخدم جزئي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 حمدة محمد عبد هللا  الطل حمدة محمد عبد هللا  الطل سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 جهاد عيسى دعسان جهاد عيسى دعسان تجاري كلي جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة
 احمد ابراهيم البطاط احمد ابراهيم البطاط سكن مهجور متوسطة طابق متصل مستو   مستو   مدة

 عايد امحمد البطاط عايد امحمد البطاط سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية
 سليمان امحمد البطاط سليمان امحمد البطاط سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية

مدة إسمنتية، 
 عيسى محمد سليم البطاط عيسى محمد سليم البطاط سكن كلي جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 احمد محمد  البطاط احمد امحمد  البطاط سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية

 طابق صلحوش، مت مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 مراد عيسى ابو شيخة مراد عيسى ابو شيخة سقيفة مهدم لالستعمال
 عقد دار محيسن حمزة حسين الوريدات سكن مهجور جيدة طابق منفرد مستو   مستو  بدوامر حديد مدة

 طابق متصل مفلطح مستو  بدعامات خشبية ترابية، مدة
غير صالحة 

 عقد ابراهيم محيسن يسن  الوريداتفوزي محمد مح سكن مهجور لالستعمال
 عقد دار محيسن فوزي محمد احمد الوريدات سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح، مستو   عقد متقاطع مدة

مدة إسمنتية، 
 عقود فوزي محيسن محمد احمد محيسن الوريدات سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 خضر محمد البطاط خضر محمد البطاط سكن مهجور جيدة قطاب حوش، متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 حرب محمد البطاط حرب محمد البطاط سكن مهجور جيدة طابق حوش، متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

مدة إسمنتية، 
 طابق متصل مهدم مهدم مدة

غير صالحة 
 عقد احمد رباع احمد حامد رباع سكن هدم وازيل لالستعمال

 بقطا متصل مهدم مهدم مدة
غير صالحة 

 احمد حامد رباع احمد حامد رباع سكن هدم وازيل لالستعمال
 عقد رباع محمد حامد رباع سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 عقد الحاج عيسى محمد عيسى رباع سكن مهجور جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة
 عريفه محمود البطاط عريفه محمود البطاط غير محدد مهجور متوسطة طابق منفرد مستو   صخري مدة
 ورثة محمود حسن البطاط ورثته سكن كلي جيدة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة
 كامل محمود البطاط كامل محمود البطاط سكن مهجور جيدة طابق متصل مستو ، قبة عقد متقاطع مدة
 رياض محمود البطاط رياض محمود البطاط سكن رمهجو جيدة طابق حوش، متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 عوني احمد البطاط عوني احمد البطاط سكن مهجور متوسطة طابق حوش، متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 طابق متصل مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 صالح علي ابو دبور صالح علي ابو دبور سكن مهجور لالستعمال

 طابق متصل مهدم مهدم ترابية
صالحة غير 

 دار علي ابو ريده محمد علي حماد ابو ريده سكن مهجور لالستعمال
 محمد اسماعيل البطاط محمد اسماعيل البطاط سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد نصف برميلي ترابية
 مغارة الوريدات علي حامد الوريدات سكن مستخدم جزئي متوسطة طابق منفرد مستو   صخري مدة
 عقد دار محمود حامد محمود حامد عواد سكن كلي جيدة طابق متصل مستو ، مفلطح تقاطععقد م مدة

 دار الحج حسن عبد الحليم حسن النجار سكن مستخدم جزئي متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع بالط سجادة
مدة إسمنتية، 

 الحج حسندار  نادر حسن النجار سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 دار الحج حسن عيسى حسن صالح  النجار سكن مهجور متوسطة طابقان متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
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 علي يونس رباع سامي علي يونس رباع سكن كلي متوسطة طابق متصل مستو   مستو   مدة
 دار اسعيفان احمد عبد الفتاح اسعيفان تجاري مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

مدة إسمنتية، 
 دار أبو سفيان أحمد عبد الفتاح اسعيفان سكن مهدم متوسطة طابق متصل مهدم مهدم مدة
 خليل ابو عالن خليل صالح عالن سكن كلي متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 هدار محمد ابو قبيط محمد احمد ابو قبيطه سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة
 محمد احمد محمد احمد ابو قبيطه سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 طابق منفرد مستو   عقد متقاطع مدة
غير صالحة 

 حوش محمد الحاج صبري احمد دعسان البطاط سكن مهجور لالستعمال
 حوش محمد الحج البطاطاحمد محمد سليمان  تجاري مهجور متوسطة طابق حوش، متصل مستو   عقد متقاطع مدة
 حوش محمد الحاج سليمان موسى وخليل محمد البطاط سكن كلي جيدة طابقان حوش مفلطح عقد متقاطع مدة
 دار ابوقبيطه غالب خليل ابو قبيطه سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

مدة إسمنتية، 
 عطا ابو قبيطه  عطا حسن ابو قبيطه سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 دار خليل البطاط خليل احمد البطاط سكن كلي متوسطة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة
 دار جبر الكعكه جبر جميل الكعكه سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 كعكهدار ال جميل الكعكه  سكن كلي متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

مدة إسمنتية، 
 دار طلب عوده طلب عوده الخضيرات سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح، مستو   عقد متقاطع مدة

مدة إسمنتية، 
 عبد العزيز الطراشة عبد العزيز الطراشة سكن مهجور جيدة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 طابق منفرد مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 عقد احمد منصور محمود احمد منصور السماحرة سكن وازيل هدم لالستعمال
 دار علي سليمان شريتح علي سليمان شريتح سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

صخرية، 
 مغارة سليمان شريتخ محمد سليمان شريتخ سكن مهجور سيئة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 طابق دمنفر مفلطح عقد متقاطع مدة
غير صالحة 

ه سالمه علي السماحرة سكن مهجور لالستعمال  دار الشلم
 عقد احمد الطويل محمد تجاري مستخدم جزئي متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 طابق متصل مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 سقيفه محمود السمامرة محمود محمد شحادة السمامرة سقيفة هدم وازيل لالستعمال

 ترابية، مدة
مستو  بدعامات خشبية، 

 طابق متصل مفلطح اقواس تحميل
غير صالحة 

 سقيفه  احمد محيسن عطا محيسن الدعسان سقيفة مهجور لالستعمال
بالط 

إسمنتي 
هوارين محمود اسماعيل القيسية تجاري كلي جيدة طابق منفرد مستو   مستو   حديث  محل رامي ال
هيم الحاج تجاري هدم وازيل جيدة طابقان متصل مهدم مهدم ترابية هيم منير ابرا  عقد منير ابرا

 طابق متصل مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

هيم ياسين سكن هدم وازيل لالستعمال  دار عبد هللا ياسين عبد هللا ابرا
 عقد عطا السمامرة احمد عطا السمامرة سكن مهجور متوسطة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

ة، مدة إسمنتي
 عقد ابراهيم السمامرة ابراهيم سالمه علي السمامرة سكن كلي متوسطة طابق متصل مفلطح، مستو   مستو ، عقد متقاطع مدة

 طابق متصل مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 حوش السمامرة احمد علي سليم السمامرة سكن هدم وازيل لالستعمال
 احمد سالم منصور احمد سالم منصور سكن رمهجو متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع ترابية
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 حوش الزاغ محمد عبد الواحد  السماحرة تجاري مستخدم جزئي جيدة طابق حوش، متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
مدة إسمنتية، 

 محمود نصر السمامرة محمود نصر السمامرة تجاري مهجور متوسطة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 طابق متصل مستو   صخري مدة
غير صالحة 

 عائله الزاغ عائله الزاغ غير محدد مهجور لالستعمال
 شفيق حسن السمامرة شفيق حسن السمامرة سكن مهجور جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

مدة إسمنتية، 
 خليل علي السمامرة خليل علي السمامرة تجاري كلي جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة
 دار رجا السمامرة رجا عبد القادر  السمامرة تجاري مستخدم جزئي جيدة طابق متصل مستو   اطععقد متق مدة

 موسى سالمه عبد ربه موسى سالمه عبد ربه سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية، مدة
مدة إسمنتية، 

 عبد المجيد حماد الحليفاوي عبد المجيد حماد الحليفاوي سكن مستخدم جزئي متوسطة طابق حوش، متصل مستو   عقد نصف برميلي مدة
 احمد علي الحليفاوي احمد علي الحليفاوي تجاري مهجور متوسطة طابق حوش، متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

مدة إسمنتية، 
 حليفاويعبد القادر علي ال عبد القادر علي الحليفاوي سكن مهجور متوسطة طابق حوش، متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 عقد خليل الوريدات مراد محمد خليل الوريدات سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 دار وعلية مصطفى الوريدات عبد وخليل مصطفى الوريدات سكن مهجور جيدة طابقان متصل قبة عقد متقاطع مدة
 دار نصار الوريدات اتنصار حسن الوريد سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 عقد عبد السالم محي عبد السالم سكن مهجور متوسطة طابق متصل مستو ، مفلطح عقد متقاطع مدة

مدة إسمنتية، 
 حوش حسن امطير نصار حسن امطير تجاري مستخدم جزئي متوسطة طابق حوش، متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 حوش حسن امطير مصباح حسن امطير سكن كلي جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة
 عدنان مصباح امطير عدنان  مصباح امطير سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 عقد محمود امطير طالل محمود امطير سكن كلي جيدة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة
 عقد امطير ياسر محمود امطير سكن كلي جيدة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 عقد نايف خضيرات نايف حسين الخضيرات سكن مستخدم جزئي متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية، مدة
 عقد محمود الخضيرات احمد محمود الخضيرات سكن مهجور متوسطة طابق متصل مستو   مستو   مدة
 دار مفضي  الخضيرات تمفضي محمود الخضيرا سكن مهجور جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

مدة إسمنتية، 
 عقد علي الخضيرات علي محمود الخضيرات سكن مهجور جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة
 حسن خليل مسلم حسن خليل مسلم سكن كلي متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 الد محمود قريقخ خالد محمود قريق سكن كلي متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 عابد محمود مسلم خالد محمود مسلم سكن مستخدم جزئي متوسطة طابقان متصل مستو   عقد متقاطع مدة

مدة إسمنتية، 
 طلب عوده  طلب عوده الخضيرات تجاري مستخدم جزئي متوسطة طابقان متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

مدة إسمنتية، 
 حسن عبد القادر  حسن عبد القادر  الطل سكن كلي متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 دار ابو خشوم ابراهيم سالمه الطل سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 طابق حوش، متصل مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 علي محمد الطل علي محمد الطل سكن هدم وازيل لالستعمال

 طابق منفرد صخري صخري صخرية
حة غير صال

 احمد محمود  الطل احمد محمود  الطل سكن هدم وازيل لالستعمال

 طابق متصل مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 طلب عوده طلب عوده سويلم سكن هدم وازيل لالستعمال
 محمود ابو حرب محمد محمود عثمان ابو حرب سكن مهجور متوسطة طابقان متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
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 طابق تصلم مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 حوش دار عثمان خليل محمود حرب سكن هدم وازيل لالستعمال

 طابقان حوش، متصل مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 عمر اسماعيل حرب عمر اسماعيل حرب سكن هدم وازيل لالستعمال
 بحوش عثمان ابو حر عيسى عيسى أبو حرب سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 محمد اسماعيل حرب محمد اسماعيل حرب سكن مهجور متوسطة طابق حوش، متصل قبة عقد متقاطع مدة
 سليمان حمد مصطفى سويلم سليمان حمد مصطفى سويلم سكن مهجور جيدة طابق حوش، متصل مستو   عقد متقاطع مدة
 سليمان حمد مصطفى سويلم طفى سويلمسليمان حمد مص تجاري مستخدم جزئي متوسطة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة
هيم عوده هللا الجبارين سكن مستخدم جزئي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة  احمد الفي خليل ابرا

صخرية، 
 علي مسلم احمد الفي علي مسلم احمد الفي سكن مهجور سيئة طابق حوش، متصل مفلطح صخري ترابية
 حسن محمد  الفي حسن محمد  الفي سكن مهجور سيئة طابق متصل مفلطح صخري ترابية

 طابق حوش، متصل مفلطح صخري ترابية
غير صالحة 

 حسين ثابت صبح الفي حسين ثابت صبح الفي سكن مهجور لالستعمال
صخرية، 

 محمود علي الفي محمود علي الفي سكن مهجور سيئة طابق حوش، متصل مفلطح صخري ترابية

 طابق حوش، متصل صخري صخري ترابية
غير صالحة 

 مغارة  خليل ابو حسان موسى خليل العواودة سكن مهجور لالستعمال
 علي ابراهيم صباح القيسية علي ابراهيم صباح القيسية سكن مهجور متوسطة طابق حوش، متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية
 م القيسيةابراهي ابراهيم القيسية سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية
 عدنان شحادة القيسية عدنان شحادة القيسية سكن مهجور سيئة طابق حوش، متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية
 عزات محمد القيسية عزات محمد القيسية سكن مهجور متوسطة طابق حوش، متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 علي ابراهيم القيسية القيسية علي ابراهيم سكن مهجور سيئة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية
مدة إسمنتية، 

 عدنان خليل القيسية عدنان خليل القيسية تجاري مستخدم جزئي جيدة طابق متصل مستو ، مفلطح عقد متقاطع مدة

 طابق متصل مهدم مهدم مدة
غير صالحة 

 دار صبح حسين ثابت الجبارين سكن مهجور لالستعمال
 نسيم احمد محمود احمد محمود البطاط سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

مدة إسمنتية، 
 عبد عيسى البطاط عبد عيسى البطاط سكن مستخدم جزئي متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 اسماعيل محمد البطاط اسماعيل محمد البطاط سكن كلي جيدة طابق متصل مستو   مستو   مدة

 محمود موسى البطاط محمود موسى البطاط سكن مهجور متوسطة طابق متصل فلطحم عقد متقاطع ترابية، مدة
 ربحي محمد عبد هللا ربحي محمد عبد هللا سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 مغارة القيسية يوسف ومحمد عبد هللا القيسية سكن مهجور متوسطة طابق متصل مستو   مستو   مدة، ترابية
سمنتية، مدة إ

 خليل القيسية خليل عبد الحميد القيسية سكن كلي متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة
 محمود محمد القيسية وليد يوسف محمد محمود القيسية سكن مهجور متوسطة طابقان متصل مستو ، مفلطح عقد متقاطع مدة
 ف محمد مطاوعيوس يوسف محمد مطاوع سكن مستخدم جزئي جيدة طابق منفرد * * *

 دار الحجه لبيبه لبيبه محمود بحري شنيور سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 دار حسن الطل حسن خليل الطل سكن كلي متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

مدة إسمنتية، 
 طلدار حسين ال حسن خليل الطل سكن كلي متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 عبدالقادر قيسية نعمان عبد القادر سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 ابو اسماعيل ايمن اسماعيل القيسية سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية
 دار جهاد القيسية جهاد عبد الرحمن القيسية سكن كلي جيدة طابق منفرد مستو   مستو   مدة
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 عبد الرحمن القيسية ماصر عبد الرحمن سكن مستخدم جزئي جيدة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع ةمد
مدة إسمنتية، 

 طابق منفرد مهدم مهدم مدة
غير صالحة 

 اسماعيل الشيخ  محمد اسماعيل القيسية سكن مهجور لالستعمال
صخرية، 

 طابق منفرد مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 بيت محمد عبد العزز القيسية محمد عبد العزيز القيسية سكن مهدم لالستعمال

 طابق متصل صخري صخري صخرية
غير صالحة 

 طور حسن احمد محمد حسن القيسية سكن مهجور لالستعمال
صخرية، 

 ترابية
صخري، عقد نصف 

 طابق متصل مستو   برميلي
غير صالحة 

 طور القيسية احمد محمد القيسية سكن مهجور لالستعمال
 دار القيسية خليل حسن القيسية سكن مهجور متوسطة طابق متصل مستو   قد متقاطعع مدة

مدة إسمنتية، 
 احمد القيسية  مصباح حسن القيسية سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 حسن القيسية جمال حسن القيسية سكن مهجور متوسطة طابق منفرد قبة عقد متقاطع مدة
 اسليمان ابو سلمان ابراهيم  اسلمان القيسية سكن كلي جيدة طابق منفرد مفلطح طععقد متقا مدة
 ابو سليمان ابراهيم سليمان  القيسية سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

مدة إسمنتية، 
 محمد سلمانعيسى و عيسى وابراهيم سلمان القيسية سكن كلي جيدة طابقان متصل مستو ، مفلطح عقد متقاطع مدة
 خليل مصطفى حرب محمود خليل حرب سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مستو   عقد متقاطع مدة
 دار محمود القيسية محمود محمد القيسية سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

بالط 
إسمنتي 
 دار ابو اسماعيل ل القيسيةمحمد اسماعي سكن مهجور متوسطة طابق متصل مستو   عقد متقاطع، صخري حديث
 دار محمد حرب محمد علي حرب سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 طابق متصل مهدم مهدم مدة
غير صالحة 

 عقد نايف عطيه جعفر نايف عطيه سكن هدم وازيل لالستعمال
 محمد اسماعيل القيسية ةمحمود موسى محمد القيسي سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 دار واصل القيسية واصل عطا محمد القيسية سكن كلي متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

مدة إسمنتية، 
 احمد مصطفى  احمد مصطفى القيسية سكن كلي متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

بالط 
إسمنتي 
 ابو عرقوب  احمد محمود ابو عرقوب سكن جورمه متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع حديث
 دار عدنان القيسية عدنان عبد هللا القيسية سكن مهجور سيئة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

مدة إسمنتية، 
 نعمان عبد هللا القيسية نعمان عبد هللا القيسية سكن كلي متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة
 دار عيد البطاط عيد عبد الهادي البطاط سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

مدة إسمنتية، 
 ليفا عبد الهادي  ليفا عبد الهادي البطاط سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 ابراهيم البطاط  محمد ابراهيم البطاط سكن كلي متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 طابق منفرد مفلطح اطععقد متق مدة
غير صالحة 

 عيد حمد الخضيرات عيد حمد الخضيرات سكن مهجور لالستعمال
مدة إسمنتية، 

 عقد مصطفى الخضيرات مصطفى محمد الخضيرات سكن مهجور متوسطة طابق متصل قبة عقد متقاطع مدة
 د الخضيراتمحم عبد هللا محمد مصطفى سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 دار ابراهيم القيسية ابراهيم محمد القيسية سكن كلي متوسطة طابق منفرد مستو   مستو   مدة
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 ابراهيم عبد الدايم القيسية عادل ابراهيم القيسية سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة
مدة إسمنتية، 

 هاشم منصور  هاشم محمد منصور القيسية سكن مستخدم جزئي متوسطة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة
هاشم القيسية هاشم محمد منصور القيسية سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة  دار 

 عائله البطاط عائله البطاط سكن مهجور متوسطة طابق حوش صخري صخري صخرية

 طابق متصل مستو   صخري مدة
غير صالحة 

 ورثة ابو الروازن ورثة ابو الروازن سكن مهجور لالستعمال
صخرية، 

 طوار ابو الروازن حسن عبد الحميد القيسية سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح صخري، عقد متقاطع مدة
بالط 

إسمنتي 
 دار حسان ثابت حسان ثابت جبارين سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع حديث
 ديوان ثابت  صبيح محمد ثابت صبيح الجبارين سكن مهجور متوسطة قطاب متصل مستو   عقد متقاطع مدة

مدة إسمنتية، 
 دار حسين الجبارين حسين ثابت الجبارين سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

مدة إسمنتية، 
هيم  القيسية  حسن ابراهيم القيسية سكن كلي متوسطة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة  ابو ابرا
هيم القيسية سكن مهجور متوسطة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة  دار القيسية خليل ابرا
 فتحي سليم الخضيرات فتحي احمد سليم الخضيرات سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

بالط 
 قد محمود عبد الدايمع احمد محمود عبد الدايم سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح، مستو   عقد متقاطع حجري

 دكان الحاج زامل اسماعيل زامل القيسية تجاري كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 عقد الحاج زامل )دكاكين( عبد هللا زامل شنيور تجاري مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

مدة إسمنتية، 
هر ابو عالن ريتجا مهجور سيئة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة  ابو موسى  جميل ظا
 جمال ومحمد احمد ابو عالن جمال ومحمد احمد ابو عالن سكن مهجور سيئة طابقان متصل قبة عقد متقاطع مدة
 حوش احمد اسماعيل نبيه احمد ابو عالن سكن كلي جيدة طابق حوش، متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

مدة إسمنتية، 
 حوش اسماعيل احمد ابو عالن اسماعيل احمد ابو عالن سكن مستخدم جزئي متوسطة بقطا حوش مستو   عقد متقاطع مدة
 حوش احمد ابو عالن ابراهيم احمد اسماعيل سكن مستخدم جزئي جيدة طابقان حوش، متصل مستو   عقد متقاطع مدة
 سماعيلحوش غازي واحمد ا غازي وطالل ابو عالن سكن مهجور جيدة طابقان متصل قبة عقد متقاطع مدة
 عقد اعبيد الهوارين محمد اعبيد الهوارين سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 حاتم أبو شحادة حاتم أبو شحادة سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية
مدة إسمنتية، 

 اسماعيل ابو عالن عالن اسماعيل ابو سكن مهجور متوسطة طابق حوش، متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 خليل سالمه ابو عالن خليل سالمه ابو عالن سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 طابق متصل مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 حاتم صالح  شحادة حاتم صالح  شحادة سكن مهجور لالستعمال
هر ابو عالن جاريت مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة إسمنتية هر ابو عالن جميل ظا  دكاكين ظا

 دكان ابو عالن محمد محمود ابو عالن تجاري مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
 دكاكين السماحرة محمد ابراهيم سماحرة تجاري مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

هيم نوفل صالح ابراهيم نوفل تجاري مهجور ةجيد طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة إسمنتية  دكان ابرا
 دار حماد سامي ابراهيم حماد سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

ترابية، مدة 
 عقد عزمي ابو عالن عزمي محمود ابو عالن سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع إسمنتية، مدة
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هوارين تجاري مهجور متوسطة طابقان متصل مفلطح عقد متقاطع مدة هوارين محمد خليل ال  محمد خليل ال
مدة إسمنتية، 

 عقد ابو خليل الهوارين صالح خليل الهوارين سكن مهجور متوسطة طابقان متصل مستو   عقد متقاطع مدة
هوارين تجاري مهجور متوسطة طابقان متصل مفلطح عقد متقاطع مدة هوارينمحمد س عطا محمد سالم ال  الم ال

 طابق متصل مهدم مهدم مدة
غير صالحة 

 حوش الهوارين محمد مصباح الهوارين سكن مهجور لالستعمال
هوارين سكن مهجور متوسطة طابقان متصل مفلطح عقد متقاطع مدة إسمنتية هوارين ناصر احمد عثمان ال  ناصر احمد عثمان ال

مدة إسمنتية، 
هوارين تجاري وسكن مهجور جيدة طابقان متصل مستو ، مفلطح عقد متقاطع مدة هوارين عزمي وعزام يوسف ال  عزمي وعزام يوسف ال
 سامي حسن الهوارين سامي حسن الهوارين سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 جاسر حسن الهوارين جاسر حسن الهوارين سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية
 محمد كريم الهوارين محمد كريم الهوارين سكن مهجور جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع ةمد

مدة إسمنتية، 
 دارمحمد وعبد هللا الشبعان محمد وعبد هللا عبد الفتاح الشبعان سكن مهجور متوسطة طابقان متصل مستو ، مفلطح عقد متقاطع مدة

 عوض عبد السميع الشبعان عوض عبد السميع الشبعان سكن مهجور سطةمتو طابق متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية، مدة
 محمد الشمله محمد علي العوايصه سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية، مدة
 محمد علي الشبعان علي محمد اسعد الشبعان سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة، ترابية

 دار السماحرة عبد الرحمن محمد السماحرة سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح طععقد متقا مدة
هيم الصبار سكن مهجور متوسطة طابقان حوش، متصل مفلطح عقد متقاطع مدة هيم الصبار  محمود ابرا  راجح محمود ابرا
 الصبارحوش عمر  نايل عمر الصبار سكن مهجور متوسطة طابق حوش، متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 عطا صالح حسن الصبار عطا صالح حسن الصبار سكن مهجور متوسطة طابق حوش، متصل مفلطح، مستو   عقد متقاطع ترابية
 كايد صالح حسن نصار كايد صالح حسن نصار سكن مهجور متوسطة طابق حوش مفلطح، مستو   عقد متقاطع ترابية
 خليل عمر الصبار خليل عمر الصبار سكن مهجور ةمتوسط طابق حوش، متصل مفلطح، مستو   عقد متقاطع مدة

 فايق حماد الصبار فايق حماد الصبار سكن مهجور سيئة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية، مدة
 محمود الزين راجح محمود الزين سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية، مدة
هر ابو عالن تجاري مهجور متوسطة بقطا متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية، مدة هر ابو عالن محمد ظا  فرن ظا

 دكان محمود ابو عالن محمد محمود ابو عالن تجاري مهجور متوسطة طابق متصل مستو   عقد متقاطع ترابية
 صالح الزين  خليل صالح الزين الهوارين تجاري مهجور متوسطة طابق متصل مستو   عقد متقاطع ترابية
 عليه سالم حمد محمد سالم حمد الزين سكن مهجور متوسطة طابق متصل مستو ، مفلطح اطععقد متق مدة

مدة إسمنتية، 
هوارين سكن مهجور متوسطة طابق متصل مستو   عقد متقاطع ترابية  ابناء احمد السن مضحي احمد ال
 امراحيلشفيق محمد  شفيق محمد امراحيل سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مستو   عقد متقاطع مدة

 احمد اسماعيل الوريدات احمد اسماعيل الوريدات سكن مهجور سيئة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة إسمنتية
 اكرم اسماعيل الوريدات اكرم اسماعيل الوريدات سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 جميل الهوارين جميل يوسف الهوارين نسك مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية، مدة
 حمدان سالم مصباح حمدان سالم الهوارين سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

مدة إسمنتية، 
 حمدة االسحم حمدة االسحم سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 موسى محمد ابو عالن  ب موسى ابو عالنطال سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية
 عوده ابو عالن عودة طالب ابو عالن سكن مهجور سيئة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية، مدة

هميش سكن مهجور متوسطة طابقان متصل مستو ، مفلطح عقد متقاطع مدة هميش طالب ابو عالن واكرم خالد محمود ابو   طالب ابو عالن وخالد محمود ابو 

 طابقان متصل مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 سحتوت الطل  حمد سحتوت محمد الطل سكن مهجور لالستعمال
مدة إسمنتية،   يوسف الطل  شيخة الطل سكن كلي جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع
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 مدة
 مناع الطل  حامد مناع محمد الطل سكن مهجور متوسطة طابق متصل مستو   عقد متقاطع ترابية
 ديوان دار سعادة عائله سعادة سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 طابق منفرد صخري صخري صخرية
غير صالحة 

 طور دار الطل عائله الطل سكن مهجور لالستعمال

 مدة
عقد متقاطع، عقد نصف 

 نمصباح حمد الزي مصباح حمد الزين سكن مهجور سيئة طابق حوش، متصل مفلطح برميلي
ترابية، مدة 
 عقد عبد العزيز الشوامرة عبد العزيز غياظ الشوامرة تجاري مهجور سيئة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع إسمنتية، مدة

مدة إسمنتية، 
 عليه عبد العزيز  الشوامرة عبد العزيز الشوامرة سكن مهجور متوسطة طابقان متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 حماد الجبارين  سليم طلب الجبارين سكن مهجور سيئة طابق متصل فلطحم عقد متقاطع مدة إسمنتية
 سالمه طلب الجبارين  سالمه طلب الجبارين سكن مهجور متوسطة طابق حوش، متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

مدة إسمنتية، 
 عقد محمد عبد الجبارين العوايصةمحمد عبد حماد الجبارين ومحمد  سكن مهجور متوسطة طابقان متصل مستو ، مفلطح عقد متقاطع مدة

 اسماعيل ابو شرخ  احمد اسماعيل ابو شرخ سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 عقد محمد ابو شرخ محمد اسماعيل ابو شرخ سكن مهجور سيئة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 ترابية، مدة

اقواس تحميل، 
مستو  بدعامات 

 طابق متصل مستو   خشبية
غير صالحة 

 سقيفه حسين ابو شرخ محمد حسين ابو شرخ سكن مهجور لالستعمال

 طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
غير صالحة 

 حمد ابو عبدة محمد حمد ابو عبدة سكن مهجور لالستعمال

 طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
غير صالحة 

 احمد ابو شرخ  تمام احمد سلمان ابو شرخ سكن مهجور لالستعمال

 تجاري وسكن مهجور متوسطة طابقان متصل مفلطح عقد متقاطع مدة إسمنتية، مدة
اسماعيل الحج زامل القيسية وزوجة عببد علي 

 دكان الحج زامل وبيت عبد علي الخطيب الخطيب

 ابراهيم الطل  ابراهيم سعيد الطل سكن مهجور جيدة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

هر ابو شرخ فيصل عبد العزيز ابو شرخ سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح د متقاطععق مدة  دار شا

 اسماعيل النجار العوايصة  محمد حسن عيسى العوايصة سكن كلي متوسطة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 ابو ريدة  سالم سليم ابو ريدة سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 هاشم خليل حسن الخطيب هاشم خليل حسن الخطيب سكن مهجور متوسطة طابق منفرد قبة، مستو   عقد متقاطع مدة

 دار محمد الخطيب محمد موسى الخطيب سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 عقد  محمد عبد السالم الخطيب طيبمحمد عبد السالم الخ سكن مهجور متوسطة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة إسمنتية، مدة

 محمد خليل المعايطه محمد خليل المعايطه سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية، مدة

 مفلطح عقد متقاطع مدة
حوش، 
 حسن عبد الرحمن العوايصه حسن عبد الرحمن العوايصه سكن مهجور سيئة طابق متصل

 مفلطح عقد متقاطع ترابية، مدة
حوش، 
 عيد عيسى العوايصه عيد عيسى العوايصه سكن مهجور متوسطة طابق متصل
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 فايز محمود عبد النبي فايز محمود عبد النبي سكن مستخدم جزئي متوسطة طابق منفرد مستو   عقد متقاطع مدة

 يندار مشهور الجبار مشهور عبد الهادي الجبارين سكن مهجور جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 دار شحدة عبد الهادي شحدة عبد الهادي الجبارين سكن مهجور جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة إسمنتية، مدة

 عقد عبد عيسى عبد عيسى العمول سكن مستخدم جزئي متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة إسمنتية، مدة

 دكان الجبارين محمد شحدة الجبارين تجاري رمهجو متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة إسمنتية

 عقد مشحور الجبارين مشحور عبد الهادي الجبارين تجاري مهجور متوسطة طابق متصل مستو ، مفلطح عقد متقاطع مدة

 علي سليمان الهوارين علي سليمان الهوارين تجاري مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة إسمنتية، مدة

 رائد محمد الصبار الصبار رائد محمد الصبار سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح د متقاطععق مدة

 طابق متصل مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

هوارين محمد عيسى الهوارين سكن مهدم لالستعمال  بيت محمد عيسى ال

 طابق متصل مهدم مهدم مدة
غير صالحة 

 باح عبد السالممص مصباح عبد السالم سكن مهدم لالستعمال

 عقد عبد الحليم الوريدات عبد الحليم الوريدات سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 رائد عبد السالم الوريدات  رائد عبد السالم الوريدات سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 عزات حمدان  اتعطيه عز سكن كلي متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 محمد سالم  راضي محمد سالم زين سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 عقد مالك الزين مالك محمد الزين سكن مهجور متوسطة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 راضي الزين راضي محمد الزين سكن مهجور متوسطة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 طابق متصل مهدم مهدم ةترابي
غير صالحة 

هيم الهوارين سكن هدم وازيل لالستعمال  عقد ابراهيم الهوارين محمود ابرا

 طابق متصل مهدم مهدم مدة
غير صالحة 

 عقد كامل الهوارين كامل عبد الجليل الهوارين سكن هدم وازيل لالستعمال

 عقد عبد الجليل الهوارين محمد عبد الجليل تجاري مستخدم جزئي متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية

هوارين سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية، مدة  عقد كامل الهوارين كامل حسين ال

هوارين  عارف محمود الهوارين سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة  عارف ال

هوارين سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة  محمد خليل الهوارين  محمد خليل ال

هوارين  خليل محمود الهوارين سكن مهجور متوسطة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة إسمنتية، مدة  خليل ال

 طابق منفرد مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 عقد حسن محمد الهوارين محمود حسن الهوارين سكن هدم وازيل لالستعمال

 محمد شحادة السن  محمد شحادة السن سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار السن  نعمان محمد السن سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 شحدة عبد الحميد  شحدة عبد الحميد الزين سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية، مدة

 شحدة عبد الحميد خليل محمد السن سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع إسمنتية، مدة مدة

 نعيم محمد السن نعيم محمد السن سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 علي سليمان  عادل علي سلمان سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح، مستو   عقد متقاطع مدة
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 صبار الهوارين  صبار حماد الهوارين سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع منتية، مدةمدة إس

 محمد يوسف شرف محمد يوسف شرف سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 عوني شرف عوني يوسف شرف سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 احمد عزبان  كامل احمد عزبان سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 محمد عزبان  محمد مطلق عزبان سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة إسمنتية، مدة

 عبد مطلق عزبان عبد مطلق عزبان سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 عبد الرحمن العزبان احمد عبد الرحمن سكن كلي توسطةم طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 عقود غالب الهوارين غالب شحدة الهوارين تجاري مستخدم جزئي متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة إسمنتية، مدة

 وسيم مصباح الوريدات وسيم مصباح الوريدات سكن مهجور جيدة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار محمد القيسية محمد محمود القيسية سكن مهجور جيدة طابق منفرد مستو   قاطععقد مت مدة

 عقد محمد مصطفى شحدة محمد مصطفى سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح، مستو   عقد متقاطع مدة

 عقود محمد مصطفى نايف محمد مصطفى سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة إسمنتية، مدة

 دار جميل القيسية جميل خليل ابو جبين سكن كلي جيدة طابق منفرد مفلطح تقاطععقد م مدة

 طابق متصل مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 عقود محمود عبد اللطيف محمود محمد عبد اللطيف سكن هدم وازيل لالستعمال

 طابقان متصل مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 عاللي الحج محمد احمد محمد جراد سكن هدم وازيل لالستعمال

 طابق متصل مهدم مهدم مدة
غير صالحة 

 دار جرار فاطمة محمد جراد سكن هدم وازيل لالستعمال

 عقد ابو صالح الوريدات حسن  صالح الوريدات سكن كلي جيدة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 عبد الرحمن عقد صبحي  عبد الرحمن سكن كلي متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار صالح ابو رقاق صالح احمد ابو رقاق سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 عقد عبد الكريم الوريدات عبد الكريم  يعقوب الوريدات سكن مستخدم جزئي متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 عقد خليل رباع خليل يوسف رباع ابراهيم سكن كلي جيدة طابق منفرد مستو   عقد متقاطع مدة

 دار يوسف شحادة الطل يوسف  شحادة الطل سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 عقد راسم الطل راسم  شحادة الطل سكن كلي متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 عقد محمد شحادة لي محمد شحادةع سكن كلي جيدة طابق متصل مستو ، مفلطح عقد متقاطع بالط إسمنتي حديث

 اسماعيل ابراهيم القيسية اسماعيل ابراهيم القيسية سكن كلي جيدة طابق منفرد مفلطح مستو   مدة

 عقد علي الصباح فايز علي الصباح سكن مهجور جيدة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع بالط سجادة

 سقيفة عبد الهادي القيسية جمال عبد الهادي القيسية سقيفة مستخدم جزئي متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار رضوان القيسية عبد الهادي القيسية سكن كلي جيدة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

بالط إسمنتي حديث، 
هرية السلطة الوطنية عام كلي جيدة طابقان منفرد مستو   مستو   مدة  مركز شرطة الظا

 مفلطح عقد متقاطع مدة
وش، ح

 محمد  سالم عبد ربه سالمة شاهين محمد  سالم عبد ربه سالمة شاهين سكن مهجور متوسطة طابقان متصل
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 احمد وخليل ابراهيم حسن شاهين احمد وخليل ابراهيم حسن شاهين سكن مهجور متوسطة طابقان متصل مستو ، مفلطح عقد متقاطع مدة

 قانطاب متصل مفلطح، مهدم عقد متقاطع، مهدم ترابية
غير صالحة 

 شحدة الصبار  وبدوي الربعي شحدة عبد الفتاخ الصبار وبدوي كامل الربعي سكن مهجور لالستعمال

 شحدة عبد العزيز شاهين شحدة عبد العزيز شاهين سكن مهجور متوسطة طابق حوش مستو   عقد متقاطع مدة

 محمد عبد العزيز شاهين شاهين محمد عبد العزيز سكن مهجور متوسطة طابق حوش مفلطح عقد متقاطع مدة

 حماد اسعيفان علي حماد  امحمد اسعيفان سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار ابو عالن محمود سليمان عالن سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 مستو   عقد متقاطع مدة
حوش، 
 عبد الفتاح شاهين عبد الفتاح شاهين سكن كلي جيدة طابق متصل

 حسن محمد حسن الهوارين حسن محمد الهوارين سكن كلي جيدة طابق منفرد مستو   عقد متقاطع مدة

 طابق منفرد مستو   صخري مدة
غير صالحة 

هوارين سكن مهجور لالستعمال  مغارة الهوارين عبد هللا محمد ال

 محمد عبد الهادي السن هادي السنمحمد عبد ال سكن كلي متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 جبر محمد السن جبر محمد السن سكن كلي متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 ادعيس حمد السن ادعيس حمد السن سكن كلي متوسطة طابقان متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 جابر ونعيم جبر حسين السن جابر ونعيم جبر حسين السن سكن مستخدم جزئي متوسطة طابقان متصل مستو ، مفلطح عقد متقاطع ترابية، مدة

 المسجد العمري االوقاف . ديني كلي جيدة طابق منفرد قبة عقد نصف برميلي مدة

 نايف ومحمد السن عبد القادر وحماد محمد حسين السن سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد نصف برميلي مدة

 حجة محمود السن حجة محمود السن تجاري وسكن مستخدم جزئي يدةج طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 طابق منفرد مستو   عقد نصف برميلي مدة
غير صالحة 

 امنة عثماني الهوارين امنة عثماني الهوارين سكن مهجور لالستعمال

هوارين عيسى عثمان الهوارين سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة  عيسى ال

 طابق متصل مهدم دممه مدة
غير صالحة 

 حوش عثمان الهوارين سارة  عثمان الهوارين سكن مهجور لالستعمال

 طابق متصل مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

هر ابو عالن سكن هدم وازيل لالستعمال هر ابو عالن جميل  قا  عقد قا

 طابق متصل مهدم مهدم مدة
غير صالحة 

 عقد متعب الجبارين ماعيل الجبارينمتعب اس تجاري هدم وازيل لالستعمال

 طابق متصل مهدم مهدم مدة
غير صالحة 

 دكان رائد الجبارين رائد اسماعيل الجبارين تجاري هدم وازيل لالستعمال

 حسين اسعد محمد حسن اسعد سكن مهجور جيدة طابق متصل قبة عقد متقاطع مدة

 حسين ابو عالن د حسين ابو عالناحم سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 محمد حسن اسحم محمد  حسن اسحم سكن مستخدم جزئي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 نصار حسين قرقور نصار حسين قرقور سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع بالط حجري

 ابراهيم خليل  قرقور م خليل  قرقورابراهي سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية

 ابراهيم عبد الجواد  وراتب محمد قرقور ابراهيم عبد الجواد  وراتب محمد قرقور سكن مهجور متوسطة طابق حوش مفلطح عقد متقاطع مدة
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 طابق متصل مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 محمد حسين حسن قرقور محمد حسين حسن قرقور سكن مهجور لالستعمال

 حمد محمود الزيدية احمد حمد الزيدية سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع دةم

 دار عيد ابو عالن عبد حسن ابو عالن سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 فاروق حسان صبيح فاروق حسان صبيح سكن مهجور جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 عاللي محمود صبيح محمد خليل واسماعيل محمود صبيح  سكن كلي جيدة طابقان متصل مستو ، مفلطح عقد متقاطع مدة

 محمد محمود اصبيح محمد محمود اصبيح سكن مهجور متوسطة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 مفلطح عقد متقاطع مدة
حوش، 
 رامي  علي صبيح رامي  علي صبيح سكن مهجور جيدة طابق متصل

 مفلطح عقد متقاطع مدة
حوش، 
 شحادة شحدة صبيح شحادة شحدة صبيح سكن مهجور جيدة طابق متصل

 طابق منفرد صخري عقد متقاطع صخرية
غير صالحة 

 عائلة صبيح عائلة اصبيح سكن مهجور لالستعمال

 طابق منفرد صخري صخري صخرية
غير صالحة 

 عقد جودة صبيح خليل حسن صبيح سكن مهجور لالستعمال

 حوش اصبيح مضحي موسى اصبيح سكن مهجور جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 مفلطح عقد متقاطع مدة
حوش، 
 حوش ملحم رومل محمد القيسيه سكن مهجور جيدة طابقان متصل

 عبد الحميد القيسية عبد الحميد القيسية سكن مهجور متوسطة طابق حوش مفلطح عقد متقاطع مدة

 محمود ملحم شاهين محمود ملحم شاهين سكن مهجور جيدة طابق متصل فلطحم عقد متقاطع ترابية

 مفلطح عقد متقاطع مدة
حوش، 
 ابراهيم ملحم القيسية ابراهيم ملحم القيسية سكن مهجور سيئة طابق متصل

 عاللي مصطفى القيسية رياض مصطفى القيسية سكن كلي جيدة طابقان متصل مستو ، مفلطح عقد متقاطع مدة

 محمد عيسى ابو شرخ محمد عيسى ابو شرخ سكن مهجور متوسطة طابق حوش مفلطح عقد متقاطع مدة

 احمد عيسى منسية  احمد عيسى ابو شرخ سكن مهجور سيئة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار صبيح دار اصبيح سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 طابق متصل مهدم مهدم ترابية
ير صالحة غ

 عقد احمد الزيدية موسى احمد الزيدية سكن هدم وازيل لالستعمال

 ابراهيم الزيدية ابراهيم محمد الزيدية سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 خليل حمد الزيدية خليل حمد الزيدية سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 محمد صالح سعيفان  بالل محمد صالح ابو سعيفان سكن مهجور متوسطة طابق متصل طحمفل عقد متقاطع مدة

 ابو عبد هللا البطاط  علي عبد هللا البطاط سكن مهجور سيئة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 محمود حمد الزبدية خليل ومحمود حمد الزبدية سكن مهجور جيدة طابقان متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 مفلطح عقد متقاطع ةمد
حوش، 
 محمود الزبدية حمد محمود الزبدية سكن كلي متوسطة طابق متصل

 حوش الزبدية احمد حمد الزبدية سكن مهجور متوسطة طابق حوش مفلطح عقد نصف برميلي مدة

 الحاج علي شنيور  شاكر الحج على شنيور سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
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 شاكر شنيور  شاكر الحج علي شنيور سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح متقاطع عقد مدة

هر علي شنيور سكن مهجور سيئة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة هر شنيور ما  ما

 دار السيد شحادة صالح السيد سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 صالح شحدة  عبد صالح شحدة السيد سكن كلي دةجي طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 حوش ابو رقية عطية فراس محمود حمد سكن مهجور متوسطة طابق متصل صخري عقد متقاطع صخرية

 طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
غير صالحة 

هيم مزعل سكن مهجور لالستعمال  دار مزعل  حاتم ابرا

 حوش دار ابو رقية شحدة سلمان ابو رقية سكن كلي جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 طابق متصل مستو   صخري مدة
غير صالحة 

 دار ابو رقية  حابس احمد ابو رقية سكن مهجور لالستعمال

 دار ابو رقية خليل احمد ابو رقية سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 حوش العوايصة وسيم محمد اصبيح سكن كلي جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 حوش دار العوايصة محمد سالم العوايصة سكن مهجور سيئة طابق حوش مفلطح عقد نصف برميلي مدة

 طابق حوش مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 محمد حامد الشنيور محمد حامد الشنيور سكن هدم وازيل لالستعمال

 سليمان العوايصة  والحاجة رفقة سليمان العوايصة ورفقة علي جابر القيسية سكن مستخدم جزئي سطةمتو طابقان متصل مستو ، مفلطح عقد متقاطع مدة

 عقد القيسية محمد عبد هللا القيسية سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 طابق متصل صخري صخري صخرية
غير صالحة 

 هللا القيسية عقد عبد عيسى عبد هللا القيسية سكن مهجور لالستعمال

 ديوان دار القيسية عائلة القيسية سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة
غير صالحة 

 كامل القيسية  احمد كامل سالم سكن مهجور لالستعمال

 وسى العامريكامل م كامل موسى العامري سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 مصباح و محمد العامري وصباح واحمد محمد احمد العامري سكن كلي جيدة طابقان متصل مستو ، قبة عقد متقاطع مدة

 عبد الرحمن محمد العامري عبد الرحمن محمد العامري سكن مهجور متوسطة طابق حوش مفلطح عقد متقاطع مدة

 محمد محمود موسى محمد  محمود موسى سكن ليك جيدة طابق متصل مستو ، مفلطح عقد متقاطع مدة

 يوسف ابراهيم القيسية يوسف ابراهيم القيسية سكن مهجور جيدة طابق حوش مفلطح عقد متقاطع مدة

 راتب خليل القيسية راتب خليل القيسية تجاري مهجور جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 مدة
عقد نصف برميلي، 

 احمد محمود القيسية احمد محمود القيسية سكن مهجور متوسطة ابقط حوش مستو   عقد متقاطع

 ابراهيم محمود القيسية ابراهيم محمود القيسية سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 محمود ابو رقبة محمود حمد ابو رقبة سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 عبد الكريم السمامرة  عبد الكريم نوفل السمامرة تجاري مهجور متوسطة بقطا متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 محمود ابو العلى  فوزي محمود السمامرة سكن مهجور سيئة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية

 عبد المجيد السمامرة عبد المجيد نوفل السمامرة سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
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 عبد المجيد السمامرة  عبد المجدي نوفل السمامرة سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح د متقاطععق مدة

 الحاج منصور هيثم عبد احمد منصور سكن مهجور جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 راتب الزاغ  راتب محمد السمامرة تجاري وسكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 يوسف الزاغ  يوسف محمد الزاغ سكن مهجور سيئة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع دةم

 طابق متصل مهدم مهدم مدة
غير صالحة 

 يوسف السمامرة  محمد يوسف السمامرة سكن مهدم لالستعمال

 عبد سليم الجبارين  محمد عبد سليم الجبارين سكن مهجور جيدة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 عقد ملحم ابو عيدة ملحم بدوي ابو عيدة سكن مهجور متوسطة طابق متصل قبة عقد متقاطع مدة

 عقود دار نوفل سامي محمد نوفل سكن مهجور جيدة طابق متصل مستو   مستو   مدة

 نايف اشتيوي  نايف محمو اشتيوي سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 محمد الزبدية  محمد محمود الزبدية سكن مهجور جيدة بقطا متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 طابق منفرد مستو   صخري مدة
غير صالحة 

هين سعيد سلمان الشواهين سكن مهجور لالستعمال  مغارة سلمان الشوا

هية طلول زهية محمود تلول سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة  دار ز

 عقد حسين حميدان حسين عيد حميدان سكن مستخدم جزئي متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 طابق منفرد مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 عقد دار عبادة احمد محمود ابو عبادة سكن هدم وازيل لالستعمال

 عقد كمال الجبارين كمال حسن الجبارين سكن مهجور متوسطة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 كامل حسن الجبارين كامل حسن الجبارين سكن مهجور جيدة طابق متصل تو  مس عقد متقاطع مدة

 عقد صالح الجبارين صالح محمد الجبارين سكن مستخدم جزئي متوسطة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 عقد رائد الجبارين رائد  محمد الجبارين تجاري مهجور جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 ابراهيم محمد الجبارين ابراهيم محمد الجبارين سكن مهجور جيدة طابق متصل مستو   اطععقد متق مدة

 دكان خليل شريتح خليل محمود شريتح تجاري كلي متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 طابق منفرد مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 الحجدكان عبد  عيد الحج حسن النجار تجاري هدم وازيل لالستعمال

 مفلطح عقد متقاطع مدة
حوش، 
 حوش ياسين منسية شحدة محمد المخارزة سكن مهجور متوسطة طابق متصل

 ابراهيم محمد منسية ابراهيم محمد منسية سكن مهجور جيدة طابق حوش مفلطح عقد متقاطع مدة

 مفلطح عقد متقاطع مدة
حوش، 
 اسين منسيةحوش ي احمد يوسف المخارزة سكن مهجور متوسطة طابق متصل

 حوش دار  ياسين منسية محمد علي المخارزة سكن مهجور متوسطة طابق حوش مفلطح عقد متقاطع مدة

 حوش دار ياسين منسية يوسف علي المخارزة سكن مهجور جيدة طابق حوش مفلطح عقد متقاطع بالط حجري

 مفلطح عقد متقاطع مدة
حوش، 
 حوش ياسين منسية ارزةمحمد مشعل المخ سكن مهجور متوسطة طابق متصل

 علي المخارزة علي ياسين المخارزة سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 محمد خليل عبد الكريم محمد حرب سكن مهجور جيدة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة
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 طابق منفرد صخري صخري صخرية
غير صالحة 

 طور ملحم شاهين محمود ملحم شاهين سكن مهجور لالستعمال

 احمد علي محمد سليمان اشنيور سكن مهجور جيدة طابقان منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 احمد ياسين  اكرم احمد ياسين سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار احمد منسية احمد يوسف منسية سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 احمد منسية جبريل احمد ياسين سكن مستخدم جزئي متوسطة طابق منفرد مفلطح اطععقد متق مدة

 دار ربحي منسية ربحي احمد منسية سكن كلي متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار الزيدية  عبد الحليم محمد الزيدية سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح صخري مدة

 مغارة دار اشنيور حسين عبد الرحمن اشنيور سكن مهجور سيئة قطاب منفرد مستو   صخري مدة

 سلمان شنيو ر سلمان شنيور سكن كلي جيدة طابق متصل مستو   مستو  بدوامر حديد مدة

 مصباح محمد علي  مصباح محمد علي اشنيور سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية

 ماجد شاكر  اشنيور ماجد شاكر  اشنيور سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار عادل اشنيور عادل شاكر اشنيور سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 ابراهيم محمد علي ابراهيم محمد علي اشنيور سكن مهجور متوسطة طابقان منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 دكان  اسماعيل مخارزة جميل اسماعيل مخارزة تجاري مهجور متوسطة قطاب منفرد مفلطح عقد متقاطع ترابية

 دار سعيد منسية سعيد اسماعيل منسية سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 اسماعيل منسية  محمود اسماعيل منسية سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 موسى محمد حسين منسية موسى محمد حسين منسية سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 حمزة منسية عمر حمزة منسية سكن كلي متوسطة طابق متصل مستو   مستو   مدة

 دار ايوب منسية ايوب حمزة منسية سكن مستخدم جزئي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 سامي جميل جبارين سامي جميل جبارين سكن مهجور جيدة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 شحدة عليان  شحدة علي عليان المخارزة سكن مهجور سيئة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية

 دار محمد علي المخارزة محمد علي المخارزة سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 محمد محمد سالم محمد ابراهيم سالم نصر هللا سكن مهجور متوسطة طابق حوش مفلطح عقد متقاطع مدة

هيم نوفل سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة هيم نوفل عبد هللا ابرا  عقود دار ابرا

 عقد حسن منسية محمد حسن منسية سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

ة المخارزة شمة محمد المخارزة سكن كلي جيدة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة  عقد شم

 بسام عودة الشيعان بسام  عودة الشيعان تجاري مستخدم جزئي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 محمد  عودة الشيعان محمد  عودة الشيعان سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 عقد ابو حرب شتات عبد الفتاح حرب شتات سكن مهجور جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 دار علي شتات علي حرب شتات سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 عقد شحدة نصار شحدة نصار حرب شتات سكن مهجور جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 خليل علي نصر هللا هللا خليل علي نصر سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
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 خليل المخارزة مصطفى خليل المخارزة سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية

 مفلطح عقد متقاطع مدة
حوش، 
 غازي سالم نصر هللا غازي سالم نصر هللا تجاري مهجور متوسطة طابق متصل

 نايف مسلم نصر هللا مسلم نصر هللانايف  سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 مفلطح عقد متقاطع مدة
حوش، 
 عقد عارف نصر هللا عارف سليم نصر هللا سكن مهجور متوسطة طابق متصل

 صبحي محمود موسى نصر هللا صبحي محمود موسى نصر هللا سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 خليل القيسية  خليل محمد القيسية سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار جمال اشنيور جمال محمد اشنيور سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 محمد اشنيور  كمال محمد اشنيور سكن كلي جيدة طابق متصل مستو ، مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار عبد هللا الجبارين ن الجبارينعبد هللا حس سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 يوسف حسن  يوسف حسن عبد هللا سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 عقد عطا اصبيح محمد عطا اصبيح سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 عيسى ابو عالنعقد  عيسى سلمان ابو عالن سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 خليل جميل العسود خليل جميل العسود سكن مهجور جيدة طابق منفرد مستو   مستو   مدة

 عقد حسين خليل حسين خليل الجبارين سكن مهجور جيدة طابق منفرد مستو   مستو   مدة

 طابق منفرد مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 رينعقد ورثة محمد الجبا الورثة سكن هدم وازيل لالستعمال

 محمد الجبارين محمد محمود الجبارين سكن مهجور سيئة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 صادق محمد عبدهللا جبارين صادق جبارين سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 د هللا الجبارينابراهيم محمد عب ابراهيم محمد عبد هللا سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية

 محارب الجبارين ياسر محارب الجبارين سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 عقد رسمي الجبارين رسمي محمد الجبارين تجاري مستخدم جزئي متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 عبد الفتاح ابو شرخ خعبد الفتاح ابو شر سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 عقد ابو شحدة العوايصة شحدة احمد عبد العوايصة سكن مستخدم جزئي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 الياس الطل الياس عودة الطل سكن مهجور جيدة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 عقد ابو شحدة العوايصة ةمحمد شحدة العوايص سكن كلي جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 عباس الطل  عباس عودة الطل سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 صادق عطية الزبدية  محمد صادق عطية الزبدية سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد نصف برميلي مدة

 براهيم العوايصةا  علي ابراهيم سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 عقد اسماعيل اشنيور اسماعيل خليل شنيور سكن مهجور جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 خليل اشنيور  يوسف خليل  حسن سكن مهجور جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 مخلص اشنيور محمدمخلص اشنيور سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

ة موسى مضحي شنيور سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة  المدرسة القديم
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 محمد عبد العزيز كامل محمد عبد العزيز سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع صخرية

 دار اسماعيل ابو شرخ اسماعيل محمد ابو شرخ سكن مهجور جيدة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار زامل شنيور زامل عبد الرحمن شنيور سكن كلي جيدة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 عدنان ومصباح  ويوسف الجبارين عدنان ومصباح ويوسف الجبارين سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 عواد الحاج احمد علي محمد احمد سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 مغارة موسى شنيور موسى محمد شنيور سكن مهجور متوسطة طابق متصل مستو   صخري مدة

 دار فيصل الجبارين فيصل احمد الجبارين سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

هرية االساسي التربية والتعليم عام كلي جيدة طابق منفرد مستو ، مفلطح مستو   مدة  ةمدرسة بنات الظا

هرية الثانوية التربية والتعليم عام كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع بالط إسمنتي حديث  مدرسة ذكور الظا

 مدرسة ابو عبيدة التربية والتعليم عام مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

هاشم  هاشم سليم الخطيب سكن كلي جيدة طابق منفرد مستو   مستو   مدة  الخطيبدار 

 دار حسين عزات ابراهيم  الخطيب سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 بديع الخطيب  بديع ابراهيم الخطيب سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار الخطيب  محمد ابراهيم  الخطيب سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 سلمان جبارين  كامل سلمان جبارين سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح متقاطع عقد مدة

 مقام الشيخ القماري ديني ديني مهجور جيدة طابق منفرد قبة عقد نصف برميلي مدة

 عقد جالل الزبدية جالل عبد الفتاح زبدية سكن مهجور جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 فياض زبدية  ابراهيم فياض زبدية سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 طابق متصل مهدم مهدم مدة
غير صالحة 

 محمد زبدية  محمد فياض  زبدية سكن مهجور لالستعمال

 دار مصباح اشنيور مصباح حسن اشنيور سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 عبد الرحمن عواد  عبد الرحمن اشنيور سكن مهجور وسطةمت طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 نايف الجبارين  نايف حسين الجبارين سكن كلي متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار عطية الجبارين عطية محمد الجبارين سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 شحدة الوريدات  عيسى شحدة الوريدات سكن دم جزئيمستخ متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 معبس  باجس عيسى نصر هللا سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مستو   عقد متقاطع مدة

 طابق متصل مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 دار محمد عوايصة محمد سلمان عوايصة سكن هدم وازيل لالستعمال

 عقد دار نايف جدوع نايف جدوع حسين سكن كلي جيدة طابق متصل مستو   مستو   مدة

 طابق متصل مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 عقد شحدة الوريدات شحدة حمد محمد الوريدات سكن هدم وازيل لالستعمال

 حمد الوريدات  حمد شحدة الوريدات سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 سالم الخضيرات  محمد  سالم الخضيرات سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 علي تيم  علي احمد الجبارين تجاري مستخدم جزئي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
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 دار يونس جبارين يونس محمد جبارين سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 محمد تيم الجبارين محمد عبد الجبارينعزات  سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار ابراهيم البطاط ابراهيم خليل البطاط سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 خليل البطاط  محمد خليل البطاط سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية

 راتب البطاط راتب حسن البطاط نسك كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع بالط إسمنتي حديث

 طابق منفرد مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 مغارة كارم البطاط كارم حسن البطاط سكن هدم وازيل لالستعمال

 دار محمد السميري محمد يوسف السميري سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 يوسف السميري  يوسف السميري مراد سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 عقد حمد ابو عالن صالح محمد ابو عالن سكن كلي جيدة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 عصام ابو عالن عصام بدر ابو عالن سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 عيسى ابو عالن نمحمد عيسى ابو عال سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 وجيه أبو عالن ناجي نايف ابو عالن تجاري مستخدم جزئي متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 الحاج حسن شاهين   محمد حسن شاهين سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 ابو عالنالحج حسن   حسين الحج شاهين سكن كلي جيدة طابقان متصل قبة عقد متقاطع مدة

 حسين شاهين محمد حسين ابو عالن سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 ادعيس ابو  عالن عبد ادعيس ابو  عالن سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 كامل البطاط  كامل محمد البطاط سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار حمد الوريدات حمد شحدة الوريدات سكن مستخدم جزئي جيدة طابق متصل مفلطح د متقاطععق مدة

 شحدة الطل وعلي الوريدات شحادة محمود الطل وعلي شحدة الوريدات سكن مهجور متوسطة طابق متصل مستو ، مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار مروان الطل طلمروان جميل ال سكن كلي جيدة طابق منفرد مستو   عقد متقاطع مدة

 دار رشاد الطل رشاد ابراهيم الطل سكن مهجور جيدة طابق منفرد مستو   عقد متقاطع بالط إسمنتي حديث

 عيسى البطاط  عيسى علي البطاط سكن كلي متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع بالط إسمنتي حديث

 دار جمال البطاط البطاطجمال صبري  سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مستو   مستو   مدة

 عيسى البطاط  عيسى محمد البطاط سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار محمود ابو عالن محمود رضوان ابو عالن سكن كلي جيدة طابقان منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 علي احمد عودة هللا دار علي احمد  عودة هللا سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 عقد محمد عودة هللا عبد هللا محمد العوايصة سكن مهجور متوسطة طابق متصل قبة عقد متقاطع مدة

 شحدة العوايصة  شحدة محمد  العوايصة سكن مهجور جيدة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار ابراهيم معاط ين معاطابراهيم  عيسى حس سكن مهجور جيدة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 طابق متصل مهدم مهدم مدة
غير صالحة 

 ادم الطل  ادم ابراهيم الطل سكن مهدم لالستعمال

 طابق متصل مهدم مهدم مدة
غير صالحة 

 فوزي محمد الطل فوزي محمد الطل سكن مهدم لالستعمال
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 طابق متصل مهدم مهدم مدة
غير صالحة 

 ماجد الطل  طلماجد عقدة ال سكن مهدم لالستعمال

 طابق منفرد مهدم مهدم مدة
غير صالحة 

 عقد محمود عبد الهادي محمد محمود عبد الهادي سكن هدم وازيل لالستعمال

 دار البطاط محمود سالم البطاط سكن مهجور سيئة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 جابر البطاط طاطجابر محمود الب سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 حمد ابو شرخ  محمد وعابد حمد ابو شرخ سكن مهجور متوسطة طابقان منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 نائل الجبارين  نائل محمد الجبارين سكن مستخدم جزئي متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 نايف عبد الهادي هادينايف محمد عبد ال سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار فضل عجالن فضل احمد عجالن سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

هر الطل سكن كلي متوسطة طابق متصل مستو ، مفلطح عقد متقاطع مدة هر رمضان محمد ظا  دار رمضان محمد ظا

 دار كمال  العطاونة ةكمال ذياب العطاون سكن كلي جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 ابراهيم الطل  ابراهيم بديع الطل سكن كلي جيدة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 طابق متصل مهدم مهدم مدة
غير صالحة 

 محمد ابو شرخ  محمد نايل ابو شرخ سكن مهجور لالستعمال

 لي و ياسر محمد حسنع ياسر محمد حسن سكن كلي جيدة طابقان منفرد مستو ، مفلطح عقد متقاطع مدة

 حسين ابو شرخ مازن حسين محمد  ابو شرخ سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار ابو شرخ يامن محمد حسين ابو شرخ سكن مهجور متوسطة طابقان متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار ابو شرخ د محمود ابو شرخجبر ومحم سكن مهجور جيدة طابقان متصل مستو ، مفلطح عقد متقاطع مدة

 جامع الحج حسن علي ابو شرخ عائلة ابو شرخ ديني مهجور جيدة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 عقد دار ابو شرخ راتب محمد ابو شرخ تجاري مهجور جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع، مستو   مدة

 دكان محمد ابو عالن محمد حجة ابو عالن يتجار مهجور متوسطة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 طابق منفرد مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 عقد محمد سلمان ورثة محمد سلمان سكن هدم وازيل لالستعمال

 دار نعيم اقطيش نعيم عبد اللطيف اقطيش سكن كلي جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع بالط إسمنتي حديث

 دار ابو ريدة نادي محمد ابو ريدة سكن مهجور متوسطة ابقط متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار فايز عبد الهادي أبو شرخ فايز عبد الهادي أبو شرخ سكن مهجور جيدة طابق منفرد مستو   مستو   مدة

 دار ابراهيم ابو شرخ ابراهيم محمد ابو شرخ تجاري مستخدم جزئي جيدة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 نايف كامل أبو شرخ نايف كامل أبو شرخ سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع بالط سجادة

 نايف كامل أبو شرخ نايف كامل أبو شرخ سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 طابقان متصل مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 ةعلية دار سعاد محمود صالح سعادة سكن هدم وازيل لالستعمال

 طابق متصل مهدم مهدم مدة
غير صالحة 

 عقود   القيسية محمد صالح    القيسية سكن هدم وازيل لالستعمال

 جواد العطاونه جواد العطاونه سكن كلي متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 عقد سالم المخارزة سالم دية سكن كلي متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة
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 عقد محمد ابو شرخ شحادة المخارزة  سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح متقاطع عقد مدة

 عقد ياسر المخارزة شحادة المخارزة سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار حمد ابو شرخ حمد غازي ابو شرخ سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 حسن محمود  ابو شرخ حسن محمود أبو شرخ سكن مهجور جيدة طابق منفرد مفلطح متقاطععقد  بالط إسمنتي حديث

 عقد مسلم ابو شرخ مسلم محمود ابو شرخ سكن مهجور متوسطة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 دار سالم ابو شرخ سالم محمود ابو شرخ سكن مهجور متوسطة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 طابق منفرد مهدم مهدم مدة
غير صالحة 

 دار خليل ابو شرخ خليل  ابو شرخ سكن هدم وازيل لالستعمال

 عقد طالب الوريدات احمد ابراهيم البطاط سكن كلي متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 طابق متصل مهدم مهدم مدة
غير صالحة 

 عقد محمد ابو شرخ محمد ابو شرخ سكن هدم وازيل لالستعمال

 دار محمد جبريل محمد حسن جبريل سكن كلي جيدة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار عمر ابو شرخ عمر  عطا ابو شرخ سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 عبد  هللا العوايصة شعبان عبد هللا العوايصة سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 شريف العوايصة  شريف  عبد هللا العوايصة سكن مستخدم جزئي متوسطة طابق متصل مفلطح متقاطععقد  مدة

 دار حاكمة محمد حاكمة محمد عبد الحميد سكن كلي متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 رجا شتات  رجا شحدة شتات سكن مهجور جيدة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار شتات عطا شحدة شتات سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 مغارة عبد السالم السمامرة عبد السالم عبد الفتاح السمامرة سكن مستخدم جزئي جيدة طابق منفرد مستو   عقد نصف برميلي مدة

 عبد السالم السمامرة  عبد  السالم عبد الفتاح السمامرة سكن مستخدم جزئي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 محمد عمار السمامرة باسم حسن محمود السمامرة سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية

 علي عمار  السمامرة زايد محمد السمامرة سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 سعد عبد السالم السمامرة غازي  السمامرةعادي  سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

ة البطاط فاطمة البطاط سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة  دار فاطم

 دار محمد البطاط محمد عبد الكريم البطاط سكن كلي متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 محمد  العوايصة  حسن العوايصة محمد سكن مهجور جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 منتصر السمامرة  منتصر عيسى السمامرة سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 احمد السمامرة محمد احمد فارس سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار احمد وسلمان شتات وسلمان شتات احمد سكن كلي جيدة طابقان متصل مستو ، مفلطح مستو ، عقد متقاطع مدة

 فهد وشريف شتات فهد وشريف عبده شتات سكن مستخدم جزئي جيدة طابقان متصل مستو ، مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار خضر الوريدات خضر جبر الوريدات سكن مستخدم جزئي جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 ابراهيم الوريدات ابراهيم جابر الوريدات سكن هجورم جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 صابر الوريدات صابر خضر الوريدات سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
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ة شتات الحجة فاطمة محمد شتات سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة  دار الحجة فاطم

 دار محمد حمودة السمامرة محمد حمودة علي خليل  السمامرة سكن كلي جيدة طابق صلمت مفلطح عقد متقاطع بالط إسمنتي حديث

 دار حمودة الوعري  حمودة علي الوعري سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع بالط إسمنتي حديث

 السمامرةدار علي  علي صالح السمامرة تجاري مستخدم جزئي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع بالط سجادة

 عقد سالم السمامرة سالم صالح السمامرة سكن كلي جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع بالط إسمنتي حديث

 ابراهيم محمد عبد هللا ابراهيم محمد عبد هللا تجاري مستخدم جزئي جيدة طابق   مفلطح عقد متقاطع مدة

 شريف امطير مد امطيرشريف مح سكن مهجور متوسطة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 احمد عبد الهادي السمامرة  احمد  عبد الهادي السمامرة سكن مهجور جيدة طابق منفرد مستو   عقد متقاطع مدة

 دار عمر البطاط عمر اسماعيل البطاط سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 محمد ابو شرخ ر محمد شحادةانو سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 منير ابو شرخ منير محمد ابو شرخ سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 محمد ابو شرخ  محمد يوسف ابو شرخ سكن مستخدم جزئي متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

هيم  سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة  دار مضحية ابو شرخ ابو شرخمضحية ابرا

 بابور دار مسلم احمد مسلم وشركاه تجاري مهجور جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 دار حسين عبد المجيد حسين عبد المجيد سكن كلي جيدة طابق منفرد مستو   عقد متقاطع بالط إسمنتي حديث

 جميل الشتات جميل موسى محمد شتات سكن خدم جزئيمست جيدة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع بالط إسمنتي حديث

 محمود عبد الكريم البطاط يوسف محمود حرب سكن كلي متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 عقد خليل حرب خليل محمود حرب سكن كلي متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 عبد الكريم الشلمية  عبد الكريممحمد  سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

ة سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مستو   قبة، مستو   مدة ة مسلم عبد الكريم الشلم  مغارة مسلم الشلم

 ديوان المختار محمد عبد الكريم الشلمي سكن مهجور متوسطة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 دار محمد البطاط د يوسف دعسانمحم سكن كلي جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 علي عيسى البطاط  علي عيسى البطاط  سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 طابق متصل مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 احمد محمود السمامرة  حسين احمد محمود السمامرة سكن هدم وازيل لالستعمال

 دار علي البطاط علي عيسى  البطاط سكن مهجور ةجيد طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 عقد زريفة البطاط زريفة علي البطاط سكن مهجور متوسطة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 مدة
عقد نصف برميلي، 

 مغارة البطاط علي عيسى البطاط سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح مستو  

 دار محمود جابر القيسية محمود عيسى  جابر القيسية سكن ليك جيدة طابق منفرد مستو   عقد متقاطع مدة

 طه الخضيرات طه عبد  الهادي الخضيرات سكن كلي متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 عمر علي البطاط عمر علي البطاط سكن كلي متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار سارة احمد حمدان سارة احمد حمدان سكن جورمه سيئة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة
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 عقد دار حسين ابو دية حسين عبد ابو دية سكن مهجور جيدة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 طلب الطل طلب شاكر الطل سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 عقد عبد الجبار القيسية عبد الجبار محمود القيسية نسك مستخدم جزئي متوسطة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 عبد محمود ابو دية محمود احمد ابو دية سكن كلي جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 دار موسى احمد ابو دية موسى احمد اسماعيل ابو دية سكن كلي جيدة طابق منفرد مستو   عقد متقاطع بالط إسمنتي حديث

 حسان الطل حسان احمد الطل سكن كلي جيدة طابق منفرد فلطحم عقد متقاطع مدة

 دار نادر سليمان نادر سليمان عبد الغماري سكن كلي جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 دار احمد القيسية احمد موسى القيسية سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 احمد موسىحرب  احمد موسى حرب سكن مهجور ةمتوسط طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار محمد يونس القيسية محمد يونس خليل سكن كلي جيدة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار عادل ابو دية عادل محمود ابو دية سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار انور العواودة حمد العواودةانور ا سكن كلي جيدة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 مغارة احمد العواودة أنور احمد العواودة سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح صخري ترابية

 دار سارة البطاط سارة البطاط سكن مهجور جيدة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار فيصل مسلم الوريدات لوريداتفيصل احمد ا سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع بالط سجادة

 دار  موفق الوريدات موفق محمد الوريدات سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار رائد امطير رائد طالب امطير سكن كلي جيدة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع بالط إسمنتي حديث

 دار نايف ابو شرخ مل ابو شرخنايف كا سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار كامل عبد العزيز عبد الرزاق كامل سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار محمد طلب عبد الفتاح محمد طلب عبد الفتاح سكن كلي جيدة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 عيد السمامرة  عيد محمود  السمامرة تجاري مستخدم جزئي متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار محمود ابو شرخ محمود جبر ابو شرخ تجاري مستخدم جزئي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 مغارة جبريل ابو شرخ جبر  جبريل ابو شرخ سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح صخري مدة

 دار اسماعيل عبد الصمد ماعيل عبد الصمداس سكن كلي جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 خليل عبد الصمد  خليل عثمان عبد الصمد سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار عبد الصمد  عبد السالم عثمان عبد الصمد سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

هر عايد عبد الصمد سكن جورمه متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة هر عبد الصمد  ما  ما

 مغارة دار التعمري عبد هللا محمد التعمري سكن مهجور سيئة طابق متصل مستو   مستو   مدة

 دار سالمة الطل سالمة خليل الطل سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار عبد الصمد  عيد عودة عبد الصمدس سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 امين عبد الصمد امين عودة  عبد الصمد سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار نصار الطل احمد واكرم علي الطل سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة
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 احمد ومحمد طالب الطل ومحمد طالب الطلاحمد  سكن مهجور متوسطة طابقان متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 طابق منفرد مستو   عقد متقاطع صخرية
غير صالحة 

 علي محمد الطل علي محمد الطل سكن مهجور لالستعمال

 محمد طالب  الطل  محمد طالب  الطل  سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار زريفة الطل يفة الطلزر سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

ة الطل فاطمة طالب الطل سكن كلي جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة  عقد فاطم

 دارمحرز  الطل محرز علي  الطل تجاري مستخدم جزئي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار نايف مضحي محمد عبد عيسى سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار عطية البطاط عطية عبد الفتاح البطاط سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 مغارة عبد الفتاح البطاط عبد الفتاح موسى البطاط سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار البطاط البطاطجمال وسالم  سكن مستخدم جزئي جيدة طابقان منفرد مستو ، مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار الحجة كاملة نصر هللا كاملة خليل نصر هللا سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 مغارة احمد عرسان علي البطاط سكن مهجور جيدة طابق منفرد مستو   مستو   مدة

 د عبد هللا التعمريدار احم احمد عبد هللا التعمري سكن كلي متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 حسن التعمري حسن عبد هللا التعمري سكن كلي جيدة طابق منفرد مستو   عقد متقاطع مدة

 احمد مسلم الطل احمد مسلم الطل سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

هارون الطل تجاري مستخدم جزئي جيدة طابق متصل مستو ، مفلطح عقد متقاطع مدة هارون الطلسيل سليم   م 

 مغارة حمدي الطل حمدي مسلم الطل سكن مستخدم جزئي متوسطة طابق منفرد مفلطح صخري مدة

 مغارو دار أبو حسان بشير حسن أبو حسان سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مستو   مستو   مدة

 يصةانور العوا انور عطا العوايصة سكن كلي جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع بالط سجادة

هاني عطا هاني عطا محمود عطية سكن كلي جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة  دار 

 دار اياد الجبارين اياد راضي الجبارين سكن مستخدم جزئي متوسطة طابق منفرد مستو   مستو  بدوامر حديد مدة

 مغارة عطا هللا ابو شرخ عطا هللا محمد ابو شرخ تجاري مستخدم جزئي متوسطة طابق منفرد مستو   صخري مدة

 دار طالل خليل عبد العزيز طالل خليل محمد عبد  العزيز سكن كلي متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار نايف محمود عبد العزيز نايف محمود عبد العزيز سكن كلي جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

هرية وزارة االوقاف ديني كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع بالط إسمنتي حديث  مسجد الظا

 طابق منفرد مهدم مهدم مدة
غير صالحة 

 دار عارف خالد سعادة عارف خالد سعادة سكن مهدم لالستعمال

 دار محمد وعبد الحميد القيسية محمد وعبد الحميد قيسية سكن كلي جيدة طابقان متصل قبة عقد متقاطع مدة

 دار فتحي شنيور فتحي وعلي شنيور سكن كلي جيدة طابق منفرد مفلطح متقاطع عقد بالط إسمنتي حديث

 دار علي دعسان البطاط علي دعسان البطاط سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 عبد الحليم دعسان  عبد الحليم علي البطاط سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 طابق متصل مهدم مهدم مدة
غير صالحة 

 عقد عبد الفتاح البطاط مصباح عبد الفتاح سكن هدم وازيل لالستعمال
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هوارين يعقوب ابراهيم  الهوارين سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مستو   صخري مدة  مغارة يعقوب ال

 دار محمود حجة محمود حجة الهوارين سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 موسى  يعقوب الهوارين محمد موسى يعقوب سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار مصباح الهوارين دار مصباح الهوارين تجاري مستخدم جزئي متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 لهوارينعقد محمد  ا محمود مصباح الهوارين سكن كلي متوسطة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 عيسى البطاط سامي عيسى محمود سكن مهجور سيئة طابق منفرد مهدم مهدم *

 عقد سليمان موسى البطاط سليمان موسى البطاط سكن كلي جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 يوسف اسماعيل البطاط ابراهيم محمد البطاط سكن مهجور متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 يوسف اسماعيل البطاط يوسف البطاط سكن مستخدم جزئي متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 مدة
مستو  بدعامات 

 محمد النجار  محمد عبد هللا النجار سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح خشبية

 البطاط دار خليل محمود خليل محمود البطاط سكن كلي متوسطة طابقان متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار كامل  مطاوع كامل محمد مطاوع سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 عقد عوض مطاوع عوض محمد مطاوع سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 يونس القيسية  عبد الرحمن القيسية سكن مستخدم جزئي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار عبد القادر القيسية  عبد القادر القيسية سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح قد متقاطعع مدة

 دار حمزة ابو عالن حمزة ابو عالن سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار عيسى العصيبي عيسى العصيبي سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 خليل البطاط خليل عبد العزيز البطاط سكن مهجور جيدة طابق منفرد لطحمف عقد متقاطع مدة

 محمد صالح النجار خليل محمد النجار تجاري مستخدم جزئي متوسطة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 دار النجار محمود ونايف محمد صالح النجار سكن مهجور جيدة طابقان متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 محمد ابو عالن احمد محمد ابو عالن سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح قاطععقد مت مدة

 دار سامي شتات سامي ابراهيم شتات سكن كلي جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 قسامي حسن الوريدات / ابو رقا سامي حسن الوريدات / ابو رقاق سكن مهجور متوسطة طابقان متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 محمد اسحق السطل محمد اسحق السطل سكن مستخدم جزئي متوسطة طابق منفرد مستو   عقد متقاطع مدة

 صبري احمد سليم البطاط صبري احمد سليم البطاط سكن كلي جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 واعد جودة واعد جودة سكن مهجور سيئة طابق متصل مهدم مهدم مدة

 طابق منفرد مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 محمد احمد ابة قبيطة محمد احمد ابة قبيطة سكن مهدم لالستعمال

 طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة
غير صالحة 

 ابراهيم القيسية ابراهيم القيسية سكن مهجور لالستعمال

 طابق متصل مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 مد الصباحمحمد اح محمد احمد الصباح سكن مهدم لالستعمال

 حسن ابراهيم محمود القيسية حسن ابراهيم محمود القيسية سكن كلي سيئة طابق متصل مهدم مهدم مدة
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 طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع ترابية
غير صالحة 

 ابراهيم عبد الدايم القيسي ابراهيم عبد الدايم القيسي سكن مهجور لالستعمال

 لبقة عبد الهادي البطاط لبقة عبد الهادي البطاط سكن رمهجو متوسطة طابق متصل مستو   مستو   مدة

 صباح احمد منصور القيسية صباح احمد منصور القيسية سكن كلي متوسطة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 احمد مصطفى القيسية احمد مصطفى القيسية سكن كلي سيئة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 مفلطح عقد متقاطع مدة
 حوش،
 احمد محمد سليمان البطاط احمد محمد سليمان البطاط سكن مهجور متوسطة طابق متصل

 محمد عواد وريدات محمد عواد وريدات سكن كلي متوسطة طابق منفرد مستو   عقد متقاطع بالط إسمنتي حديث

 احمد ابراهيم البطاط احمد ابراهيم البطاط سكن مهجور سيئة طابق منفرد مستو   مستو   مدة

 غالب علي السمامرة غالب علي السمامرة سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع دة إسمنتيةم

 حسين محمد عيد السمامرة حسين محمد عيد السمامرة سكن كلي جيدة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 طابق منفرد مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 د حسن البطاطاحم احمد حسن البطاط سكن مهدم لالستعمال

 عبد المجيد منصور قيسية عبد المجيد منصور قيسية سكن كلي جيدة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 حسن موسى القيسية حسن موسى القيسية سكن مهجور جيدة طابق منفرد مستو   عقد متقاطع مدة

 عبد الرحمن موسى خليل قيسية قيسيةعبد الرحمن موسى خليل  سكن كلي جيدة طابق متصل مستو   مستو   مدة إسمنتية

 حسان احمد الطل حسان احمد الطل سكن كلي جيدة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع بالط إسمنتي حديث

 احمد محمد سليمان البطاط احمد محمد سليمان البطاط سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع بالط إسمنتي حديث

 اسماعيل سليمان عبد الرحمن البطاط اسماعيل سليمان عبد الرحمن البطاط سكن مهجور جيدة طابق   مفلطح عقد متقاطع مدة

 محمد ابراهيم شتات محمد ابراهيم شتات سكن مستخدم جزئي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة

 مفلطح عقد متقاطع مدة إسمنتية
حوش، 
 م شتاتعبد ابراهي عبد ابراهيم شتات سكن كلي جيدة طابق متصل

 طابق   مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 عبد الكريم محمد خليل قيسية عبد الكريم محمد خليل قيسية سكن مهدم لالستعمال

 طابق منفرد مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 محمد يوسف نوفل السمامرة محمد يوسف نوفل السمامرة سكن مهدم لالستعمال

 طالب الرباع طالب الرباع سكن هجورم سيئة طابق منفرد مهدم مهدم ترابية

 طابق منفرد مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 مغارة طالب الرباع طالب الرباع سكن مهجور لالستعمال

 طابق متصل مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 حوش العوايصة/ رضوان العوايصة رضوان عيسى حسن العوايصة سكن مهجور لالستعمال

 طابق منفرد مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 حرب دراج البطاط حرب دراج البطاط سكن مهدم لالستعمال

 خليل علي عبد الرحمن خليل علي عبد الرحمن سكن كلي جيدة طابق منفرد مستو   عقد متقاطع مدة إسمنتية

 طابق   مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

هيم الطل سكن مهدم لالستعمال هيم الطل عايد ابرا  عايد ابرا

 فيصل عزات الزيدية فيصل عزات الزيدية سكن مهجور متوسطة طابق متصل مستو   مستو   إسمنتيةمدة 

هيم سالم الجبارين سكن كلي جيدة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة إسمنتية هيم سالم الجبارين وليد ابرا  وليد ابرا



Riwaq / Protection Plan of  Adh Dhahiriya                                                 September 2006 
 

145 
 

 موسى خليل صالح جبارين ليل صالح جبارينموسى خ سكن كلي جيدة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع بالط إسمنتي حديث

 عودة محمد ابو شرخ الخارزة عودة محمد ابو شرخ الخارزة سكن كلي جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع مدة إسمنتية

 مستو   مستو   مدة إسمنتية
حوش، 
 كامل البطاط كامل البطاط سكن كلي جيدة طابق متصل

 عبد الكريم ابو قبيطة عبد الكريم ابو قبيطة سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مستو   صخري ترابية

 طابق منفرد مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 عبادة عبد هللا حسن البطاط عبادة عبد هللا حسن البطاط سكن مهدم لالستعمال

 طابق متصل مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 محمد خليل القيسية محمد خليل القيسية سكن مهدم لالستعمال

 طابق   مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 دار الطويل دار الطويل سكن مهدم لالستعمال

 طابق متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية
غير صالحة 

 فايز محمد سليمان الوريدات فايز محمد سليمان الوريدات سكن مهجور لالستعمال

 غير معروف غير معروف سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع ترابية

 غير معروف غير معروف سكن مهجور جيدة طابق منفرد مستو   عقد متقاطع مدة

 محمد حسن عيسى العوايصة محمد حسن عيسى العوايصة سكن مستخدم جزئي متوسطة طابق منفرد مستو   مستو   ترابية

 سليم ابو ريدةسقيفة سالم  سالم سليم ابو ريدة سقيفة مهجور جيدة طابق منفرد مستو   مستو   ترابية

 دار سالم سليم ابو ريدة سالم سليم ابو ريدة سكن كلي جيدة طابق منفرد مستو   عقد متقاطع بالط إسمنتي حديث

 دار عماد محمود عليان عماد محمود عليان سكن كلي جيدة طابق منفرد مستو   عقد متقاطع مدة إسمنتية

 بيت حمد محمود ابو عالن حمد محمود ابو عالن سكن مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية

 سقيفة حمد محمود ابو عالن حمد محمود ابو عالن سقيفة مهجور جيدة طابق متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية

 حمد محمود ابو عيدة حمد محمود ابو عيدة سكن مهجور جيدة طابق متصل مستو   عقد متقاطع مدة

 مستو   عقد متقاطع مدة إسمنتية
ش، حو

 ابراهيم موسى مخارزة ابراهيم موسى مخارزة سكن كلي جيدة طابق متصل

 مفلطح عقد متقاطع ترابية
حوش، 
 ابراهيم موسى مخارزة ابراهيم موسى مخارزة سكن مهجور متوسطة طابق متصل

 مفلطح عقد متقاطع ترابية
حوش، 
 سى مخارزةدار ابراهيم مو ابراهيم موسى مخارزة سكن مهجور متوسطة طابقان متصل

 مستو ، مستو   مستو   ترابية
حوش، 
 عقد ابو خليل الهوارين صالح خليل الهوارين سكن مهجور جيدة طابق متصل

 محمد موسى حماد شنيور محمد موسى حماد شنيور سكن كلي جيدة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 موسى عودة سويلم )الخضيرات( دة سويلم )الخضيرات(موسى عو تجاري مهجور جيدة طابق منفرد مستو   مستو   مدة إسمنتية

 طابق متصل مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 عطا احمد محيسن السمامرة عطا احمد محيسن السمامرة سكن مهدم لالستعمال

 تمغارة حامد موسى عواد الوريدا حامد موسى عواد الوريدات سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مستو   صخري، صخري صخرية

 خليل بدوي مخارزة خليل بدوي مخارزة سكن مستخدم جزئي جيدة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة

 عزات بدوي مخارزة عزات بدوي مخارزة سكن مهجور سيئة طابق متصل مفلطح قبة ترابية

 مغارة عطا هللا مخارزة عطا هللا مخارزة سكن مهجور متوسطة طابق منفرد مفلطح صخري ترابية
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 مفلطح عقد متقاطع بيةترا
حوش، 
 مغارة محمد علي مخارزة محمد علي مخارزة سكن مهجور متوسطة طابق متصل

 طابق منفرد مفلطح عقد نصف برميلي مدة
غير صالحة 

 رائد سليمان الحج الهوارين رائد سليمان الحج الهوارين سكن مهدم لالستعمال

 طابق متصل مفلطح عقد متقاطع ترابية
غير صالحة 

 غير معروف غير معروف تجاري مهدم ستعماللال

 طابق منفرد مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 دار عبد هللا حسن البطاط ورثة عبد هللا حسن البطاط سكن مهدم لالستعمال

 طابق متصل مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 بيت نايف شاكر الحج نايف شاكر الحج  سكن مهدم لالستعمال

 طابق   مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 دار عبد السالم يعقوب الوريدات عبد السالم يعقوب الوريدات سكن مهدم لالستعمال

 مغارة خليل محمد يوسف رباع ورثة خليل محمد يوسف رباع سكن كلي متوسطة طابق منفرد مفلطح صخري صخرية

 طابق منفرد مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 بيت حمد حسين السن ين السنورثة حمد حس سكن مهدم لالستعمال

 طابق منفرد مهدم مهدم ترابية
غير صالحة 

 غير معروف غير معروف سقيفة مهدم لالستعمال
 عقد محمد ابو شرخ محمد اسماعيل ابو شرخ سكن مهجور سيئة طابق منفرد مفلطح عقد متقاطع مدة
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 8ملحق رقم 
 المسجلة  لةنص المقاب

 
 21/9/2001لحاج محمد عبد الهادي أبو شرخ المقابلة المسجلة مع ا -1
هرية) (مع السيد محمد رباع، مسؤول العالقات العامة في بلدية الظا  

حج إحنا يعني لفينا على البلد وشـفنا البيـوت الاديمـة وشـفنا كـل إسشـي بـس إحنـا حـابين نسـألك شـوية أسـئلة عـن  شروق:
 ا...نبلش؟؟؟البلد، عن تاريخها، عن العيل، عن الحارات الموجودة عن

ماشي يا ستي... هذه البلد منتي عارفة، هذه بلد يعني بلد قديمة مأسسة وأهلها فيها... وكانـت النـاس فـي البلـد  الحاج:
 هان يعني في نفس البلد بس نزحت الحين والبلد الاديمة إلي كان الناس ساكنين فيها الحين مهجرة.

العائالت إلـي كانـت موجـودة فـي البلـد؟؟ مـن زمـان أيـش كـان  شروق: مزبوط...طب خلبنا نبلش حج نحكي عن العيل،
 في عنا؟؟ أكم عيله؟ بتادر تسميلنا إياهم؟؟

الحاج: يا ستي...يا ستي...هذول الناس الادام يعني منادر نعطيكي أشياء...هذول النـاس الاـدام أجـو فـي هالبلـد، أجـو 
 في هالبلد وسكنوا فيها...

 ميين؟؟شروق: متذكر شو أسمائهم؟ من دار 
ــوا عــائالت وعشــائر... عــائالت وعشــائر... يــا ســتي فــي هــان، عشــيرة  ــأجوا هــان وعمل ــا ســتي... ف ــوه ي ــوه أي الحــاج: أي
بياولوهـــا عشـــيرة الطـــل، وعشـــيرة بياولولهـــا عشـــيرة أبـــو ريـــدة، وعشـــيرة الايســـية، وعشـــيرة بياولـــولهم البطـــاط... وعشـــيرة 

 بياولولها الهوارين...
 شروق: الهواري؟؟

شـيرة أبـو شرخ...وعشـيرة السمامرة...وعشـيرة علهواريين... وفي عشيرة بيسموهم الجباريين، وفي كمان يا سـتي الحاج: ا
 العوايصة...أكم واحد صار عندك؟؟

 شروق: تسعة...
 الحاج: أبو عالم...
 محمد رباع: ورباع..

 ...ه ريدالحاج: رباع ما هو تابع ألبو 
 ... عيل 11شروق: يهني هم باألساس كانوا 

 الحاج: أيوه... أجو هان زي ما بحكيلكي وأسسوا وكونوا كل عيله سوا سوا...
 عيل سكنوا بحارات في البلدة الاديمة صح؟ 11شروق: طب حج لو جينا نحكي عن الحارات، يعني هدول 

 الحاج: آه في...
 شروق: طب في كان يعني لكل عيلة حارة، وال كان في...

ناس باـوا إلهـم حـارات ونـاس مـوزعين، يعنـي باـدرش تحصـرهم فـي منطاـة وحـدة، هـان الحاج: واش يا ستي تاريب، في 
 ناس وهان ناس وموزعين...



Riwaq / Protection Plan of  Adh Dhahiriya                                                 September 2006 
 

148 
 

شـــروق: طـــب لـــو حكينـــا عـــن حـــارات... فـــي كـــان أســـماء للحـــارات هـــاي؟؟ مـــثال  حـــارة شـــمالية حـــارة...وال كيـــف كـــان 
 الوضع؟؟؟

 الحاج: يا ستي... الحارة الشمالية كانوا فيها الايسية...
 : أيش في كمان حارات؟؟شروق

 الحاج: حارة بيسموها حارة أبو الروازن...وهان أبو عالن باى في وسط البلد هان في البلد الاديمة...
 شروق: في حارة كانوا يسموها حارة الايصيرية مثال وال...

سـيدي هـان وجـه البلـد شـوية  الحاج: الايسية، أيوه في حارة الايصرية وهذه كانوا سكانين فيهـا الهوارين...الهوارين...ويـا
هان كانوا فيها عشيرة السمامرة... وهذه عشيرة أبو شرخ كانت في هان يعني في شرق أه غـرب الخـط العـام... وهـذول 

الخــط  عائلـة الجبــارين عنــد تاريــب غــرب البلــد لابلي...وهــذه عشــيرة العويصــة كانــت هــان فــي البلــدة الاديمــة هــان خلــف
 وجه البلد هان من الخط العام وغربه...هذول كانوا ساكنين في هالبلده ليةالعام...البطاط نفس العم

لمـا اجــوا  41فــي  36شـروق: طـب حــج خلينـا نحكــي شـوي عــن التـاريخ تــاريخ البلـد، تتــذكر ايـش صــار بالبلـد فــي ثـورة 
 االنجليز لما راحوا، بتادر تحكيلنا شوي؟؟

 مة...!! هذه البلد قدي 41و 35الحاج: هذه البلد شو بتاوليلي 
 شروق: هي قديمة كثير...

الحــــاج: قبلهــــا هالتــــاريخ هــــذا قبل...قبــــل هالتــــاريخ هذا...هــــذه البلــــد يعنــــي يــــا ســــتي المعلومــــات الــــي باــــدر اعطيكــــي 
لـي يجـي يسـكن  إياهن...هذه البلد أجوا الناس إلي بحكيلكي عنهم مش أجوا كلهم مع بعضهم يعني... أجوا دفعـات،  وا 

 هذه البلد سكن فيها واحد اسمه الملك ظاهر سميت الظاهرية. في منطاة في البلد يعني...
 شروق: على اسمه...

 الحاج: أه سميت الظاهرية... ها اشي بادر أقولك عنه
 311- 211شروق: طب هذه الحك أمتى؟؟؟ يعني قبل قديش؟؟ 

 الحاج: واش يا ستي قديم هذا الحكي...واش اذا بعطيكي تاريخ بيجوز قد يكون غلط؟؟؟
 روق: مش مشكلة...ش

الحاج: قديم هذا الحكي... قديم، أجداد راحوا ... هذا إلي بعرفوا عن البلد... وهي البلد موقعها ما انتـي شـايفيتوه، فـش 
 فيها آبار نبع بالمرة!!

 شروق: فش فيها عيون مي من مرة
 الحاج: أبدا  

 شروق: أبدا  !! طب كيف كنتوا تجيبوا المي؟ من اآلبار بس؟
هذا يا سـتي النـاس إلـي سـمينالكوا أسـمائهم وهالعـائالت وهالعشـائر... كـانوا يسـتعملواا آبـار الجمع...آبـار الشـتا الحاج: 
 يعني...

 شروق: اه من مية الشتا...
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الحاج: وكانت الناس أقلية، مش مثل اليوم واالستهالك ما كنش بهالصفة...الحين يـا سـتي انتـي مـن المجتمـع الموجـود 
بســيطة يعنــي  هنت النــاس تصــرف ميــاكش الهــدوم وبتغســلي جســدك وكــذا...فيتغســلي بــال قافيــة اتأخــذنكــل يــوم ب حاليــا ،

 مش ميه زي اليوم...
 شروق: ال في غسالت وال في اشي...

لوا البريق يشربوا طول النهار من اإلبريق... هالحين البريق، راح وقـت البريـق... الحـين االسـتهالك زاد الحاج: يعني يم  
 والحين... يا بنت هاتي شاي وال قهوه بدكم؟؟؟ عال خاطركم هدلتوالناس اتب

 شروق: مش مشكلة أيا إشي...
 الحاج: شو بدك يا ست؟؟؟
 شروق: شاي شاي منيح...

 الحاج: هاتي يا بنت... هالحين يا ستي االستهالك أكثر واش الناس بيشربوا من التنك، حالة حالة يعني يرثا لها...
 الدنيا متشتيش، وتال المي عندكم كانوا يجبوها من عيون قريبه على البلد؟؟ وال كيف؟؟شروق: طب لما كانت 

الحاج: يا ستي... قبـل كانـت تسـير أزمـات مـش قليلـة يعنـي فـي الميـه...أزمات شـهر يتـأخر المطـر، أزمـات شـهر أقـل 
 واب، على الدواب...أكثر، كانوا يروحوا على أراضي دورا كان فيها آبار نبع... يستجلبوا الميه على الد

 شروق: أكيد...
ــى الــدواب... يعنــي شــهر زمــان يفرجهــا ربنــا تمتطــر الــدنيا خلــص تنتهــي األزمــه... تنتهــي  الحــاج: يســتجلبوا الميــة عل

 األزمة.
كـان فـي  36ـشروق: طب حج بدي أرجـع معـك زي مـا قلتلـك، تحكيلنـا علـى التـاريخ الجديـد شـوي إلـي هـو وقـت ثـورة الـ

 ثوار من البلد؟؟
 الحاج: ايش!!!
 ي أو حدا حكالك؟؟شكانوا يااتلوا ... بتتذكر هيك أ ... كان في ثوار في البلد 41و 36شروق: ثورة 

 بايت انا واعي كبير... 46و  36الحاج: في ثورة 
 شروق: طب تحكيلنا شوية أشياء...

 الحاج: شو بدك يعني ؟؟
 زلوا ؟؟؟ وين كانوا...شروق: يعني مثال ، كيف كانوا يحاربوا ؟؟؟  كيف كانوا ين

كــانوا يعملــوا ثــورات ومــا ثــورات ويجــوا علــى االنجليــز ألنــوا باــت فــي عنــا دولــة  41وفــي  36الحــاج: يــا ســتي هــذا فــي 
 االنتداب هذه...
 شروق: أكيد...

ناس مطردين ونـاس مـش  11-5-4الحاج: كانوا يعملوا ثورات، ماكنوش يعملوا مظاهرات زي اليوم وكذا... يروحولهم 
ردين... يسووا مشاغبات هيك مشاجرات وشغالت... فبتعرفي هذه الحكومة االنتداب إلي منحكي فيهـا هـذه مـا هـي مط

ــة مــع الزعامــة الفلســطينية أنهــم وعــد يســتعمروا الــبالد لوقــت محــدد فلمــا انتهــى  أخــذت الــبالد مــن األتــراك، وفــي اتفاقي
 على الطبيعة. االنتداب تبعهم وطالبوهم بالخروج من االنتداب......وأشوف
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طلبت بريطانيا يجددوا االنتداب معها، الزعامة الفلسطينية ما رضـتش بتعرفـي باـت النـاس علـى رووس األصـابع هـذول 
الزعمامة في الادس وفي الشمال هذا الجنوب بالدنا هذه بالوقت إلي بحكيلكي عنه كانـت النـاس أميـة ال تكتـب وال تاـرأ 

 في زعامة خارجية واحنا منعترف على االخوان كان العلم والتعليم في الشمال... والواحد منهم بيوقع بأصبعه... كانت
 شروق: أكثر من الجنوب.

ــا... فيهــا يعنــي لكــن الزعامــة موجــودة فــي الاــدس ومــن  الحــاج: أكثــر... هــذه الخليــل مهــي تابعــة لمحافظــة الخليــل إحن
يجـوا يحكمـوا وقـت اإلنتـداب مـن الرملـة ومـن حيفـا ومـن ي .كان العلـم والتعلـيم والُحكـام إلـالادس وشـمال وعكـا والرملـة..
تلنـا هـالبلوة... الـبالد لكـن مـا طلعـت إلـي هيـا جيب ت الحكومـة البريطانيـة، وطلعـت مـنصـالمنطاة الشمالية فيا سـتي خل

شــوك ولهم هالكبــشــي بأكيـدلك إيــاه بايـت واعــي كبيـر، هــذا بيجـوا مــن الشـمال ويجي، وأنــا هـذا اإلإال هـي جيباتلنــا هـالبلوة
يجوا ياعدوا فيه... وهذا يا ستي صارت التعرفـات بـين الفلسـطينية واالسـرائيلية... باـى عنـا اسـرائيليين قبـل هـذا و وسكن 

الحكي بس اقلية أقلية ...وما إلهمش نفوذ ....وكانوا سيطرتنا عليهم مش هم سـيطرتهم علينـا السـيطرة إلنـا... فيـا سـتي 
 لحد اليوم وهذا المعاناة...انت فلسطينية؟ 47يكي إياه رسمي منلحد اليوم...هذا تاريخ بعط 47بدأ من 

 شروق: أه...
 الحاج: طيب كويس...

 محمد رباع: أه من دار جابر
فـي أول عمـرك لكـن مـا اختلفنـاش العلم...النـاس  سـعَ إولكـن انـت  15الحاج: مازال انت فلسطينية...ولوا أنـا عمـري أنـا 

سـع إ ع وال بيضـر بلزمش...وحـدة سـت زيـك.... يعني واحد دقنه كبيرة لكـن ال بنفـبياولوا احنا مش بدنا تاول بدنا نهول
 بأول عمرها بتفيد أو بتستفيد مننبسط باعدتها، أما واحد بعطيناش اشي شو بدنا فيه...

شروق: طب حج بتتـذكر زمـان كـان فـي نـاس بيسـموهم قـيس ونـاس بيسـموهم يمـن... بتتـذكر انتـوا كنتـوا مـين قـيس وال 
 على أيام األتراك...يمن؟؟؟ 

 الحاج: يا ستي يا ستي هذا الكلمة أسمع فيها لحد اليوم... هذا تاريخ قديم!!!
 شروق: قديم على زمن األتراك...

ــة، وهــذا االســم علــى زمــان الجزيــرة  الحــاج: وانتــي بتعرفــي العــرب كــانوا فــي الجزيــرة العربيــة... كــانوا فــي الجزيــرة العربي
مـن، انـت بتسـمعي أو مـا بعـرفش تأخـذنيش يعنـي... هـذا علـى زمـان قـيس ويمـن إلـي هـم العربية... في يسمى قـيس وي

بني هالل واليمنين هذول ومـا أدراك تأخـذنيش بالحـديث سـميت قـيس ويمـن قـيس ويمـن ... احنـا يطلـق علينـا اسـم بنـي 
 قيس...في ناس يمنيين عاملين لاب يمني... يا ستي في عنا احنا انت اظن تأخذنيش مسلمه؟

 ق: أه مسلمة...شرو 
مذاهب...احنا انا بحكـي معـاك  5الحاج: أيوه أه كويس... هالحين خلينا نجي للمذهب الواسع... يا ستي احنا في عنا 

حاملين المذهب الشافعي، هو كلها صالة لكن في اختالف...احنا منصلي واحنا قـايلين هيـك وفـي نـاس بتصـلي وحـاط 
 مذاهب... 5فعي وفي مالكي و يعني اا في حنبلي وفي  شوالدين واحد فايده هيك... لكن الرابطة 

 الحاج: طب هال حج تتذكر بالزمانات أكمن جامع كان فالبلد؟؟؟ وال هو فش غيره الجامع الاديم؟؟؟
 الحاج: كانت ُجمع مش ُجمع صالة!!

 شروق: ُجمع مش جامع صالة...
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ا جــامع تفعـد فيــه بالليــل والنهـار...بس هــذه الحــين مــع ياعـدوا مــع بعضــهم كـل عشــيرة أو كــل عائلـة إلهــالحـاج: كــانوا جُ 
 مااعد... 11انتهى يعني الناس بطلوا هالشغلة والعمل واألحوال نستهم هذا االشي...كانت هذه البلد فيها 

 شروق: لكل عيلة واحد...
طيــب  4-3الحـاج: لكــل حمولــة إلهــا ماعــد... بــس بعـدين فيمــا بعــد فــي وقتــي أنــا يعنـي تفرعــت صــار للعشــيرة ماعــدين 

 وأهال وسهال بالست...
 شروق: أهلين

 محمد رباع: المساجد المساجد يا أبو أبراهيم...المساجد زمان زي العمري!!
 الحاج: هذا العمري يا شيخ يا استاذ هذا العمري قديم... وغير العمري مكنش في الظاهرية!

 محمد رباع: مسجد شويكة وعناب الكبير...
يات لكن هذا مكنش فيها سكن!! بس هالحين في سكن، بـس الوقـت إلـي أنـا بحكيلـك عليـه الحاج: أيوه فيها عمري عمر 

ــاب الكبيــرة فيهــا  ــه... عن ــا وشــرقه فيهــا عمــري اســمها زنوت ــه هيــك من ــوم... فــي خرب هــذول شــويكة فيهــا عمــري لحــد الي
ي وســط البلــد عنــد عمــري... الظاهريــة فيهــا عمــري وفيهــا محــل أثــري أثــري بيســموه وال مؤخــذه الحصــن، هيــه موجــود فــ

 المابرة.
 شروق: هذا شو بتادر تحكيلنا عنه؟؟؟؟ ايش كان في الزمانات هذا المحل؟؟

نــت أشــوف البنايــة وفــي موجــود منهــا وفــي نــاس اســتعمل قســم، صــلح وســكن فيــه هــذا الحـاج: انــا يــا ســتي لمــا وعيــت ك
 وهذا موجود لحد اآلن... بتاول أنه يعني المملكة او المسؤول كاين فيه... يعني هيك تحليلي أنا...

 شروق: اه موجود...شفناه
 ه هذا هوا... هيه فش بالبلد زيه...ره بيختلف يعني بيخليكي تعرفي أنالحاج: بتادري تمري وتشوفي... حجره حج

 شروق: مزبوط معك حق... يعني أنت بتتوقع أنه كان الحاكم قاعد فيه عشان هيك سموه الحصن؟  
 ه؟؟!!آالحاج:  

 حاكم أو المسؤول عن البلد كان ساكن فيه...شروق: ال
 ه اش أعلم...آالحاج: 

 شروق: طب خلينا نرجع إلشي تاني... تتذكر في بالزمانات حج بيوت كانوا يسموها الدوواوين؟؟
لـي واويين.. أيوه ما هو احنا الـديوان... هـذه كلمـة ديـوان كلمـه عربيـة وموجـودة، الـديوان بتفسـر منـه الُجمـع إدالحاج: ال

قلتلــك عنــه...الُجمع إلــي قلتلــك عــنهم... برضــوا لحــد اآلن فــي نــاس بياــول ديــوان دار فــالن لحــد اآلن...بــس فــي لغــوة 
ديوان دار فالن يعني لحد اآلن منتستش كلمة ديوان ماشـية عنـا، بـس حرفوهـا مـن ديـوان لجـامع... مـن ديـوان لجـامع. 

 ..هو الحاياة األصلي الجامع هو جامع الصالة بس الناس.
 وقت األعراس...فيها شروق: بس أنا بعرف أنه الدواوين هاي كانوا يجتمعوا الرجال 

 الديوان باوا يجتمعوا فيه... آهالحاج: 
 شروق: وقت األعراس وقت العزا...

 ه ووقت المشاكل يعني...آالحاج: 
 شروق: يعني لكل عيله كان إلها ديوان؟؟
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 ه يا ستي...آه آالحاج: 
ــ وان... طــب فــي كمــان نفــس الشــي بيــوت كــانوا يســموها العاللــي، عــارف شــو العاللــي؟؟ ســامع شــروق: لكــل عيلــه دي

 بالكلمه؟؟ يعني باوا ياولوا علية فالن علية عالن...
 الحاج: أيوه يا ست صادقة انت...
 شروق: في بالبلد عاللي عندكم؟؟؟؟

 لي لحد اآلن موجودات ...الحاج: هذه كانت أشياء يعني مش كثيرة بالبلد... كان الطل هذا عنده عال
 شروق: الطل كان إله عاللي...

 الحاج: وعائلة الصب ار.
 شروق: الصب ار!! تابعة لمين؟

الحــاج: للهــواريين، وعائلــة حســن حمــدان،  يعنــي كــانوا هـــذول النــاس إلهــم ختيــار حــالتهم الماديــة قــدرتهم يعملــوا هـــي 
بـس النـاس عـاودت جـددت...بس اليـوم األحـوال. هـذا أبـو  األشياء، وفـي نـاس كـان داره يـا أسـتاذ خشـب وبربـار وشـغل

 عالم إله عاللي في وسط البلد بس صارن آثار قديمة.
 محمد رباع: أبو ابراهيم مين حسن حمدان؟؟ وين بتيجي؟؟

 الحاج: حسن حمدان هذا سميتلك عشيرته جبارين...
 محمد رباع: وين بيجي؟؟ وين العليه وين موجودة؟؟

ك تشوفها بتادر تشوفها في شارع في وسط البلد بيمر عند الايسـيرية، إألي جبتـي سـيرتها، بتمـر مـن الحاج: انت اذا بد
 متر هناك علية حسن حمدان. 111متر  51عند الايسيرية أبو 

 محمد رباع: واحنا نزلين على دار زبدية وال بطريق العمري؟؟
 أقصر... الحاج: طريق العمري بتجيبك أما في طريق في وسط البلد من هان

 محمد رباع: عند دار الزبدية؟؟
 الحاج: عند دار الزبدية هناك أية انسان باولك.

 شروق: طيب في بالزمانات كان في عندكم ساحات، ساحات عامه، ساحة مفتوحة تتجمعوا فيها وقت العراس...
 الحاج: وش ما ندر يا ست...واش ما ندر...هاي شغله خلصوا عليها الناس!

 بالزمانات كان في ساحات؟؟؟؟شروق: بس 
 الحاج: بالزمانات موجود!

 شروق: وين كان؟؟
 الحاج: كانت كل عائلة أو كل عشيرة إلها في المنطاة إلي هي ساكنه فيها...

 شروق: في الحوش تبعها... بس ما فش كان ساحة لكل أهل البلد؟؟
صــار  31فــي  36ي قبــل األربيعينــات يعنــي فــي الحــاج: فــي البدايــة كانــت ســاحة عنــد الطــل للبلــد... فــي الزمانــات يعنــ

 خالفات صاروا ينسحبوا صاروا ينسحبوا، هذا ينسحب يروحوا عشيرته معه، فصار كل عشيرة إلها ماعد لحالها...
 محمد رباع: بتحكي عن الحرج ؟؟ عن الحرج بتحكي وين مبنى الخوجة.

 الحاج: هذا الجامع في الخوخة.
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 عن الساحة الادامه... محمد رباع: جامع الخوجة بتحكي
 الحاج:هذه الساحة كانت إله قدامه اما الماعد بتخش عليه من الخوخة.

لي احنا منسميها اليوم الحرجه؟؟  محمد رباع: بعرف هال الساحة كانت زمان وا 
 الحاج: أيوه...

 .شروق: طب حج بتتذكر في كان زمان محالت يعصروا فيها الزيتون على الحجر بيسموها بد الزيتون
 الحاج: الحين في بس بالزمانات إلي بتحكي عنها، ال كان عنا زيتون وال عنا مياكن زيتون.

 شروق: فش كان بدود!!!
 الحاج: فش بس هالحين في مياكن زيتون في البلد

 شروق: مواكن جديدة، بس بالزمانات هذول الحجر...
خيـرة صـارت تـزرع زيتـون صـار فيهـا يعنـي كميــة الحـاج: هـذا ماحصـلش عنـا ألنـه بلـدنا مـا اسـتعملتش إال فــي المـدة اال

 زيتون والحين فيها مياكن ثنتيت.
 هذول حديثات. والشروق: وين؟؟ 

 الحاج: في ماكنه في منطاة واد.... وفي ماكنه جهة دومه...
ــا وجــدنا وصــورنا حجــار وجبنــا حجــار  ــو ابــراهيم فــي نفــس الموضــوع، هــال فــي عنــا احن محمــد ربــاع: بــدي أســئلك يــا أب

يــين األثــار بياولولنــا أنهــم هــذول كــانن يســتخدمن لطحــن الزيتــون، موجــودات فــي أشــي كــان باتجــاه الايســيرية بموقــع تبع
 الايسرية....ولاينا قنوات كانوا ياولنا قنوات عشان الزيت يتصفى مش عارف ايش...

ا زيتـون اناـص بالحـديث بـس الحاج: يا استاذ!! الحديث إلي يعني مطلوب إلك... هذه بالدنا كانت مع الروم وكان فيهـ
أنا ملحاتوش يعنـي كـان فيهـا زيتـون بكثـرة بـس العـالم إلـي أجـت للـبالد قلعـت الزيتـون وضـيعت الزيتـون وصـارت الـبالد 

زيتونـات بـس  11ملسه مفش فيها ال زيت وال زيتون وال وال وال... وبرضه أنا ُكبرت وسرت وهو بلدنا مفش فيها يمكـن 
 المدة األخيرة هذه.....

كثر من هيك بعرفش أمـا بـديش أقلـك انـه فـش، فـي موجـودة المنطاـة موجـودة اسـم الخوخـة موجـود، أيـوه يـا سـتي هـان أ
ــى الخليــل  6-5ســوا  ــوا ويــودوهم عل غــرف وجــابوا شــوية اســتاذية وقعــدوا يدرســوا تاريــب لحــديت الصــف الســادس وينتال

ــدم  وينتالــوا وكــذا... برضــوه تحســن الوضــع الحــين فــي عنــدنا مــدارس كافيــة ــيخلص ويا بيظــل يــدرس الولــد بالظاهريــة ت
 التوجيهي بالظاهرية، يعني برحش يادم بالخليل.

 غرف؟؟ 4-3غرف ؟ فش كلها كانت قديمة بس  4-3شروق: هال المدرسة إلي قلتلي عنها بس 
 الحاج: هذه جددوا عليها أشياء جديدة، بعد إلي قلتيلك عليه.

 غرف؟؟ 4شروق: الاديم كانوا بس 
 يوه، بعدين انت يا ست بدون ما تسأليني وتسألي غيري لو شفتيهم بتعرفي هذه كذا وهذه كذا.الحاج: أ

أيوه يا ستي الحين الظاهريـة فيهـا بلديـة وفيهـا يـا سـتي نـادي نـادي الرياضـة هـاذ، وفيهـا جمعيـات أخـرى يعنـي جـد فيهـا 
 حاجات جديدة...

 شروق: والمااطعة... في مبنى للمااطعة.
 الحاج: أيوه
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 ق: هذا ايش بتعرف عنه؟؟ امتى انبنى؟؟ شو كان اول؟؟ ايش كان أول؟؟ كان للجيش يعني من زمان؟؟شرو 
 الحاج: ايش يسوي؟؟

 شروق: كان للجيش؟؟ للحكومة؟؟ وال كيف  كان؟؟
الحــاج: كــان للحكومـــة مــا هـــو يــا ســـتي انــت متعلمـــه، فــي مؤسســـات أهليــة وفـــي مؤسســات حكوميـــة... هــذه البلديـــة، 

حية و... هــذه أهليـة ملــك الحكومـة، هــذه اسـرائيل لمـا أجــت ال احتلـت الجمعيــة وال احتلـت الصــحية وال المدرسـة، والصـ
 احتلت البلدية وال احتلت المدرسة!! ما هم بعرفوا ان هي الحاجات اهلية مش حكومية.

 شروق: مدنية... مدنية
، كـانوا يروحـوا غـاد علـى أطـرا ف البلـد الجـيش األردنـي يسـوي مراقبـة، الحاج: مش حكومية... كمان بـدي أقنـع خـاطركس

يسوي في الخراب، بتعرفي مطرح ما قعد ما كانوا ياعدوا سووا الناس نامه في محل سووا فيه مستوطنة كبيرة، قـال هـذا 
لــي  مثــل مــا قلتلــكس مؤسســات أهليــة ومؤسســات حكوميــة  قــال للجــيش كــان الجــيش فيــه... فيــا ســتي اشــي واضــح إلــك وا 

 أكثر، إحنا إمبارح اليهود لما أجونا قصفوا المركز دغري...بديش أغلبكس وأتغلب 
 شروق: عالمااطعة.

 شروق: أه ال خشوا في البلدية وال خشوا في الصحية وال خشوا في المدرسة...
 شروق: يعني هي المااطعة كانت على زمن االنجليز ؟؟ وال؟؟

 بنى على زمان بريطانيا...الحاج: أه المركز هذا تبعنا بنته تْ 
 شروق: بريطانيا، أكم غرفة هو كان؟؟ مش كلها هو كل المااطعة كان؟؟

 الحاج: كلها احنا ما جددناش... جددت هذه السلطة حاجات من بره.
 شروق: مبينه أه أه مبينه.

 الحاج: أما هذا المركز إلي بتشوفيه على الداير...
 شروق: إلي إله قواس؟؟

من جوا فـش بنايـة فـوق...بس علـى مـا نـدر قليـل... بـس هـذا كـل إلـي عملتـه  الحاج: أيوه كله هذا البناية الفوق ما هو
 حكومة بريطانيا، عملته بحجر مش باطون، بيت لحم كان مركزها باطون! احنا عنا حجر.

شروق: ألنه ما كناش نالقي فـي الاـرى أو البلـدات مااطعـات،  كنـت دايمـا  تالقـي مااطعـات فـي المـدن يعنـي فـي بيـت 
 نابلس يعني قلما كنت تالقيها في البلدات..لحم، الخليل، 

 بلدنا عالحدود. ،الحاج: هذه يا ستي بلدنا، موقعها بين الشمال والجنوب، هالحين منا وقدام هيك فش
 شروق: عالجنوب...

... بـس احنـا، وبعـدين هـذه البلـد تبعنـا يوجـد فيهـا مركـز شـرطة مـ ن الحاج: هالحدود، منا وقدام البدو والسـبع ومـا أدراكس
 زمن األتراك.

 شروق: وش !! وين هذا موجود؟؟
الحاج: هـذا جنـب البلديـة، علـى جنـب البلديـة كـان، وانـتس جـاي بـين السـور إلـي السـور بـين البلديـة وبـين المحـالت إلـي 

 يتمروا عنهم كان هناك المركز الشرطة...
 شروق: هال انهدم يعني بطل موجود ؟؟
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 للحكومة هذا للشعب.الحاج: هذا راحوا منه والحين صار مش 
 شروق: للشعب، بس يعني المبنى الاديم...

 الحاج: كان الحكومة لما انبنى المركز رحلت كلها في المركز، رحلت كلها في المركز.
ي كــانوا يبنـوا البيــوت الاديمـة البنايــة كـانوا مــن الظاهريـة نفســها ؟؟ وال إلـال انهــدم... طـب ســؤال كمـان حــج، شـروق: هـ

 لخليل ؟؟ وال وين ؟؟كانوا يجوا من ا
 الحاج: يا ستي في البداية كانوا يجونا من الخليل لكن بعد فترة صار بناية من البلد.

 شروق: صار، تبعا  أنا بحكي عن البنى الاديم.
 الحاج:  أه صاروا يبنوا البنيان الاديم، صاروا.

م وال البيت الجديد ؟؟ شو رأيـك ؟؟ انـت شروق: طب حج لو أنا هيك سألتك سؤال، بنظرل يعني أنوا أحسن البيت الادي
 أيش بتحب ؟؟

الحاج: يا ستي إحنا مناول يا طباتنا يا ناس المسلمين، مناول إلـي بسـتور هـو الكـويس، إلـي بسـتور هـو الكـويس. بـس 
 يا ستي هذا البيت إلي انت قاعدة فيه بيطلاوا عليه، اسمه بنيان إفرنجي انت إلي بتسألي فيه بتسألي عنه.

 عربي.شروق: 
ي بــدنا نتمشــى مــع المجتمــع ألنــه االحــاج: لحــد اآلن مناــول بنيــان عربــي، بنيــان عربــي، فإحنــا يــا النــاس إلــي مــن مســتو 

 صرنا أقلية والحين الكثرة صارت للمجتمع الجديد هاذ..
؟  شـروق: انــت بتفضــل الاـديم ؟؟ بتفضــل الاــديم العربـي؟؟ بتفضــل البنــى العربـي؟ انــت بتحــب تسـكن فــي البنــى العربــي

 أكثر من اإلفرنجي ؟؟
الحاج: يا ستي هذه الدار إلي انت قاعدة فيها، هـذه انـا ملكتهـا عـن أبـوي، كـان أبـوي مبنيهـا مثـل مـا قلتـي بنيـان عربـي 

د البنيـان هـاذ وأنا سكنت مع أبوي فيها وبعدين أبوي اتوفى وأنا ظليت فيها فبدي أريحكي فابتعرفي بعد ما راح أبوي وَجـ
 ت وحطيت مصاري وقحته...جبت جرافة وسيارا
 شروق: اله اله اله

 الحاج: يعني بناه أبوي بمصاريه وأنا حطيت عليها مصاري وحملتها بالسيارات ورحت كبتها بالبراري.
 شروق: طب ليش يا حج !!! مكان صلحته.

ــا ح ــك أبــوي حــط عليهــا مصــاري وبناهــا وأن ــوه مــا هــو بــدنا نتكيــف زي المجتمــع... فــزي مــا قلتل طيــت عليهــا الحــاج: أي
 مصاري ورحت كبتها في الخراب.

 شروق: لو أنا جينا قبل كان منعناك...
 الحاج: وبدينا وبنيينا إلي بيتشوفي على الطبيعة...

ــه جوتتــرمم بتصــير أحســن مــن البيــوت ال شــروق: هــي البيــوت الاديمــة حــج أذا يتتصــلح ديــدة، أول اشــي حيطانهــا خميل
 ما أنت بتعرف كيف أكيد لحات البيوت الاديمة!!بتخليش الشمس تتدخل بتخلي الدور براد 

الحـاج: يــا ســتى هــذه الــدار إلــي قــدامي هــاذ مــا هــي إلــي ومبنيــه بنيــان، غــرفتين ثالثــة مبنيــات بنيــان افرنجــي ومبطنــات 
وحدة بينهم مبنية بنيان عربي هذلك بيفتلن عليها وحـده مـن هـان ووحـدة مـن هـان، بتعرفـي هـالحين بيحطـوا فـيهن الغـنم 
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يش يــل ولــدي لــيش بيســوا هــالزي قــالوا محنــا قاعــدين ومعنــا وســاع وذكــا هــالحين وش انــي بفكــر أعيــدهن وأعيــد وطــب لــ
 أصلحهن...

شـروق: مـش غلــط منـيح، طيـب حــج خلينـي أسـألك أخــر سـؤال فـي عنــدكم فـي البلـد اشــي بيسـموه خـرب أو ماامــات أو 
 آثار ؟؟ هو أكيد في يعني بس اذا بتتذكرلنا أسمائهم.

 ا ستي انا باولك...الحاج: ي
 شروق: تفضل

الحاج: يعني لو أجيت أقلك فش محالت أثرية ومش أثرية قديمة مش صحيح! في في وبتطلعـي فـي أطـراف البلـد هـان 
 دومه هالحين بلد هذه مش خربه بس، بس قبل فترة كانت خربة.

 شروق: دومه هاي وين ؟؟
 على الطريق...الحاج: هي 

 ائمة، الشباب إلي معي راحوا عليهم ...شروق: أه موجودة..إحنا عنا ق
الحاج: أيوه هان على طرياوا، في احنا مناول خربة دومه، هالحين مش قادرين مناول بلدة دومه مدينة دومـه إلـى اآلن 

 المغر واآلثار الاديم موجود فيها.
 شروق: يعني مثال  في منطاة قلتلي عنها اسمها أبو الروازن أو أم الروازن؟؟

ا أبــو الــروازن هــان مربــوط فــي البلــد يعنــي بــس علــى طــرف البلــد كــانوا اصــحابه إلــي قلتيلكــي الايســية كانــت الحــاج: هــذ
المنطاة هذه منطاة أبو الروازن مش على بال ختيارية البلد، كانت منطاة وعرة وما فـش زي اليـوم ال جرفـات وال قوافـل 

ا عمرت البلد كانوا يجـوا واحـد وثنـين وعمـرو فيـه هـذا وباـى وال وال وال يسهلوها، فأجوا هذول الايسية، هذول أجوا بعد م
ساقط يعني الناس بدهش إياه، هذه بيسموها منطاة أبو الروازن ألنه بـدي أعطيكـي تفسـير واضـح: هـذا فـي عـراق فيهـا 

له روازن فتحات كثار ياال أنه، انا واش مـا خشـيته يـا سـتي ياـال بـتخش منـه  هالحين أبو الروازن هذا إليه بواب كثار وا 
وبتمشي كيلو بتطلع بره البلد غاد، بس إلي بيروحوا وبيجوا بعرفوا الطريق امـا واحـد زيـي معمـروش فلتـول وبـدريش هـذا 
 وين بيروح وهذا وين بيروح بيادرش... هذا سموها المنطاة منطاة أبو الروازن على اسم العراق هذا إلي بحكيلك عنه.

 شروق: العراق !! ايش يعني أصدك ؟؟
 حمد رباع: زي الكهف، مغارة...م

 الحاج: هذا تحت األرض مش فوق األرض...
 شروق: أه تحت األرض أه فاهمة.

 محمد رباع: في خربة عناب الصغيرة، في خربة...
الحاج: خربة عناب الصغيرة هاي موجودة واصحابها فيها، هذه كانـت خربـة ويعنـي راحـوا نـاس فـي البدايـة سـكنوا مغـر 

 فيها مغر، بس هالحين صارت بلد يا استاذ. سكنوا فيها يعني
 محمد رباع: وفي خربة شويكة، خربة صمعة، في خربة سومرة...

 الحاج: خربة سومرة موجودة لحد اآلن وفيها سكان، وفي بدا فيها بنيان بدا فيها بنيان...
 شروق: في ماامات طيب ؟؟
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حينه سكان وفيها عائالت سـاكنين بـس هـذه عنـاب الصـغيرة الحاج: أيوه، وعناب الصغيرة مدينة وعناب الكبيرة فيها هال
غيـر وعنـاب الكبيـرة غيـر، هــذه عنـاب الصـغيرة فيهـا مــدارس وفيهـا مسـجد صـالة وفيهــا مدرسـة، بينمـا عنـاب لحــد اآلن 

 مش عامرة بالسكان أما فيها سوا العمري هذا مسجد وفيها مدارس يدرس والد البلد فيها ووالد من الربضية.
 : في خلة صمعةمحمد رباع

 الحاج: خلة صمعة هذه أرض، هذه أرض ملسة. هذه خلة صمعة بيسموها...
 شروق: خلة ؟؟؟

الحاج: خلة صمعة... هذه غرب البلد هذه فيهـاش اشـي يـا اسـتاذ، انـو هـي بلـدنا مـش احنـا إلـي قبلنـا قـالوا هـذه منطاـة 
ول بدنا نروح على المحـل نا ماشيين، هالحين مناكذا وهي منطاة كذا وهذه منطاة كذا، وعلى آثارهم وعلى اسميهم ظلي

لــه اســم، بعرفــوا النــاس وأهلــك أنــك روحــت زي مــا قــال االســتاذ علــى خلــة صــمعة، فــي بجنبهــا اســم ثــاني، فــي إالفالنــي 
كلهـا خلـة صـمعة، خلـة صـمعة  مـش هـي خلـة صـمعة مـن هـون للحـدوديعنـي بجنبها اسم ثاني، في بجنبها اسم ثـاني، 

 كمان خلة إلها اسم، منها وخلف وكمان كل واد إله اسم كل منطاة إلها اسم. محصورة، منها وخلف
 محمد رباع: خربة كفر جول ؟؟

 الحاج: كفر جول هذه..........هذول تبعات للظاهرية.
      محمد رباع: والماامات ؟؟

ي زنوتــا، وفــي الحــاج: الماامــات.. فيهــنش، الخــرب هــذول فهــنش زي مــا قلتلــك فــي عمــري فــي شــويكي، وفــي عمــري فــ
 عمري في عناب الكبيرة...

 شروق: عمري يعني اصدك جامع أو مجمع ؟؟
 الحاج:هاه !!

 شروق: مسجد؟؟ يعني أصدك...
الحاج: هذا تبع شويكة سووه ورمموه وعملوه مسـجد بيصـلوا فيه...وهـذا تبـع عنـاب رممـوه وبيصـلوا فيـه، هـاذ تبـع زنوتـا 

 باعدوا فيه أما...
 م الفضل، في ماام أبو خروبه، في ماام الشهدا...محمد رباع: في ماام أ

الحاج: هذا أبو خروبة على الطريـق... أمـا فـي ماـام بيسـموه أبـو خروبـه وموجـود، ماـام لكـن ال إلـه خـدمات حتـى أهـل 
البلد مش أنا هذا في زمن الناس إلي أكبر مني سنا  هذه حتى سووله وقـف الخروبـة هـذه أرض كبيـرة. وهالحينـه الوقـف 

 مصاري كل سنه سنتين... بيلم
كــان فيهــا حــدا مــن البلــد وال أل ؟؟ أنــا حســب  36ـمحمــد ربــاع: بــس بــدي أســئلك يــا أبــو أبــراهيم هــي ســألتك عــن ثــورة الــ

 كان في ناس تانية شاركوا فيها من الظاهرية ؟؟ 36ـمعلوماتي إلي يسمعوه أنه مثال  زي عيسى البطاط كان في ثورة ال
 نوا في الزماناتالحاج: يعني الناس إلي كا
 شروق: شاركوا في الثورة ؟؟

 الحاج: يشاغبوا...
 شروق: يشاغبوا وال ؟؟؟
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الحاج: إحنا منعدهم ثورجيه أو مشاغبين يـا سـتي، امـا مناصـدش إذا انتـي بتشـكي بـبعض مـن الحكـي أنـه واقـف، إحنـا 
 النوى على ما نوى!

  شروق: أل أل أكيد أل...
هذول الناس حصل هـذا اإلشـي إلـي بسـأل عنـه األسـتاذ حصـل وصـار إلهـم نـاس الحاج: أنا مصارحكي أكثر من يوم، 

 متعاونين معهم من دورا ومن الخليل ومن يطا ولكن يعني معملوش إشي، معملوش إشي...
 في منطاة الخليل؟؟ 36محمد رباع: صحيح أنه كان عيسى البطاط هو قائد الثورة في الـ

 رة وما ثورة كانوا في الثورة، أنا بايت زلمه كبير ومجوز.الحاج: هذا عيسى البطاط لما كان أنه ثو 
 ؟؟؟ 36ـمحمد رباع: في ال

 الحاج: أه
 محمد رباع: يعني حاربت األتراك ؟؟

الحاج: اله اله هذول األتـراك ال أعـرف عـنهم شـي،  أنـا يـوم وعيـت وجـدت الحكومـة البريطانيـة عنـا. أمـا األتـراك كـانوا 
 م وال لحاتهم وراحوا من البالد السعى قبل أنا أخلق.األتراك صحيح أما أنا ال شفته

 شروق: انت أي سنه خلات ؟؟ مواليد أيه سنه ؟؟
 ...22الحاج: أنا يا ستي قريب يمكن 

، طيب آخر سؤال... في قصص بتتزكرها معروفة في البلد ؟؟ كان مثال  أبـوك يحكيهـا كـان سـيدك يحكيهـا 22شروق: 
 في البلد ؟؟عن البلد ؟؟ نهفه هيك صارت اشي 

 الحاج: عن ايش يعني ؟؟
 شروق: أي اشي، أي اشي صار في البلد !!

 محمد رباع: قصة الربعية... نسمع احنا اشي اسمه حرابة الرباعية...
 .22وانا مواليد عندكي  22الحاج: هذه حصلت، هذه حصلت بس أنا يا ستي هذه الحرابة أجت في 

 لك عنها ؟؟شروق: بس بتتذكرها هذيك الاصة... أو حكو 
 الحاج: أما بعطيكي معلومات حصلت.

 شروق: طيب احكيلنا عنها...
الحـاج: هــذا يــا ســتي، هــذا يــا ســتي واش أنــا حتــى مـا بحبهــا، هــذه شــغلة همجيــة وبتثيــر أعصــاب الناس...أنــت منــين؟؟ 

 )يسأل محمد رباع(
 مرة... 31محمد رباع: أنا قعدت معاك بيجي 

 أية بلد ؟؟ ج: انت منالحا
 رباع: أنا من الظاهرية... من دار رباع محمد

 الحاج: ما هو أنا بديش أحكي عن الحرابة وواحد ربعي قاعد...
 شروق: خلص بالش..بالش

 محمد رباع: هي مش رباعية... هي من الخليل.
 شروق: انت بحكي عنك!



Riwaq / Protection Plan of  Adh Dhahiriya                                                 September 2006 
 

159 
 

 محمد رباع: أنا من رباع مش ربعي...
اع ؟؟ طيـب لـيش مـا رحـت مـن علـى الحميـدي وأعطـاك تفاصـيل الحاج: يا سـتي، يـا أخـي يـا أخـي... انـت مـن دار ربـ

 وافية...الحمدي هذا ما هو رباع!
 محمد رباع: أنو منهم عاد موجود؟؟ أنو موجود الحين ... مطلش حدا منهم

 الحاج: طيب الاصيص إلي منعطي للست اسمعنا فيه سمعه...
 محمد رباع: طب خلينا نسمعها منك !

ريخ مسجل، هذه قصة يا رباع... قصة بتسأل حرابة الرباعية حصـلت وأنـا بفضـل أنـه الـدفتر الحاج: احنا كان عندنا تا
 بيظل مغلق، يعني تفتيش الدفتر مش كويس والناس خليهم يتناسوا...

 شروق: على خاطرك حج... يتناسوا خلص أنا بعرفهاش أصال  شو هي !
ياك ال قدر اش ولكن أصطلح نا منعاودش نجيب األسطوانه ثاني مرة، خالص إحنـا مناـول الحاج: يا ستي اتزاعلنا أنا وا 

إصطلحنا هالحين أحنا والست والهين العالقات كويسة وبدنا نحد سفارة عنـدها وهـي تحـط سـفارة عنـدنا... يـا سـتي...يا 
 ستي

 شروق: أيوه حج...
ش هـذا الحكـي لكـن بعطيكـي ستر مش بـال... هـذه الظاهريـة، انـا ملحاـتي رؤوس أقالم وانت الزم تمشي بالالحاج: يعن

عنه معلومات، أول اشي أختلفت مع البدو علـى الحـدود... اختلفـت مـع البـدو ألنـه انـا قلتلـك قبـل شـوية أنـه بلـدنا علـى 
حنـا حـدودنا مـن البلـد للحـدود لحـدود الظاهريـة مـا ياـارب  كيلـو.  16كيلـو،  16خط االسـتواء منـه وقـدام هيـك فـش... وا 

لكـن الختياريـة خشـوا كيلـو  1د والحدود راحوا اش يرحمهم... إحنا كـان حـدودنا تبعـد عـن البلـد لنا البالو الختيارية إلي سو 
ال ديلكس أياها من البدايـة للنهايـة بـونجحوا ورسموا حدود وبرضوا لما ُكبرت وصرت أروح وأجي و بحد 1 في البلد أخرى

 قافة.
 ية...فيا ست فيما بعد قبل حرابة الرباعية... تصادموا مع السموع

 شروق: أهل السموع...
 الحاج: أخذت وقت، وصار قتل رجال وشل مال. وعلى ايش؟؟ على الحدود...

 شروق: دايما  العرب بيتاتلوا على الحدود...
لـي  الحاج: على الحدود يا اش يجعلها ما ترد الحدود... فيا ست طولـوا وهـم حرابـه مـع بعضـهم والـي يزقطـوه يـذبحوه، وا 

 خذوهم...فيا ستي واش مش فعلنا يالمجتمع هاذ فعل الناس الادام. ثبتوا حدودهم.يزقطوه غنماته يو 
ي بباى وتاف على حد الظاهرية بيعد السـموع بالـدار، ألنـه حـدنا قريـب علـى السـموع. فيـا سـت عاودنـا هالحين حدنا، إل

لـي رو  يتـه مـن الختياريـة الرباعيـة هيـك تحاربنا مع أهل دورا برضوا أهل دورا مش عالحدود أرضـهم، واش إلـي بسـمعه وا 
سـوف تاشتهوها شهوة، اشتهوها شهوة ويا ستي الناس انفوسها بتسيئ هيك شوية والي بيشوف معاه زيادة كيلـو اللحمـه ب

 نسفه على الناس... جابوا هالحرابه الرباعية واش ما إلها، والظاهرية بدهاش تحارب الرباعية، الرباعية كثار.
 هم أهل دورا ؟؟ شروق: الرباعية إلي

ــح. بــدهمش يحــاربوهم لكــن انفــرض علــيهم  الحــاج: أيــوه إلــي ــتملحش إلهــم مل ــة كثــار وقريتنــا ب هــم أهــل دورا... الرباعي
 غصب من عنهم، وحصل إلي حصل...
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 شروق: بعين اش، طب حج انا بدي أقولك... أشكرك وأقولك غلبناك معنا وأزعجناك...
وانا لو أني مش مبسوط من قعدتكي كان أنا سكرت الحديث، ما هـو انـت إلـي بفـتح الحاج: اله اله واش قعدتك كويسه 

 الباب بيسكره...
 شروق: إحنا منشكرك ومناولك يعطيك العافية...

الحاج: بس انا يعني بخدم الناس المحتـرمين أمـا النـاس إلـي مـش محتـرمين بخدمهمش...بعـدين لـو قعـدت عنـدي لبكـرة 
  هز...وانت تسألي بتلاي الجواب جا
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 8ملحق رقم 
 الظاهريةبيان األهمية للمباني التاريخية والمعالم المختارة في بلدة 

  ة.  المباني التاريخية الواقعة في المنطقة التاريخي1
 والتعريف بها ةوصف المنطاة التاريخي

للبلدة  الرئيسي التجاريالشارع  ويتوسط، الظاهريةفي الجانب الجنوبي لبلدة  )البلدة الاديمة( يخيةتاع المنطاة التار 
ومنطاة الشارع حيث تفصل بينهما منطاة الشارع التجاري جنوب  واألخرىشمال الشارع احدهما  المنطاتين التاريخيتين

 اليدي المتجانس حيث تحتوي المنطاة التاريخية علىبنسيجها المعماري التالمنطاة التاريخية . وتتميز سكنية حديثة
مجموعة حارات، موزعة ضمن النسيج المعماري على ال (مبنى تاريخي 681) عدد كبير نسبيا  من المباني التاريخية

تفرعت عنها عدة حارات  ، حارة العمري وحارة عابة الحامض،حارة وسط البلد، حارة أبو الروازن، حارة الايصرية
عدة أحواش للعائالت المختلفة في البلدة. كما يوجد  إلىتتوزع كل حارة بدورها  .سميت بأسماء ساكنيهاالحاا  

 حول المنطاة التاريخيةموزعين  مبنى تاريخي منفرد 898باإلضافة إلى المباني في المنطاة التاريخية حوالي 
 (. 9الجنوبية لها )انظر خارطة رقم و  الجهتين الشمالية  فيوخصوصا 

احتوت المنطاة التاريخية على العديد من العناصر المعمارية والفراغية المشكلة للنسيج التاليدي، فباإلضافة إلى 
 ساحاتلاألسوار والسالسل الحجرية، واألراضي الفارغة المزروعة، واو األزقة، و األحواش، و المعالم، و ، ةالمباني التاريخي

كبير  عدد ألهل المنطاة التاريخية، احتوت المنطاة التاريخية أيضا على العامة التي كانت مركزا لالجتماعات وملتاى
بناء  عدد قليل جدا  منها نظرا  للتطور العمراني )ولم يعد يوجد حاليا  سوى الساايف والطوابين التاليدية، المغر و من 

 .  المباني الحديثة(
، فباإلضافة إلى الظاهريةفي وخارجها التاريخية تنوعت استخدامات التشكيالت المعمارية والفراغية في المنطاة  

،  العمريللسكن وجدت العديد من األماكن العامة األخرى كالمضافات )الدواويين(، جامع  ةاستعمال المباني التاريخي
 اتالمااموالدكاكين )المنطاة التجارية(، هذا باإلضافة إلى  المدرسة، المااطعة )المركز(، (،ودمعاصر الزيتون )البد

 والمواقع األثرية التي توزعت في المنطاة التاريخية ومحيطها.  
تتسم المنطاة التاريخية بحدودها الواضحة المعالم والتي تميزت بالفارق الحاد بين كثافة المباني المكتظة في المنطاة 

ار المثمرة المحيطة بها من التاريخية وكل من المناطق المفتوحة المحيطة )الحواكير(، ال سيما حواكير الزيتون واألشج
 متوسطة بحالة إنشائية الظاهريةالمنطاة التاريخية في ف. أما بالنسبة للحالة اإلنشائية، لشرقيةالجهات الغربية وا

باستثناء وجود بعض التهديدات نتيجة الهجر أو اإلضافات، إال أن إمكانية السيطرة عليها عالية وسهلة التنفيذ إذا ما 
 ام خاصة للحماية.تم التايد بأحك

 المعايير المستخدمة لتحديد مستوى أهمية المباني التاريخية في المنطاة التاريخية  
 األهمية التاريخية واالجتماعية والسياسية: .1

فــي منصــف الاــرن الثــامن عشــر حتــى أواخــر  الظاهريـةاالجتماعيــة والسياســية المميــزة لســكان بلــدة  ةلاـد أثــرت التركيبيــ 
ــالاــرن التاســع عشــ ــات المعماريــة المختلفــة والتشــكيل الفراغــي الــداخلي والخــارجي فــي المنطاــة التاريخي ، ةر علــى التكوين
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أهميـــة كبيــرة يجمـــع بــين العمــارة المدنيـــة والعمــارة الريفيـــة. ويختلــف عـــن بــاقي الاـــرى  طــرازا معماريـــا مميــزا ذا وأنتجــت
 رية مميزة تختلف من حارة إلى أخرى.   المجاورة ذات الطابع الريفي. كما أنتجت هذه التركيبة طرز معما

شكلت العائالت والحمائل المختلفة حارات عديدة وسميت هذه الحارات باسم العائالت الساكنة فيها. حيث نرى اختالفا  
 ي والطباي في حينه ما بين العائالت، نظرا لالختالف االجتماعي واالقتصادبين الحارات المختلفةواضحا  ما 

 المختلفة.
يز التشكيل الفراغي للمنطاة التاريخية بوجود فصل ما بين األمكنة العامة والخاصة. فمن الفراغات العامة وتم

والشوارع واألزقة إلى مداخل األحواش شبه الخاصة، فاألحواش نفسها ذات الخصوصية العالية نسبيا إلى داخل الدار 
هو عام أو خاص بناءا على الفصل بين الحمائل  الواحدة األكثر خصوصية على اإلطالق. كما تم الفصل بين ما

المختلفة وبين الرجال والنساء. فارتبط الحوش وداخل الدار ذات الخصوصية العالية باستعمال النساء. أما الجامع 
 الرجال فاط. استعمال والمضافات فارتبطت ب

اني التاريخية المتصلة والمنفردة، الخاصية الجمالية للمنظر الخارجي واألشكال العامة لألحواش ومجموعات المب .2
 داخلية جميلة ومميزة.خارجية و وما تحتويه من تفصيالت 

تشكل المباني التاريخية باتصالها، النسيج المعماري التاليدي للمنطاة التاريخية بكافة مكوناته المعمارية والفراغية.  .3
 لمنطاة التاريخية.في محيط اوالذي يظهر بشكل منفصل عن المباني الحديثة التي تنتشر 

طار  ةلم تتأثر أصالة المباني التاريخية المشكلة للمنطاة التاريخي .4 كثيرا عبر الزمن، بالماارنة مع طبيعة وا 
ضافة حديثة على مبنى تاريخي، منها  373تم إحصاء حيث التصميم األصلي لها:  مبنى  324مبنى حديث وا 

وتكوين  لم تؤثر كثيرا على الطبيعة التاليدية في التشكيل الفراغيمنفصل. تعتبر معظم هذه اإلضافات قابلة لإلزالة و 
 التاليدي للمنطاة التاريخية.  المعماري النسيج 

: بحسب سجل رواق جيدة أو متوسطةبحالة إنشائية  ةال تزال معظم المباني التاريخية في المنطاة التاريخي .5
 الظاهريةلعدد كبير من المباني التاريخية في  متوسطةائية في فلسطين فاد تبين أن الحالة اإلنش ةللمباني التاريخي

 مبنى بحالة إنشائية متوسطة(. وبالتالي فان معظم المباني التاريخية 237مبنى بحالة إنشائية جيدة و 159)حوالي 
عليه في حال  التاليدي لم تتأثر إنشائيا عبر الزمن، كما إن تكلفة ترميمها تكون اقل مما هو المعماريالمشكلة للنسيج 

 وجود مشاكل إنشائية كبيرة. 

)للمنطاة الغربية( البيئة الطبيعية المحيطة بالمنطاة التاريخية المميزة جدا : كونها محاطة من الجهتين الغربية   .6
 بأراضي زراعية.شرقية )للمنطاة الشرقية( وال

يها لخطر التغييرات الدائمة في التفاصيل الداخلية والزخارف الموجودة فمدى تعرض األبنية التاريخية أو  .7
أكثر من نصف المباني في للمباني حيث أن  ةالمستابل: ال توجد أخطار حاياية مستابلية على الحالة اإلنشائي

 . إال انه يوجد بعض األخطار على المباني ذات الحالة اإلنشائيةأو متوسطة المنطاة التاريخية بحالة إنشائية جيدة
وترميمها  ةمها مهجور، وبالتالي هناك حاجة ملحة إلعادة استخدام المباني التاريخيالسيئة وخصوصا كون معظ
 بالطرق واألساليب التاليدية.

 
 



Riwaq / Protection Plan of  Adh Dhahiriya                                                 September 2006 
 

163 
 

  حوش دار الطل )الخوخة(. 2
 والتعريف بهالحوش وصف 

 توسط كل مني ، وفي موقعالظاهريةفي  "األثريةالتاريخية "منطاة الوسط  حوش دار الطل والمعرف بالـ"خوخة"ياع 
في  االجتماعيةو أحد أهم المعالم التاريخية  الحوشيشكل  .جنوبا   والسوق التجاري الاديمشماال  منطاة الحصن األثرية 

 . الجمالية تكويناته ونسبه نظرا ألهميته ولندرة التصميم األصلي وجمال الظاهرية
 أقسام مكون من ثالثة األرضيالطابق  ،طاباينويمتد عموديا  على مستوى من مجموعة من الغرف يتكون  حوشال

مدخلين، لها  "L"على شكل حرف الجنوبية ، الكتلة األولى مترا  مربعا   321بمساحة  من الجنوب إلى الشمالأفايا  تمتد 
 تمتد من الشرق للغرب بعاد برميلي، والكتلة الثالثة مؤلفة من ثالثة غرف أما الكتلة الثانية فعبارة عن غرفة كبيرة

 مداخل شمالية.ثالثة لها  متصلة ببعضها
 واآلخرينمستحدث إلى مستوى الطابق األول عن طريق ثالثة أدراج خارجية، أحدهم جنوبي رئيسي  يتم الوصول

وغرفة خامسة تتوسط الاسم  أربع غرف متصلة ببعضهال يتكون من الطابق األو تمت إعادة بنائهما، أما  شماليين
، ويتم الوصول لمنسوب سطح الطابق األول عن مترا  مربعا   141 تاارب يةاإلجمالالطابق  مساحةالشمالي للمبنى، 

ى حاليا  كمركز تدريب نسوي وروضة أطفال وفرع للجنة اعمار الخليل يستخدم المبن .حجري داخليطريق درج 
 أخرى. إداريةومكاتب 
تــر مربــع تاريبــا  م 331بمســاحة ســاحة محيطــة بــالمبنى مــن الجهتــين الشــمالية والشــرقية هنــا إلــى وجــود  اإلشــارةوتجــدر 

 )مناطق خضراء ومنطاة لعب لألطفال ومساحات مبلطة( ةالخارجيجزء من مرافق المبنى وتستخدم حاليا  ك
تـرميم هــذا الحــوش بـدعم مــن مؤسســة رواق مــن مركــز انتهـى لحــوش فهـي ممتــازة، حيــث أمـا بالنســبة للحالـة اإلنشــائية ل

(SIDA ) الدرج الجنوبي المستحدث ة سوىحديث إضافاتة أي بهوال تتصل  2116في حزيران. 
 المعايير المستخدمة لتحديد مستوى األهمية   

المهمة  ةمن المعالم التاريخي حوش الطل )الخوخة(واالجتماعية: يعتبر  التاريخيةالحوش درجة أهمية   .1
 لعائالت في الظاهرية.ا أهمالمميزة التابعة ألحد  األثريةأهم األحواش ، كونه احد الظاهريةالموجودة في 

في  ةبالماارنة مع باقي المباني التاريخي حوشالتكوين المعماري لل الندرة والتميز في التصميم األصلي و .2
 : الظاهرية
 التاريخية  الظاهريةبتفاصيل معمارية مميزة نسبيا إذا ما قورنت بباقي مباني  يتميز الحوش

والشبابيك المزدوجة لغرف  ف والفراغات المختلفةالمتعددة التي تفتح على الغر  خلاوباألخص المد
 .الطابق األول

  المنطاة الاليلة جدا في  حواشحيث يعتبر من األ حوشالذي يتمتع به ال الضخمالتكوين المعماري
  .ترابطمالو  ذات التكوين الفريد التاريخية

   بيوت الفالحية الصغيرة المختلفة، خاصة وأنه يغلب طابع ال هوفراغات حوشالحجم الكبير نسبيا  لل
 في المنطاة التاريخية.

 وجانبية باإلضافة إلى الساحات  وخلفية أماميةساحات فارغة محيطة به كساحات وأحواش وجود م
 .(Terracesالعلوية )
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والمباني  يشكل الحوشوتجانسه مع النسيج المعماري التاليدي للمنطاة التاريخية: حيث  الحوش انسجام .3

، الظاهريةفي  ةي التاليدي للمنطاة التاريخيالمعمار أساسيا  ومركزيا  في تشكيل النسيج  المحيطة به جزءا
 .العمراني الجميل وساحاتها ونسيجها المنطاة التاريخيةباإلضافة إلى أن الفراغات بينها تشكل بدورها أزقة 

طار التصميم األ .4 الجدار ا فما عدصلي له: لم تتأثر أصالة البناء كثيرا عبر الزمن بالماارنة مع طبيعة وا 
التي تمت أعادة  األدراج أو نوبية الغربية والدرج الخارجي المستحدثفي الزاوية الج المستحدث األسمنتي

 والزخارف الحجرية موجودة وبحالة جيدة إلى وقتنا هذا.  في الغرف فال زالت معظم العاود ،وتأهيلها بنائها

جيدة جدا بالماارنة مع باقي المباني لحوش ن الحالة اإلنشائية لة جدا: إالجيد حوشالحالة اإلنشائية لل  .5
عادة من ترميمه  االنتهاءوتم مؤخرا   ،أنه ال تتصل به أية إضافات حديثة . خاصة  الظاهريةفي  ةالتاريخي وا 

 (.2116)حزيران تأهيله كمركز خدمات الظاهرية 
في المستابل: إن إمكانية تعرض لدائمة والتفاصيل الموجودة فيه لخطر التغييرات ا حوشمدى تعرض ال .6

عادة تأهيله بموجب المواصفات الدائمة في المستابل ضئيل نسبيا، بعد  لخطر التغييرات حوشال ترميمه وا 
عادة استعماله   من استمرارية حمايته والحفاظ عليه.ضَ األمر الذي العلمية للترميم، وا 

المشكلة و المميزة  معماريةالتوي على العديد من العناصر مهمة جدا، كونها تح لحوشتعتبر البيئة المحيطة با .7
والتي من غير المتوقع أن تتعرض هذه لخطر التغييرات الدائمة ، ثاافي في البلدة، من كتل وفراغاتللتراث ال

 على المنطاة التاريخية وباقي األبنية التاريخية. باإلضافة إلى جمال اإلطاللةهذا  الاريب، لفي المستاب
بجمال المنظر الخارجي والشكل العام له. لحوش شكل العام والتفاصيل: يتميز المنظر الخارجي والجمال ا .1

من والساحات الخارجية  )الحجم الكبير( المميز للحوشتأتي هذه الخاصية الجمالية من التكوين المعماري 
 .حوشال تعزز أهمية وتميز التي المنطاة التاريخية المطلة على باقي لشرقية والجنوبيةالشمالية وا هاتالج

 . قصر القيصرية8
 والتعريف به الاصر وصف

التي  التاريخيةمنطاة لل غربيمترا  مربعا ، في الجنوب ال 451 والذي تصل مساحته إلى أكثر من الايصرية ياع قصر
الت تعرف بحارة ما ز وفي منطاة تتوسط الحارة التي كانت و ، (21)انظر الخارطة رقم  الرئيسي الشارع شمالتاع على 

  ً   .لهذا الاصر الايصرية التي سميت نسبة 
من  بمعظمه يتكون الاصرو . مترا  مربعا   241ة تصل مساحتها إلى مستطيليتميز الاصر بساحة سماوية )حوش( 

على الحوش بدون وجود هذه الغرف تفتح و  ثمانية غرف تلتف حول الفناءو  إيوان منالطابق األرضي يتكون  .طاباين
يصل شرق المنطاة  تعتلي طريق عامالتي تشكل  إلى الانطرة الشمالية باإلضافةهذا  ،هذه الغرف داخلي بين اتصال

 الحوش وبعضهايه عن طريق عدة أدراج بعضها من داخل فيتم الوصول إل أما مستوى الطابق األول المجاورة بغربها.
ن إحداهما تعلو الانطرة وتتميزان بشبابيكهما ويتكون الطابق األول من خمسة غرف، اثنتان شماليتامن خارجه. 

ة ر ه توجد في أقصى شمال الحوش غرفة كبيومن الجدير بالذكر أيضا أن المزدوجة ذات الزخارف الحجرية الجميلة.
  ال تزال أثارها موجودة حتى اآلن. مهدمه
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غير جيدة وبعضها اآلخر  ائيةإنشبعضها بحالة بعض األدراج والمسطبات هذا ويوجد داخل الساحة السماوية للاصر 
 .لالستخدامصالح 

االسمنت تاع في مستوى الطابق األول الطوب و وهي عبارة عن غرفة من واحدة،  إسمنتيةوتتصل بالحوش إضافة  هذا
 فوق الغرفة الشرقية الجنوبية.

 األهميةالمعايير المستخدمة لتحديد مستوى 
لموجودة في بلدة ا ةأهم المعالم التاريخيالايصرية ر قصر اصر التاريخية واالجتماعية: يعتبالدرجة أهمية  .1

 العمارة الريفية في الارى والبلدات الفلسطينية.. حيث انه احد أهم الشواهد على تاريخ الظاهرية

سواء كان ذلك بحجمه الكبير، أو عناصره المعمارية المميزة، أو الفراغات مميز، للاصر  فالطراز المعماري
 الظاهريةباإلضافة إلى وجود كمية كبيرة من الزخارف والرسومات بالماارنة مع باقي مباني  هذا ،المشكلة له
 .   التاريخية

يدل على السيطرة ومراقبة الحياة المنطاة التاريخية  وسط منطاة قريبة من كما أن موقع الاصر في
   (.21ة )انظر الخارطة رقم واألحداث االجتماعية والسياسية في البلد

 ةبالماارنة مع باقي المباني التاريخي الايصريةرة والتمييز في التصميم األصلي والتكوين المعماري لاصر الند .2
 والتي تأتي من كونه: الظاهريةفي 

   شيء نادر ومتميز إذا ما جرت ماارنته بباقي مباني وأحواش  قنطرة  شمالية وهييحتوي على
 المنطاة التاريخية.  

 تفضي للفراغات  ،من مستوى ي على عدة مداخل تنتشر على أكثرخل، حيث يحتو اتعدد المد
 المختلفة المشكلة للحوش.

 تختلف تماما عن التي و ، الشكل مستطيلةو )حوش(  كبيرة يحتوي على ساحة سماوية داخلية
 كما يتم الوصول إلى الطابق األول من خالل .حية والتي تنمو بشكل أكثر عفويةاألحواش الفال

 دة داخل الحوش.أدراج موجو  عدة

 الشبابيك و خل الناوش والزخارف الحجرية على المد: كايحتوي على العديد من العناصر الزخرفية
الشبابيك المزدوجة للغرفة التي الباب الجنوبي و  خاصة   شكال الهندسية والنباتية، ذات األالمختلفة

 الغرف. حدىبإتعلو الانطرة والمدخل الغربي الخاص 

والمباني  يشكل الاصرنسه مع النسيج المعماري التاليدي للمنطاة التاريخية: حيث وتجا الاصر انسجام .3
، الظاهريةفي  ةي التاليدي للمنطاة التاريخيالمعمار أساسيا  ومركزيا  في تشكيل النسيج  المحيطة به جزءا  

 .عمراني الجميلال باإلضافة إلى أن الفراغات بينها تشكل بدورها أزقة البلدة الاديمة وساحاتها ونسيجها

بجمال المنظر الخارجي والشكل العام له. تأتي  الايصريةجمال المنظر الخارجي والشكل العام: يتميز قصر  .4
هذه الخاصية الجمالية من التكوين المعماري للفراغات والكتل المختلفة، ومن جمال الواجهات المرتفعة عاليا  

ة التاريخية(. هذا باإلضافة إلى الشكل الجميل للاباب عن مستوى سطح األرض )بالماارنة مع باقي األبني
 واألسطح المفلطحة.
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 ملسالتفاصيل والزخارف الداخلية والمحيطة بالتكوين الفراغي: حيث استخدم الحجر األ يتميز بجمال .5
يوجد داخل الاصر العديد من التفاصيل الداخلية الجميلة كما و و . والمزخرف في األقواس الخاصة للفتحات

  .داخل الحوشحدى الغرف إلالذي يشكل مدخل  واإليوانواألقواس األدراج  ودكوج

طار التصميم األصلي له: .6 فما عدا إضافة  لم تتأثر أصالة البناء كثيرا عبر الزمن بالماارنة مع طبيعة وا 
 فان أصالة البناء لم تتأثر إال الاليل جدا.  من الطوب واإلسمنت فوق إحدى الغرف، ةغرف

في  ةبالماارنة مع باقي المباني التاريخي متوسطةإن الحالة اإلنشائية للاصر : للاصرنشائية الحالة اإل .7
إلى  باإلضافةالمتهدم والغرفة الشمالية المهدمة  كاإليوان اإلنشائيةحيث نرى العديد من المشاكل  ،الظاهرية

. مها وترميمهاضروري جدا  دعال من، التي بعض األقواس واألدراج المهدمة المنتشرة في الساحة السماوية
  .بسهولة مكن إزالتهاوي فهي ال تشكل خطرا إنشائيا على الحوشالحديثة  اإلضافاتب أما فيما يتعلق

من غير المتوقع أن تتعرض هذه البيئة لمزيد من التغييرات الدائمة : حيث الايصريةالبيئة المحيطة باصر  .1
هناك لكن . لمجلس البلدي بضرورة حماية المنطاة التاريخيةبوجد الوعي الكامل لدى ا الاريب لفي المستاب

في معظمه  الاصر لمية للترميم كونحاجة ملحة لترميم الاصر بكافة عناصره وبموجب المواصفات الع
 .التدريجي بسبب العوامل الجويةمهجور وبالتالي متروك للخراب 

 
 )معلم(: السوق القديم )الشارع التجاري القديم(. 6

 والتعريف به وقسالوصف 
خل دا األزقة الرئيسيةوعلى أحد  المنطاة التاريخية التي تاع على يسار الشارع الرئيسي السوق الاديم في وسطياع 

 في الارىوندرة وجوده التاريخية  ألهميته نظرا   الظاهريةعالم التاريخية في أحد أهم الم لسوقا يعتبر. المنطاة التاريخية
 نظره وتفاصيله الخارجية.وتميز تصميمه ونسبه المعمارية وجمال م لندرةلك وكذ ،اا  الفلسطينية ساب

 أو فتحتين، كل فتحة كل مبنى مكون من غرفة واحدة لها فتحة واحدة الشرق للغرببشكل طولي من  سوقيمتد ال
األبواب في ، وال نجد حجم وأبعاد هذه متميز بحجمه الكبير نسبيا   عبارة عن باب مستطيل يعلوه قوس نصف دائري

 األخرى )طابع المباني التجارية(. السكنية المباني 
معظمها متصلة ببعضها البعض بدون وجود  يتألف من أحدى عشر غرفة واحد، من طابق أرضي سوقالتكون ي

 الزقاق بحيث تمتد على واجهته الجنوبية.على  جميعها تفتحكما و ، داخلي بينها اتصال
 كمستوى طابق أول فوق أحد هذه المباني.حديثة من األسمنت  جود إضافةمن الجدير ذكره أيضا  و وهذا و 

 المعايير المستخدمة لتحديد مستوى األهمية 
المباني  على نموذجاحد أهم الشواهد  يعتبر :واالقتصادية التاريخية واالجتماعية السوق الاديمدرجة أهمية  .1

 والارى الفلسطينية. بلداتالالغير سكنية، التي قلما وجدت في  التجارية التاريخية

في  ةبالماارنة مع باقي المباني التاريخي لسوقأو التكوين المعماري ل\الندرة والتميز في التصميم األصلي و .2
التاريخية  الظاهريةنسبيا إذا ما قورنت بباقي مباني بتفاصيل معمارية مميزة  سوقليتميز احيث  الظاهرية

 ( في األقواس الحجرية لألبواب.تأحجار الواجهاقي كاستخدام الحجر األملس )على خالف با
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طار التصميم األصلي لسوقلم تتأثر أصالة ا .3  حيث ال نجد سوىله:  كثيرا عبر الزمن بالماارنة مع طبيعة وا 
لم تتأثر ، بالتالي فوق أحد المباني على مستوى الطابق األولصغير من الطوب واالسمنت ة إضافة غرف
والزخارف الحجرية موجودة وبحالة جيدة جدا  ال زالت جميع األبواب التاليديةل جدا. و إال الالي أصالة البناء

 وقتنا هذا. إلى 

بجمال المنظر الخارجي والشكل  لسوق: يتميز ار الخارجي والشكل العام والتفاصيل المعماريةجمال المنظ .4
 .أحجامها ختالفواية من التكوين المعماري للفراغات العام له. تأتي هذه الخاصية الجمال

والمباني  سوقيشكل المع النسيج المعماري التاليدي للمنطاة التاريخية: حيث  وتجانسه سوقال انسجام .5
ي التاليدي للمنطاة معمار المحيطة به جزءا أساسيا  ومركزيا  في تشكيل النسيج الالمتصلة به وتلك األخرى 

 ها تشكل بدورها أزقة البلدة الاديمة وساحاتها ونسيجها، باإلضافة إلى أن الفراغات بينالظاهريةفي  ةالتاريخي
 .العمراني الجميل

جيدة جدا بالماارنة مع باقي المباني  جيدة جدا: إن الحالة اإلنشائية للسوقالالاديم  سوقلالحالة اإلنشائية ل .6
لسهل إزالتها، كما بالنسبة لإلضافة الحديثة، فإنها ال تشكل خطرا إنشائيا ومن اأما . الظاهريةفي  ةالتاريخي

 وانسجامه مع النسيج. لسوقأنها ال تؤثر على تجانس ا

والتفاصيل الموجودة فيه لخطر التغييرات الدائمة في المستابل: إن إمكانية تعرض  سوقتعرض المدى  .7
إال أن هناك أخطار يمكن أن تهدد  .لخطر التغييرات ضئيل نسبيا كون الحالة اإلنشائية له جيدة جدا لسوقا
عادة تأهيله بموجب المواصفات العلمية مهجور وغير مستخدمكونه  سوقال ، وبالتالي هناك حاجة لترميمه وا 

عادة استعماله بما يضمن استمرارية حمايته والحفاظ عليه.  للترميم، وا 

 تعتبر البيئة المحيطة بالبيت مهمة جدا، كونها تحتوي على العديد من العناصر المعمارية المميزة المشكلة .1
والتي من غير المتوقع أن تتعرض هذه لخطر  وأزقة وأحواش. للتراث الثاافي في البلدة، من كتل وفراغات

المنطاة الحديثة في  واإلضافاتعملية البناء وتاييد تم تحديد  اأذ الاريب لالتغييرات الدائمة في المستاب
 .التاريخية

 
 )معلم( )المقاطعة( المركز. 2

 اهوالتعريف ب المااطعةوصف 
 لمااطعةشكل ات .الظاهرية الرئيسي لبلدةرع وعلى الجانب الشرقي للشا المنطاة التاريخية من شمال ااطعة إلىالم تاع 

 اونسبه اتكويناته ولندرة التصميم األصلي وجمال انظرا ألهميته الظاهريةة في السياسيأحد أهم المعالم التاريخية و 
 وضخامة حجمها ومساحاتها.

م قس، مستطيل يتكون من قسمان شكلهاتمكننا من دخول المااطعة، إال أننا نستطيع أن نرى أن  بالرغم من عدمو 
" مالوب يحيط فناء داخلي. أما الاسم الثاني الجنوبي Uأرضي وأول، وعبارة عن شكل " طاباينشمالي ويتكون من 

حديث في هذا  إسمنتيضافة بناء " أيضا  يحيط بفناء داخلي، تم حديثا  إUفيتكون من طابق أرضي فاط على شكل "
 الفناء.
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(، األول ياع في الزاوية الشمالية الغربية والثاني ياع في الزاوية الجنوبية ا الشكلبرجين )مربعهذا باإلضافة إلى وجود 
 الشرقية، كل واحد منهما يتألف من ثالثة طوابق

إلى مدخلين مستحدثين  باإلضافةما البعض، الواجهة الرئيسية الجنوبية فيها مدخل رئيسي يفصل الاسمين عن بعضه
 .)في الاسم الشمالي( على مستوى الطابق األول واألخرأحدهما على مستوى الطابق األرضي 
حديث في داخل الفناء، كما ويتصل  إسمنتيفهنالك بناء حديثة، ال اإلسمنتيةيتصل بالحوش العديد من اإلضافات 

 على مستوى طابق واحد. من االسمنت أيضا   من الجهة الغربية بناء حديث بالمااطعة
 
 المعايير المستخدمة لتحديد مستوى األهمية  

الموجودة المهمة والسياسية  ةمن المعالم التاريخي المااطعةعتبر لسياسية: توا التاريخية مااطعةلدرجة أهمية ا  .1
في الارى  ندرتكومية التي للمباني الحعلى نمط البناء والعمارة الشواهد  حد أهمأ ا، كونهالظاهريةفي 
حيث بنيت في الفترة البريطانية كمركز عسكري واستمرت  ت الفلسطينية )تنتشر عادة في المدن(.والبلدا

 كذلك في كل من الفترة األردنية واإلسرائيلية لتصبح مارا  للشرطة والجيش الفلسطيني.
في  ةبالماارنة مع باقي المباني التاريخي مبنىالتكوين المعماري لل الندرة والتميز في التصميم األصلي و .2

 : الظاهرية
  الحجم الكبير نسبيا  إذا ما قورن مع المباني التاريخية المنفردة المنتشرة داخل وخارج المنطاة

 التاريخية.

  تطل على المنطاة التاريخية والشارع التجاري الرئيسي. تلهالموقع المميز الكائن على 

 عملياتمنها في فلسطين إال مثاليين )الظاهرية ودير قديس( بعد  ندرة وجودها حيث لم يتباى 
 .االحتاللالاصف والتهديم من قبل جيش 

 ( استخدام الدوامر الحديديةI-Beams كنظام )حيث ال نجد إنشائي :(I-Beams)  في أي من
  .الظاهريةفي األخرى المباني التاريخية 

 جيدة جدا بالماارنة مع باقي المباني للمبنىالحالة اإلنشائية الجيدة جدا: إن  مااطعةالحالة اإلنشائية لل  .3
 فإنها ال تشكل خطرا إنشائيا ومن السهل إزالتها. الحديثة، . بالنسبة لإلضافاتالظاهريةفي  ةالتاريخي

والتفاصيل الموجودة فيه لخطر التغييرات الدائمة في المستابل: إن إمكانية تعرض  مااطعةمدى تعرض ال .4
 الدائمة في المستابل ضئيل نسبيا لكونها مستخدمة بشكل دائم وكلي.ر التغييرات البيت لخط

مهمة جدا، كونها تحتوي على العديد من العناصر المعمارية المميزة  لمااطعةتعتبر البيئة المحيطة با .5
بيعية المشكلة للتراث الثاافي في البلدة من جهة، كما وتحتوي من جهة أخرى على العديد من العناصر الط

. هذا ومن غير موقعلاالتي تزيد من جمال إطاللة  األشجارالمحيطة المتمثلة باألراضي الفارغة المزروعة ب
 الاريب. لالمتوقع أن تتعرض هذه العناصر لخطر التغييرات الدائمة في المستاب

لشكل العام له. بجمال المنظر الخارجي وا لمبنىجمال المنظر الخارجي والشكل العام والتفاصيل: يتميز ا  .6
ومن جمال الواجهات المرتفعة عاليا  عن المبنى  تتأتي هذه الخاصية الجمالية من التكوين المعماري لفراغا
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إلى الموقع  ةواألرض المحيطة وباإلضاف، مستوى سطح األرض )بالماارنة مع باقي األبنية التاريخية(
 الشارع التجاري الرئيسي.المنطاة التاريخية و تطل على  تلهالمميز له الكائن على 

 
 )معلم( (األساسية)مدرسة ذكور الظاهرية  . المدرسة1

 اوالتعريف به رسةالمدوصف 
 ، وعلى الجانب الشرقي للشارع الرئيسي خلف مبنى البلدية.الظاهريةفي  التاريخيةمنطاة لالمدرسة خارج ااع ت

داخلي بينهم، غرف  اتصالبدون وجود  البعض لبعضها ةثالثة غرف مالصا وتتوسط المدرسة الاديمة المؤلفة من
 ".Uأضيفت في الخمسينات من الارن الماضي التي تشكل مجتمعة شكل حرف " حديثة

 ولندرة التصميم األصلي وجمال انظرا ألهميته الظاهريةفي  االجتماعيةو أحد أهم المعالم التاريخية  المدرسةشكل ت
 .اتكويناته

ونة من ثالثة لية الرئيسية مكالواجهة الشما على مستوى الطابق األرضي، أفاياممتدتان وبية الواجهتين الشمالية والجن
ا ميمينهمن شباكين بأقواس نصف دائرية وعلى أقسام األيسر متماثل تماما  مع الاسم األيمن حيث يتألف كل قسم 

توسطه باب سم األوسط فيأما الا قة صغيرة مربعة الشكل،باب باوس نصف دائري ويعلوهم في منتصف المسافة طا
 مستطيل يعلوه قوس نصف دائري ويعلو الباب طاقة مربعة الشكل.

أما الواجهة الجنوبية فهي متماثلة أيضا ، حيث أن كل من الاسم األيمن واألسر يتكون من ثالثة شبابيك مستطيلة 
رى، كما ويتوسط كل قسم طاقة تعلوها أقواس نصف دائرية والاسم األوسط يتوسطه شباك واحد مشابه للشبابيك األخ

 مربعة تعلو مستوى الشبابيك )مشابه لطاقات الواجهة الشمالية(.
 إنشائيةتزال الغرف في حالة على مستوى الطابق األول. كما وال  هذا ويوجد إضافة صغيرة من الطوب واالسمنت

 عليها. إنشائيالحديثة أية خطر  اإلضافاتجيدة جدا . وال تشكل 
 لمستخدمة لتحديد مستوى األهمية المعايير ا  

المدرسة األولى في بلدة الظاهرية، والتي أقيمت في  عتبر: تالتاريخية واالجتماعية مدرسةدرجة أهمية ال  .1
  الثالثينات من الارن الماضي على زمن االنتداب البريطاني.

 في ةباقي المباني التاريخي بالماارنة مع للمدرسةالندرة والتميز في التصميم األصلي و التكوين المعماري  .2
 : الظاهرية

 التماثل التام بين الاسم األيمن واأليسر للمدرسة 

 .التكوين المعماري الممتد أفايا  بشكل طولي 

. تأتي هذه ابجمال المنظر الخارجي والشكل العام له المدرسةتميز ل المنظر الخارجي والشكل العام: تجما .3
اري للفراغات والكتل المختلفة، ومن جمال الواجهات المرتفعة عاليا  عن الخاصية الجمالية من التكوين المعم

مستوى سطح األرض )بالماارنة مع باقي األبنية التاريخية(. هذا باإلضافة إلى الشكل الجميل للاباب 
 واألسطح المفلطحة.

ارنة مع باقي المباني جيدة جدا بالما مدرسةالجيدة جدا: إن الحالة اإلنشائية لل مدرسةلالحالة اإلنشائية ل .4
 الحديثة ، فإنها ال تشكل خطرا إنشائيا ومن السهل إزالتها. . بالنسبة لإلضافاتالظاهريةفي  ةالتاريخي
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لخطر التغييرات الدائمة في المستابل: إن إمكانية تعرض  اوالتفاصيل الموجودة فيه مدرسةمدى تعرض ال .5
حتى الوقت  ذ إنشائهالكونها مستخدمة من ل نسبيالخطر التغييرات الدائمة في المستابل ضئيلمدرسة ا

 الحاضر.

الطبيعية المميزة من  من العناصر مهمة جدا، كونها تحتوي على العديدتعتبر البيئة المحيطة بالمدرسة  .6
 لوالتي من غير المتوقع أن تتعرض لخطر التغييرات الدائمة في المستابرود وأراٍض فارغة، أشجار وو 
 الاريب. 
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 10ملحق رقم 
 األحكام العامة لحماية المناطق التاريخية والمباني التاريخية المنفردة

 
بموجــب القــرار رقــم  11/8/2001( بتــاري  6/2001قــرر مجلــس التنظــيم األعلــى فــي جلســته رقــم )

التاريخيـة المنفـردة وتعتبـر ( الموافقة على األحكام العامـة لحمايـة المنـاطق التاريخيـة والمبـاني 26)
هذه األحكام جزء من نظام األبنية والتنظيم للهيئات المحليـة المصـدق بقـرار مجلـس التنظـيم األعلـى 

   26/8/1881( بتاري  80رقم )

 
 التوجهات والسياسات العامة التالية لحماية المناطق التاريخية والمباني التاريخية المنفردة:

  المخططات الهيكلية للتجمعات السكانية من  إعدادالعامة لدى  والسياساتيجب األخذ بهذه التوجهات
من قبل لجنة التنظيم المحلية واألقلمية ومجلس  الهيكليةالمخططات  إقرارقبل فريق التخطيط وعند 

 التنظيم األعلى.

 باني إن الهدف األساس من هذه األحكام هو تنظيم جميع أعمال البناء على المناطق التاريخية والم
التاريخية المنفردة، بما يضمن حمايتها والحفاظ عليها وعلى المشهد الحضاري العام لمراكز المدن 

 والارى التاريخية.

  إن التوجه األساس في الحماية هو عدم السماح بهدم أي مبنى تاريخي أو التغيير في معالم أي من
 العناصر المشكلة للنسيج المعماري التاليدي بادر اإلمكان.

  ،مراعاة المحافظة على الهوية والمشهد العام للمناطق التاريخية والنسيج الحضري التاليدي المكون لها
وأن ال تدخل في تفاصيل التصميم المعماري، تاركة المجال مفتوح أمام التطور واإلبداع من جهة، 

 وموفرة سهولة تغييرها تبعا للتطورات المستابلية إذا استدعت ذلك من جهة أخرى.

  مراعاة الحفاظ على خط األفق للمناطق التاريخية بتحديد االرتفاعات المسموح بها ألعمال البناء
 واإلضافة.  

  تنظيم أعمال اإلضافات الحديثة داخل المنطاة التاريخية بحيث تكون أقل ما يمكن. والعتبارات الوضع
ياضي بالسماح عند الحاجة فاط االقتصادي العام وضمان استمرارية الحياة في المنطاة، فان التوجه 

 إضافة الخدمات األساسية غير المتوفرة أصال.

  التوجه العام بما يخص األراضي الفارغة داخل المناطق التاريخية هو تاليص أعمال البناء فيها قدر
 ياإلمكان. يتم تحديد قطع األراضي التي ال يجوز الايام بأعمال بناء عليها في المخطط التفصيل

 التاريخية.   للمنطاة
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 المحلية )المصدق نظام األبنية والتنظيم للهيئات من  2لتعريفات التالية للمادة إضافة ا
 ( :1881-8-26( بتاري  80مجلس التنظيم األعلى رقم ) بقرار

 
ها، وهي المستارات البشرية ذات النسيج المعماري المميز كمراكز المدن والارى، أو أجزاء من المناطق التاريخية: -أ

وكمجموعات المباني المتصلة أو المنفردة أو األحياء، والتي تحتوي على عناصر مميزة كالشوارع واألزقة والساحات 
والتي يزيد  والاناطر وتشكل بسبب ترابطها وتجانسها وموقعها في المشهد وعمارتها وتكوينها منطاة معر فة طبوغرافيا

 .عمرها عن خمسين عاما
وهي المباني التاريخية والتي تاع بالعادة خارج المناطق التاريخية وتكون غير  :المنفردة المباني التاريخية -ب

 متصلة بمباني تاريخية أخرى والتي يزيد عمرها عن خمسين سنة.  
  

  مجلس  تنظيم للهيئات المحلية )المصدق بقرارنظام األبنية وال إلىإضافة المادة التالية
أحكام حماية المناطق التاريخية ( ك1881-8-26  ( بتاري80على رقم )التنظيم األ

 :والمباني التاريخية المنفردة )األحكام العامة(
 لدى إعداد المخطط الهيكلي، على اللجنة المحلية ذات العالقة وبالتنسيق مع ))دائرة اآلثار -أ-(72مادة ) 

التاريخية المنفردة، تعيين  (( والجهات المختصة بحماية المناطق التاريخية والمبانيوالتراث الثاافي
 حدود المناطق التاريخية والمباني التاريخية المنفردة. 

إعداد مخططات تفصيلية للمناطق التاريخية والمباني التاريخية المنفصلة، والتي  على اللجنة المحلية -ب
بتنظيم  تم تعيين حدودها في المخطط الهيكلي، لتشمل األحكام الخاصة بحمايتها واألحكام الخاصة

 أعمال البناء فيها. 

على المخطط التفصيلي تحديد الحد األدنى المسموح به لمساحة قطع األراضي المراد فرزها في  -ج
 مشاريع اإلفراز والتاسيم في المنطاة التاريخية. 

( إال بحاالت استثنائية )متصلة أو منفردةالمعرفة يمنع هدم أو إزالة أي من المباني التاريخية  -د
 والتراث الثاافي. اآلثارلحصول على موافاة خطية من دائرة وا

ه أي من العناصر المكونة للنسيج المعماري التاليدي المعرفة في المناطق أو تشوييمنع إزالة، هدم  -ه
التاريخية كالشوارع أو الممرات أو األزقة أو الساحات العامة أو السالسل الحجرية أو األسوار 

 أو المداخل أو الطوابين أو الساايف. الحجرية أو الاناطر 

 يمنع البناء في الساحات العامة واألحواش والممرات واألزقة والشوارع في المناطق التاريخية. -و

يمنع إضافة مبنى حديث فوق المباني التاريخية أو أي جزء منها في المناطق التاريخية وذلك للحفاظ -ز
 التاريخية. على خط األفق والشكل التاليدي للمناطق 

إال  مباني تاريخية في المنطاة التاريخية الفضاء والتي بني على جزء منهايمنع البناء في األراضي  -ح
 .  والتراث الثاافي اآلثاربحاالت استثنائية بموافاة خطية من دائرة 
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في يجوز بناء أو إضافة مبنى حديث في المناطق التاريخية بشرط مراعاة األحكام الخاصة لها  -ط
ويشترط في ذلك الحصول على  مخططات التنظيم الهيكلية والتفصيلية وفي الحاالت التالية فاط

 : والتراث الثاافي اآلثارموافاة دائرة 

 مبنى.البناء في قطع األراضي الفارغة التي ال يشغلها أي  .1

 البناء مكان مبنى تاريخي مهدم كليا.  .2
 إضافة بناء لمبنى حديث قائم.  .3

 م توفر الخدمات األساسية في األبنية التاريخية يجوز إضافتها وفق الشروط التالية فاط: في حال عد -ي

 داخل األحواش التاليدية  اإلمكانقدر أن ال تكون اإلضافة  .1

أن تكون اإلضافة أفاية وعلى مستوى الطابق المراد اإلضافة له، وعلى مستوى  .2
من طاباين كوحدة سكنية  الطابق األرضي فاط في حال أن البناء التاريخي مكون

 واحدة.  

 متر أو ارتفاع المبنى التاريخي أيهما اقل.  3أن ال يتجاوز ارتفاع اإلضافة  .3

 أن ال تؤثر اإلضافة سلبا على الحالة اإلنشائية للبناء   .4

لدى مخالفة أي بند من البنود أعاله، يطبق عليها أحكام الاانون إلجراءات مراقبة االعمار واألبنية   -ك
خطارات التنفيذ.و   ا 
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VII .قائمة الجداول 
 

 .2009-2002قائمة بالمواقع المرشحة لتحضير مخططات الحفاظ   :   1جدول رقم 
 فريق العمل.  :    2جدول رقم 
  المواقع األثرية التي تم ذكرها في المصادر المختلفة قائمة:     8جدول رقم 
 . امة وعددها في المنطقة التاريخيةت المباني العاستخداما:    4جدول رقم 
 األهمية.المعطاة لمعايير تحديد مستوى  األوزان      :5جدول رقم 
 . األوزان المعطاة حسب معايير تحديد مستوى األهمية :    1جدول رقم 
 المباني التاريخية التي من الممكن إزالتها. أرقام     :9جدول رقم 
 حكام الخاصة بالمناطق المحيطة بالمنطقة التاريخيةاأل     :8جدول رقم 
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VIII .الخرائط  قائمة 
 

 (Regional Location) الظاهريةخارطة توضح موقع بلدة :     M1خارطة رقم 
    2008لعام  الظاهريةمخطط التنظيم الهيكلي التفصيلي المحوسب لبلدة    : M2خارطة رقم 
 2008 الظاهريةديمة في الق بلدة لالخارطة الجوية المحوسبة ل     :M3خارطة رقم 

 (Survey of Palestine Maps) الظاهرية لبلدة خارطة األحواض الطبيعية :     M4خارطة رقم 
 الظاهريةفي بلدة  ةخارطة سجل رواق للمباني التاريخيM5:      خارطة رقم 
 (Final Updated Map A) ةللمنطقة التاريخي أحوسبة الخارطة النهائية الم:     M6خارطة رقم 

 (Final Updated Map B) ةالخارطة النهائية المحوسبة ب للمنطقة التاريخي:     M7خارطة رقم 

   (Master Plan Analysis)خارطة تحليل المخطط الهيكلي بمنظار حماية التراث:     M8خارطة رقم 
                   والحديثة داخل وخارج المنطقة التاريخية  ةاني التاريخيخارطة توضح المب:     M9خارطة رقم 

                            (Historic & New Buildings Inside & Outside Historic Area)  
     والمباني واإلضافات الحديثة في المنطقة التاريخية  ةخارطة توضح المباني التاريخي:    M10خارطة رقم 

                              (Historic & New Buildings Inside Historic Area)   
                   ةخارطة توضح األحواش واألزقة والممرات والشوارع في المنطقة التاريخي:    M11خارطة رقم 

                           (Streets, Allays, Courts & Entrances) 
خارطة توضح ارتفاع المباني التاريخية والحديثة في المنطقة    :  M12 قمخارطة ر 
 Building Heights Inside Historic)                                                    التاريخية
Area) 

 خارطة توضح مواد البناء المستخدمة في إنشاء المباني التاريخية والمباني  :   M13خارطة رقم 
                                  ةواإلضافات الحديثة في المنطقة التاريخي           

                                                          (Building Materials for Historic & 
New Buildings) 

          ةدمة في المنطقة التاريخيخارطة توضح المباني التاريخية المهجورة والمستخ:     M14خارطة رقم 
    (Using Scope: Used and Abundant Historic Buildings)                                    

              خارطة توضح الحالة اإلنشائية للمباني التاريخية في المنطقة التاريخية:     M15خارطة رقم 
(Structural Condition of Historic Buildings)                               

     خارطة توضح المباني العامة )غير السكنية( واستخداماتها في المنطقة التاريخية:     M16خارطة رقم 
(Public – Non Residential – Buildings in Historic Area)                                     

توضح نوعية ملكيات األراضي في المنطقة التاريخية                    خارطة:     M17خارطة رقم 
(Land Property)                                     
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طقة التاريخية                  في المن خارطة توضح قطع األراضي والمناطق الفارغة:     M18خارطة رقم 
(Empty Parcels & Area in Historic Area)                                     

                          خارطة توضح المباني التاريخية والمعالم المختارة   :    M19خارطة رقم 
(Selected Historic Buildings & Monuments)                                

                                   الظاهريةبلدة خارطة توضح المواقع األثرية في    :   M20خارطة رقم 
(Archeological Sites in Adh Dhahiriya Area)                                     

                        الظاهريةبلدة خارطة توضح مستوى األهمية للمواقع األثرية في    :  M21خارطة رقم 
(Level of Significance for Archeological Sites in Adh Dhahiriya)                                    

 ( الظاهريةخارج حدود التنظيم في الطبيعية و مخطط الحفاظ أ )تعيين المواقع األثرية   :   M22خارطة رقم 
 (Protection Plan A–Delineation of Archeological and Natural 

Sites Outside Master Plan)   
   ( الظاهريةلبلدة مخطط الحفاظ ب )تعيين فئات التراث على المخطط الهيكلي    :   M23ارطة رقم خ

(Protection Plan B-Delineation of Cultural and Natural Heritage    
      Components Iinside Master Plan Area       

  (الظاهريةالتراث على المخطط التفصيلي في مخطط الحفاظ ج )تعيين فئات وعناصر :    M24خارطة رقم 
(Protection Plan C- Delineation of Cultural Heritage 

Components and Elements Inside Historic Area)  
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IXقائمة المراجع . 
 

 :العربية المراجع
 

  2116، الاسم الهندسي  الظاهريةبلدية. 

 2111. السابع. المجلد رام اش. محافظة دليل التجمعات السكانية. ء الفلسطينيالجهاز المركزي لإلحصا 
 2115-1994، سجل رواق للمباني التاريخية في فلسطين. مركز المعمار الشعبي -رواق. 

  ،2116وزارة اإلسكان دائرة المساحة. 

 2112/2113عة جديدة. الاسم الثاني. دار الهدى. طب- . الجزء الثامنبالدنا فلسطين .الدباغ، مصطفى 

 .2111رسالة ماجستير. الظاهرية في العصر األسالمي "دراسة تاريخية معمارية"،  الجخادبة، ابراهيم 
 1966لسنة  79، قانون مؤقت رقم قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية 

 1966لسنة  قانون اآلثار القديمة 

 1929لسنة  قانون اآلثار القديمة 

 الادس الموارد الثاافية في فلسطين اآلثار لسطيني للتنمية واإلعمار )بكدار(.المجلس االقتصادي الف .
2112 

  ،2115-2114دائرة التخطيط الحضري، وزارة الحكم المحلي. 

  .1944. تشرين الثاني 2الملحق رقم الوقائع الفلسطينية . 
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